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Inledning

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda säll-
skap. Mer än 300 år har gått sedan mötesverksamheten inleddes inom 
föregångaren Collegium Curiosorum, i slutet av peståret 1710. Efter tre 
sekler är verksamheten inom Societeten fortfarande igång. Trots att en 
pandemi (covid-19) just nu åter påverkar tillvaron är aktiviteten inom 
sällskapet hög.

Societetens inledande historia har tecknats av flera av dess tidiga-
re ledamöter (ProsPerin 1791, schröder 1847, Glas 1877, dunér 1910). 
Dessutom har protokollen från Collegium Curiosorums möten givits 
ut av dunér (1910), och detsamma gäller för protokollen från Societe-
tens möten 1719-1731 (schück 1918), 1732–1784 (liljencrantz 1957) och 
1786–1803 (liljencrantz 1960).

För några år sedan påbörjades ett omfattande projekt med syftet 
att mer ingående beskriva sällskapets utveckling över tiden. Alla hand-
skrivna protokoll från perioden 1803–1913 digitaliserades och gjordes 
tillgängliga via alvin-portal.org. Genom ett starkt engagemang från en 
handfull ledamöter har de här protokollen transkriberats och en första 
redovisning av dessa har nyligen gjorts i elleGren et al. (2021), gällan-
de perioden 1803–1879. Föreliggande publikation utgör andra delen i 
redo visningen och avser protokollen från 1880–1901. 

Parallellt har två böcker om Societetens historia getts ut, Hvad nytt 
och nyttigt (elleGren 2019) och En akademi finner sin väg (elleGren 
2020). Dessa täcker utvecklingen under 1700-talet. En bok om verk-
samheten under 1800-talet är under utarbetande. 

Protokollen från perioden 1880–1901 sammanfaller med tiden för 
Robert Thaléns sekreterarskap. Thalén kom tidigt i kontakt med So-
cieteten. Nyss hemkommen till Sverige från en utländsk studieresa 
utsågs han redan i februari 1860 till den nyligen inrättade funktionen 
som sällskapets bibliotekarie. Han upprätthöll det uppdraget i mer än 
40 år. Yrkesmässigt var Thalén en nära samarbetspartner till Anders 
Jonas Ångström. De två var närmast att betrakta som parhästar; för-
enklat uttryckt var Ångström teoretikern, Thalén teknikern. Thalén 
tog över fysikprofessuren i Uppsala vid Ångströms död 1874 och inne-
hade tjänsten fram till 1898. 

Grundprincipen vid transkriberingen har varit att försöka återge 
orignaltexten så precist som möjligt, utan försök till modernisering 
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av stavning eller stil. Uppenbara stavfel har inte rättats utöver att sak-
nade bokstäver har lagts till inom hakparentes. När det förekommit 
tomrum i den löpande texten har detta angetts med ’[tomt]’. All un-
derstrykning har tagits bort, inklusive heldragna linjer i tabeller och 
liknande. För att öka läsbarheten har bokstäver angivna i upphöjd 
(och förminskad) stil sänkts och återges i samma storlek som övrig 
text, med ett kolon insatt framför sänkta bokstäver. I originalen före-
kommer olika sätt för att markera nedflyttning av ord. Alla dessa fall 
har enhetligt återgetts med nedflyttningstecken ’ ˶ ’. Robert Thalén 
undertecknade alla sina protokoll med ”Rob. Thalén” – av utrymmes-
skäl har signaturen här genomgående utelämnats. Formateringen i 
övrigt följer den som använts i elleGren et al. (2021), med ytterliga-
re förklaringar givna däri. Protokollsoriginalen förvaras i Societetens 
arkiv på Uppsala universitetsbibliotek, med identifikationen U2000:6 
(1874–1886) och U2000:7 (1886–1905).

Ekonomiskt stöd för denna utgivning har erhållits av Acta Univer-
sitatis Upsaliensis. Hans Helander tackas för hjälp med översättningar 
från latin.

Uppsala i december 2021
Hans Ellegren
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Protokoll hållet i Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala vid ett extra sammanträde  
d. 19 Mars 1880. 

Närvarande:  
Undertecknad protokollsförare,  
Professor Daug  
Bibliothekarien Styffe  
Professor Thalén  
 ˶ Fries  
 ˶ Almén  
 ˶ Schultz  
 ˶ Dillner  
 ˶ Hedenius  
 ˶ Holmgren  
 ˶ Clason  
 ˶ Svedelius  
 ˶ Lundquist  
 ˶ Hammarsten  
Lektor Falk.  
 

§ 1. Undertecknad, som såsom den äldste i anseende till helsan tjenstbare ledamoten i K. 
Vetenskaps Societeten här på platsen hade utfärdat kallelsen till sammankomsten, hemstälde 
till Societetens Herrar Ledamöter, huruvida de önskade att nu välja Sekreterare att efterträda 
Professoren och Kommendören O. Glas, som till Societetens stora förlust och saknad med 
döden afgått d. 5:te innevarande månad.  

§ 2. Sedan denna fråga med ja blifvit besvarad, skreds till votering med slutna sedlar, hvarvid 
Professor T. R. Thalén med 13 röster blef utsedd till Sekreterare.  

§ 3. Professor Thalén, som förklarade, att han icke ansåg sig vara lämplig att bestrida 
ordförande-befattningen i Societeten, afsade sig det honom sålunda gifna uppdraget, och 
vidhöll denna afsägelse, ehuru han af undertecknad blef uppmanad att återtaga den samma.  

§ 4. Professor Fries framställde derefter det förslag, att Societeten skulle vidtaga en 
förändrad anordning af dess Sekreterarebefattning, samt skilja denna från 
Ordförandebefattningen, och bland sina öfriga Ledamöter för hvart år utse en Ordförande. Den 
härom förda diskussionen ledde denna gång icke till något annat resultat än att frågan uppsköts 
till nästa sammanträde.  

§ 5. Professor Holmgren föreslog derefter, att Societeten, då man, sedan Professor Thalén 
afsagt sig det på honom gjorda valet af Sekreterare, ej strax var beredd på att göra ett nytt val, 
skulle uppskjuta detta till ett nytt blifvande extra sammanträde.  

§ 6. På framstäld fråga rörande detta förslag beslöt Societeten enhälligt, att valet af 
Sekreterare nu skulle uppskjutas, och några yttrade, att fredagen den 2:a nästkommande April 
skulle vara lämplig till dag för nästa sammankomst rörande denna fråga.  
 
Upsala som ofvan 

 
W. Lilljeborg.  
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Protokoll vid Kongl. Wetenskaps Societetens extraordinarie sammankomst  
den 2:dra April 1880.  

Närvarande:  
Undertecknad Lilljeborg.  
Professor Daug.  
Bibliothekarien Styffe.  
Professor Thalén.  
 ˶ T. Fries.  
 ˶ Almén.  
 ˶ Walmstedt.  
 ˶ Schultz.  
 ˶ Dillner.  
 ˶ Hedenius.  
 ˶ Clason.  
 ˶ Cleve.  
 ˶ Svedelius.  
 ˶ Lundqvist.  
 ˶ Hildebrandsson.  
 ˶ Hammarsten.  
 ˶ Hammarstrand.  
 

§ 1. Det af Professor Fries under sista extraordinarie sammankomsten d. 19 sistl. Mars 
väckta förslaget att skilja ordförandebefattningen från sekreterarebefattningen inom Societeten 
företogs nu till afgörande, och sedan undertecknad framstält den fråga, om Societeten ville 
antaga detta af Prof. Fries väckta förslag, svarades härpå enhälligt ja, hvadan Societeten således 
hade beslutat, att skilja i fråga varande båda befattningar från hvarandra.  

§ 2. Derefter uppstod någon diskussion om tiden för valet af ordförande, samt om andra 
frågor, som blifvit en följd af det nu fattade beslutet, och beslöt Societeten, att sekreteraren 
skulle väljas för längre tid, eller så länge tills innehafvaren af denna befattning sjelf afsade sig 
den samma, eller något annat skäl till ombyte kunde förekomma, och att ordföranden skulle 
väljas för ett år.  

§ 3. Efter af undertecknad framstäld fråga beslöt Societeten att nu välja sekreterare och 
ordförande.  

§ 4. Wid derefter anstäldt val med slutna sedlar blef Professor T. R. Thalén med 16 röster 
vald till sekreterare, och täcktes Prof. Thalén emottaga denna befattning.  

§ 5. Professor Lundqvist föreslog att Societeten skulle besluta att välja ordförande för den 
tid, som förflyter från denna dag till den dag under nästkommande år, då med anledning af 
blifvande kommitterades förslag Societeten skulle besluta att årligen verkställa valet af 
ordförande, och blef detta förslag af Societeten antaget.  

§ 6. Derefter anstäldes val med slutna sedlar af ordförande, och blef undertecknad Lilljeborg 
med 16 röster vald till ordförande för den tid, som i näst föregående paragraf är angifven, och 
uttryckte den valde med några ord sin tacksamhet för det honom sålunda visade förtroendet.  

§ 7. Sedan det blifvit beslutadt att välja kommitterade, som skulle till Societeten inkomma 
med förslag till stadgar, som föreskrifva tiden för det årliga valet af ordförande samt bestämma 
ordförandens och sekreterarens åligganden, föreslog Professor Fries att Societeten till dessa 
kommitterade skulle utse ordföranden, sekreteraren och skattmästaren i Societeten, hvilket 
förslag af Societeten enhälligt antogs, och skulle nämnde kommitterade med det snaraste 
inkomma med i fråga varande förslag till stadgar.  

§ 8. På grund af ett af skattmästaren Professor Almén framstäldt förslag beslöt Societeten att 
till införande i dess Acta emottaga en af Zoologie Docenten Bovallius författad afhandling om 
Mimonectes etc., hvilken afhandling förut varit antagen till införande i Societetens festtom, 
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men då ej i behörig tid blef färdig, samt att för de redan tryckta 500 exemplaren af plancherne 
till denna afhandling med tillägg af 105 exemplar af dem, eller tillsammans 605 exemplar, som 
fordras för upplagan af Societetens Acta, till Docenten Bovallius utbetala 250 Kronor.  

§ 9. Professor Fries redogjorde för en af Fransmannen Doktor Ch. Flahault författad och till 
införande i Annales des Sciences naturelles bestämd botanisk afhandling med titel: ”Note de 
Géographie botaniques”. Såsom ett uttryck af sin högaktning och sin tacksamma hågkomst af 
Upsala hade författaren begärt, att på titelbladet få utsätta: ”présenté à la Société Royale des 
Sciences d'Upsal”, hvilket af Societeten beviljades.  

 
Som ofvan  

 
W. Lilljeborg.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 23 Apr. 1880 
Närvarande: Ordföranden Prof. Lilljeborg, Professorerna Daug, Cleve, Dillner, Hildebrandson, 
Bibl. Styffe, Prof. Holmgren, Almén, Lektor Falk;  
Vid protokollet undertecknad.  
 

§ 1. Protokollet för sammankomsten d. 2 apr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Förslag till stadgar, rörande Ordförandens och Sekreterarens inom K. Vet:s Societeten 

göromål, hade från dertill utsedde komitterade inkommit och blef nu för Societeten 
föredraget. Efter någon kortare diskussion och med någon liten förändring i redaktionen, 
godkände Societeten det i fråga varande förslaget, hvilket lyder sålunda: 

 
Stadga, rörande Ordförandens och Sekreterarens i  

K. Vetenskaps Societeten i Upsala göromål.  
 

1:o Ordföranden. 
1. Val af Ordförande inom K. Vetenskaps Societeten förrättas i maj månad hvarje år, och 

sker ombytet under ordinarie sammanträdet i derpå följande september, till hvilken 
sammankomst afgående ordföranden utfärdar kallelsen.  

2. Ordinarie sammanträde inom Societeten eger rum, på kallelse af ordföranden, en gång i 
månaden under pågående läsetermin, och dessutom så ofta behof deraf göres.  

3. Ordföranden, som leder förhandlingarne vid K. Vet. Soc:s sammankomster, bör genom 
föranstaltande af föredrags hållande och vetenskapliga afhandlingars inlemnande till tryckning i 
Societetens Acta söka befrämja den vetenskapliga verksamheten inom Societeten. Han bör i 
öfrigt vaka öfver Societetens allmänna angelägenheter, föra Societetens talan, der så erfordras, 
samt vinnlägga sig om allt, som kan befordra Societetens ändamål och sanna bästa.  

 
2:o Sekreteraren. 

1. Vid inträffande ledighet väljes Sekreteraren, sedan ledigheten vid ett föregående 
sammanträde blifvit tillkännagifven.  

2. Sekreteraren åligger att vid Societetens sammankomster föra protokollet, att i Societetens 
namn och å dess vägnar besörja brefvexlingen såväl inom som utom landet, att ordna och vårda 
alla till arkivet hörande handlingar, att öfvervaka tryckningen af Societetens Acta, äfvensom att 
ombesörja utdelningen af Societetens tryckskrifter. Honom tillkommer ock att jemte ordföranden 
underskrifva de diplomer, som skola utfärdas till de i Societeten invalde ledamöterna, samt 
slutligen att vid de tillfällen, då Societets-sammanträde erfordras, men ordföranden är af laga 
förfall hindrad att utfärda kallelsen, i dennes ställe sammankalla Societeten. 

 



 14 

§ 3. Sekreteraren, hvilken nu, sedan Societeten stadfäst stadgan för hans blifvande 
verksamhet, ansåg sig kunna mottaga det uppdrag, honom blifvit lemnadt, uttalde sin 
tacksamhet för det förtroende, Societeten genom sitt val sålunda behagat visa honom.  

§ 4. Skattmästaren anmälde, att sekreteraren, som på grund af denna sin befattning inom 
Societeten vore berättigad till den förut bestämda aflöningen af 300 K:r för år, anmält sig icke 
vilja häraf komma i åtnjutande, utan att sagda medel skulle för Societetens egna behof få 
användas. I sammanhang härmed framstälde sekreteraren den önskan, att dessa medel måtte 
reserveras till bildande af en fond för att möjliggöra tryckning af en katalog öfver Societetens 
Bibliothek, till hvilket förslag Societeten behagade lemna sitt samtycke.  

§ 5. Revisionsberättelsen upplästes, hvarefter på tillstyrkan af revisorerna full ansvarsfrihet 
för det gångna räkenskapsåret beviljades skattmästaren såsom räkenskapsförare. Ordföranden 
frambar Societetens tacksägelse till såväl skattmästaren för hans nitiska vård om Societetens 
affärer, som till revisorerna för deras omsorgsfulla granskning af räkenskaperna.  

Af revisionsberättelsen inhämtades följande angående kassornas ställning:  
 

Behållning från 1878:  
i Allmänna kassan  44010 k:r   46 [öre] 
i Linneanska fonden  8368  ˶ 49  
i Regnellska fonden  15338  ˶ 54  
i Marklinska fonden  10000  ˶ – 
S:a 77717 k:r 49  
 

Inkomster under 1879:  
Frälse-räntor 1125 k:r 56 
Inbetalta räntor å utlånta medel  4444  ˶ 49  
Hyror  1140  ˶ –  
För sålda Acta  76  ˶ –  
S:a  6786 k:r 5  
 

Utgifter under 1879:  
Arvoden och löner  1050 k:r –  
För fastigheten  927  ˶ 33  
För Acta  1858  ˶ 95  
Öfversättningsarvoden  600  ˶  –  
Bibliotheket  189  ˶ 66  
Diverse  87  ˶ 65 
S:a  4713 k:r 59  
 

Behållning till 1880:  
i Allmänna kassan  45266 k:r 64  
i Linneanska fonden  8852  ˶ 58  
i Regnellska d:o  15425  ˶ 73  
i Marklinska d:o 10245  ˶  –  
S:a  79789 k:r 95   
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Tillväxten i Behållningen uppgår sål. inalles till 2072 k:r 46. under i fråga varande 
räkenskapsår.  
 
Societetens värdepapper utgjordes af 

Inteckningar  47850 k:r  
Obligationer  29660  ˶  
Depositioner  2500  ˶ 
S:a  80010 k:r  
 

hvarifrån afgår skuld för kreditiv  220  ˶ 5 
 

d. v. s. verkliga behållning  
S:a  79789 k:r 95  
 
§ 6. Skattmästaren redogjorde för kostnaden för utgifvandet af sista faskikeln af Societetens 

Acta, T. X, f. 2, hvilken kostnad uppgick  
 
för tryckning till  2297 k:r 32  
för planscher ˶ 764  ˶ 83  
för öfversättning ˶  588  ˶ 75  
för omslag, häftning, distribution etc. 372  ˶ 77  
S:a  4023 k:r 67 
 
Faskikeln innehåller 49 tryckark, titlar och inledning inräknade, 8 planscher och en mängd i 

texten intagna figurer och träsnitt.  
§ 7. Tacksägelse-skrifvelser hade till Societeten ingått från de under hösten 1879 invalde 

ledamöterna: Baeyer, Bjerknes, Quincke och Würtz, hvilka skrifvelser delgåfvos Societeten.  
§ 8. Ordföranden hemstälde, huruvida icke Societeten i öfverensstämelse med §§. 1 och 2 i 

de för Societeten d. 11 Nov. 1728 stadfästade stadgarne, hvilka paragrafer för Societeten nu 
upplästes, borde vara betänkt på att ju förr desto heldre upprätta förslag till Præses illustris, 
hvilken befattning icke varit tillsatt alltsedan d. 18 sept. 1872, då Societetens förre præses 
illustris, H. M. Oscar II uppsteg på tronen. Med anledning häraf beslöt Societeten, att 
underdånigt förslag till præses illustris skulle vid nästa sammanträde upprättas, för att derefter 
underställas H. M. Konungens stadfästelse.  

§ 9. Docenten Berger hade till Soc. inlemnat ett 5:te kap. såsom fortsättning på sin till 
införande i Societetens Acta redan antagna afhandling: ”Sur quelques applications de la 
fonction Γ etc.”, och blef nämnda fortsättning, på förord af Hrr Prof. Daug och Dillner, till 
införande i Acta antagen. 

§ 10. Från Hr Kjellgren hade till Soc. blifvit inlemnade tvänne mathematiska uppsatser 
rörande ellipsen med anhållan om dessa uppsatsers införande i Societetens Acta.  

Prof. Daug, i hvars yttrande prof. Dillner instämde, afstyrkte införandet, emedan i fråga 
varande uppsatser voro af alltför elementär beskaffenhet att i Soc:s Acta inrymmas. På grund 
häraf och i enlighet med författarens önskan skulle dessa uppsatser till honom återsändas.  

§ 11. Från Microscopical Society i London och the University i Tokio, Japan, hade 
tryckskrifter ingått med anhållan om utbyte, hvilken begäran af Societeten bifölls.  

§ 12. Åtskilliga tryckskrifter hade från en mängd lärda samfund blifvit till Societeten 
öfversända, hvilka nu under sammankomsten voro såsom vanligt för ledamöterna till påseende 
framlagda.  

§ 13. Prof. Cleve redogjorde för erbiums atomvigt och förevisade några erbium-föreningar.  
Prof. Hildebrandsson förevisade några kartor, som angåfvo isothermernas rörelse öfver 

Europa om våren.  
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Prof. Lilljeborg höll föredrag 1:o om nordsibiriska Phyllopoder, hvaribland tvänne nya arter: 
Limnadia Nordenskiöldii och Limnetis sibirica; och 2:o om tvänne Cladocerer: Simochephalus 
vetulus och Scapholeberis mucronata, af hvilka han erhållit exemplar från både norra och 
södra Skandinavien, samt från Grönland, Newfoundland och Californien.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 21 maj 1880 
Ordförande: Prof. Lilljeborg;  
Närvarande Ledamöter: Hrr Daug, Cleve, Hildebrandsson, Dillner, Schultz, Falck, 
Hammarstrand, Walmstedt, Holmgren, Clason och Almén;  
Vid protokollet: undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Protokollen för d. 29 Nov. 1879 och d. 23 Apr. 1880 upplästes och godkändes.  
§ 2. I enlighet med det vid förra sammanträdet fattade beslutet, att förslag till Præses 

illustris för K. Vet. Societeten skulle vid dagens sammanträde upprättas, uppförde Societetens 
enhälligt derå H. K. H. Kronprinsen, vilket förslag skulle i underdånighet till H. Mjt Konungen 
framföras för att vinna stadfästelse.  

Då fråga sedermera uppstod, huruvida en deputation eller endast ordföranden skulle å 
Societetens vägnar för i fråga varande ändamål uppvakta H. M. Konungen, beslöt Societeten 
genom öppen votering med 11 röster mot 2, att nämda förslag skulle genom ordföranden 
personligen underställas H. Mjt:s Konungens prövning.  

§ 3. Ordföranden anmälde, att en plats inom den medicinskt naturhistoriska klassen vore 
genom Prof. Glas' dödliga frånfälle ledig, i följd hvaraf nämda klass borde till ett kommande 
sammanträde vara betänkt på att till Societeten inlemna förslag till platsens återbesättande.  

§ 4. Sedan skattmästaren erinrat derom, att oljemålning i trappan i Societetens byggnad vore 
erforderlig, att stolarne i sessions rummet tarfvade nya öfverdrag, äfvensom att en lämplig svart 
tafla att begagna vid föredrag vore af behofvet påkallad, – så fick skattmästaren i uppdrag att 
låta verkställa de nämda reparationerna och att söka anskaffa den i fråga varande taflan, hvilken 
helst borde vara af skiffer.  

§ 5. Sekreteraren anmälde, att prof. Hildebrandsson förärat Societeten en mängd 
meteorologiska journaler från Amerika, att likaledes prof. Hammarsten skänkt Societeten ett 
stort antal exemplar af den historik öfver K. Vetenskaps Societeten, som af prof. Glas blifvit 
till festskriften författad, och slutligen, att sterbhusdelegarne efter prof. E. Fries lemnat 
Societeten tillåtelse att ur prof. E. Fries' efterlemnade boksamling göra erforderligt urval för 
komplettering af de tidskrifter från utländska samfund, med hvilka Societeten gör utbyte af 
tryckskrifter.  

Med anledning häraf hembar Ordföranden till prof. Hildebrandsson Societetens tacksägelse 
för den ofvan nämda värdefulla gåfvan, hvarjemte Ordföranden skulle, i enlighet med 
Societetens nu uttalade önskan, till representanterna för de båda nämda sterbhusen framföra 
Societetens tack för de från dem ingångna dyrbara skänkerna.  

§ 6. Då det blifvit ifrågasatt, att en större velinupplaga af Societetens Acta för framtiden 
möjligen kunde komma att erfordras, och vigtigt vore, att beslut härom fattades redan nu vid 
början af den XI:e tomens tryckning, så öfverlemnade Societeten åt sin sekreterare att i mån af 
behof bestämma sagda velinupplagas storlek.  
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§ 7. Föredrag höllos  
af prof. Clason  
1:o) om Abbe's belysningsapparat för mikroskopet, och  
2:o) om en af t. f. prosektor I. Sandström hos menniskan och åtskilliga däggdjur upptäckt 

körtel, Glandula parathyreoidea;  
af prof. Almén  
om vattnets förorenande i Fyrisån inom Upsala stad; och  
af prof. Lilljeborg  
om den belysning af förhållandet mellan Sveriges närvarande fauna och dess fauna under 

isperioden, som kan hemtas från tvänne af våra arter af slägtet Cottus, nämligen C. scorpius och 
C. quadricornis. 

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 24 sept. 1880 
Ordförande: prof. Lilljeborg;  
Närvarande ledamöter: Hrr Almén, Dillner, Falk, Lundquist, Hildebrandsson, Daug;  
Vid protokollet: undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 21 Maj 1880 upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden anmälde, att han i början af sistlidne juni månad, i enlighet med 

Societetens vid maj-sammanträdet fattade beslut, uppvaktat H. Mjt Konungen för att till 
honom i underdånighet framföra Societetens förslag angående Præses illustris, äfvensom att H. 
Mjt i nåder behagat lemna sin stadfästelse till det nämnda förslaget.  

I sammanhang härmed beslöt Societeten att genom sina tjenstemän, Ordföranden, 
Sekreteraren och Skattmästaren, uppvakta H. K. H. Kronprinsen vid dennes ankomst till 
staden för att till honom få framföra Societetens önskan, att han täcktes åtaga sig att vara 
Societetens Præses illustris.  

§ 3. För Societeten tillkännagafs, att dess ledamot professor Schimper i Strassburg d. 20 mars 
1880, äfvensom att dess hedersledamot Frih. R. von Kræmer d. 25 sistlidne maj med döden afgått.  

Ordföranden erinrade derom, att Frih. v. Kræmer för Societeten städse visat ett lifligt 
intresse och understödt dess verksamhet genom frikostiga penningbidrag. Såsom en gärd af 
tacksamhet hade ordföranden derför å Societetens vägnar föranstaltat om en krans till frih. 
Kræmers begrafning, och var viss derom, att frih. v. Kræmers namn städse skulle inom K. Vet. 
Societeten i ett tacksamt minne bevaras.  

§ 4. Från frih. Nordenskiöld, som blifvit invald bland K. Vet. Soc:s hedersledamöter, hade 
ankommit en tacksägelseskrifvelse, hvilken nu upplästes.  

§ 5. Sedan ordföranden anmält, att det för år 1880 tillkom K. V. Soc. att bortgifva det 
Bergstedtska priset, beslöt Societeten, att den fysiskt-mathematiska klassen skulle till ett 
kommande sammanträde inkomma med förslag i nämnda hänseende.  

§ 6. I skrifvelse till Societeten hade K. Öfverbibliothekarien Klemming i Stockholm anmält, 
att K. Bibliotheket i Stockholm eger ett fullständigt exemplar af Societetens Acta å velin allt i 
från början t. o. m. Ser (3) Vol. 7 (1870), och framstälde derför den begäran, att mot 
vederbörlig betalning erhålla velin exemplar å de sedan 1870 tryckta tomerna, äfvensom att 
för framtiden ett dylikt exemplar skulle för hvarje utkommen ny del till K. Bibliotheket i 
Stockholm aflemnas. Derjemte hade nämnde Bibliothekarie begärt, att för K. Bibl:s räkning 
antingen till skänks eller till nedsatt pris erhålla Vol. I – V Ser (3) af den vanliga upplagan af 
Soc:s Nova Acta.  

Med anledning häraf beslöt Societeten, att den begärda velinupplagan skulle såsom skänk 
till K. Bibliotheket öfverlemnas, hvaremot Vol. I – V af den vanliga upplagan skulle kunna 
erhållas mot nedsatt pris, hvilket af sekreteraren finge bestämmas.  
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§ 7. Till afgörande företogs den vid flere föregående sammanträden behandlade frågan, 
huruvida den af e. o. Bibliotheks amanuensen C. G. Wahlberg till Societeten inlemnade 
”Catalogue des traités insérés dans les publications de la Société royale des Sciences d'Upsal” 
skulle, i enlighet med författarens begäran antagas till tryckning i Societetens Acta, eller icke.  

Sedan Hrr Thalén och Almén, till hvilka ärendet senast blifvit remitteradt, på anförda skäl, 
såväl formella som ekonomiska, afstyrkt katalogens införande i Acta, beslöt Societeten efter 
någon diskussion, att nämnda katalog icke skulle till införande i Acta antagas.  

§ 8. Sekreteraren förevisade Docenten Bergers färdigtryckta afhandling: Sur quelques 
applications de la fonction Gamma à la théorie des nombres, hvilken afhandling upptagande 
elfva tryckark skulle intagas i Vol. XI af Societetens Acta.  

§ 9. Skattmästaren hemstälde, att Societeten på grund af ekonomiska skäl och i likhet med 
hvad förut blifvit beslutat angående det redaktionsarvode, som ur Soc:s allmänna kassa 
utbetalas till författarna i Soc:s Acta, måtte äfven med afseende på det ur den Marklinska 
fonden åt samme författare lemnade redaktionsarvodet fastställa ett maximi-belopp på sådant 
sätt, att sistnämnda arvode endast för de första tio arken af hvarje afhandling skulle utbetalas. I 
sammanhang härmed upplyste skattmästaren, att donationsbrefvet icke lade något hinder i 
vägen för ett sådant förfaringssätt, äfvensom att gifvaren af den Marklinska fonden, prof. O. 
Glas, i lifstiden vid samtal härom med skattmästaren häremot icke haft något att anmärka.  

Det af skattmästaren framstälda förslaget blef af Societeten gilladt och antaget.  
§ 10. Till införande i Societetens Acta hade Docenten H. Almkvist inlemnat en afhandling 

med följande titel: Die Bischari-Sprache tu-bedàwie in Nordostafrika beschreibend und 
vergleichend dargestellt von H. Almkvist. Sedan Soc. fått del af ett från Soc:s ledamot, prof. 
Tegnér i Lund, ankommet bref, i hvilket sagde prof. tillstyrker afhandlingens införande i Acta, 
och efter tagen kännedom om den vigt och betydelse, som tillägges Bischari-språket af R. 
Lipzius, hvilken derom utförligt yttrar sig i den nyligen utgifna Nubiska grammatikan, – så 
beslöt Soc. att till införande i sina Acta antaga Almkvists ofvan nämnda afhandling. Som dock, 
enligt hvad upplyst blifvit, afhandlingen komme att upptaga omkring 40 tryckark (ordboken 
om 8 tryckark deri inräknad), bestämdes, såväl att afhandlingen skulle på lämpligt sätt fördelas 
mellan den XI:e Vol:s båda faskiklar, hvilken fördelning Sekreteraren i samråd med författaren 
finge bestämma, som ock att tryckningen af hela arbetet skulle i enlighet med författarens 
uttalade önskan få, oberoende af nämnda fördelning, i ett sammanhang ega rum.  

§ 11. Societeten biföll en från R. Scuola Normale Superiore i Pisa ingången begäran om 
utbyte af tryckskrifter, äfvensom en från Société des Sciences naturelles i Cherbourg framstäld 
anhållan om komplettering af den i nämnda Soc:s bibliothek befintliga samlingen af Nova 
Acta, hvarest Vol. XI f. 1 Ser III saknades.  

§ 12. En från Doc. G. Eisen till Societeten inlemnad afhandling: Eclipidrilidæ and its 
Anatomy, a new family of the Limicolide Oligochæta, åtföljd af 2 planscher, remitterades till 
Ordföranden och till prof. Almén.  

§ 13. Professor Hildebrandsson begärde, att i Societetens Acta få trycka en afhandling med 
titel: Marche des Isothermes au printemps dans le Nord de l'Europe, åtföljd af 5 
meteorologiska kartor. Enligt upprättadt kostnadsförslag skulle planchernas tryckning, jemte 
papper, kosta 150 k:r. Till den framstälda begäran lemnade Societeten sitt bifall.  

§ 14. Professor Hildebrandsson redogjorde i ett föredrag för innehållet af direktör N. 
Hoffmeyers arbete: ”Etude sur les tempêtes de L'Atlantique septentrional, et projet d'un 
service télégraphique international relatif à cet océan.”  

§ 15. De till Societeten sedan sista sammankomsten ankomna tryckskrifterna från en mängd 
lärda samfund med hvilka Societeten gör utbyte af publikationer, voro under sammankomsten 
på öfligt sätt framlagda till påseende.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps-Societetens sammanträde d. 5 Nov. 1880 
Närvarande:  
Præses illustris, H. K. H. Kronprinsen,  
Ordförande, prof. Lilljeborg,  
Hedersledamöter, Erkeb. Sundberg, Statsråd Malmsten.  
Ledamöter: Herrar Wackerbarth, Mesterton, Daug, Styffe, Fries, Almén, Schultz, Hedenius, 
Holmgren, Clason, Cleve, Svedelius, Lundquist, Hammarsten och prof Bugge från Kristiania.  
Särskildt inbjudne: Universitetets Rektor, prof. Sahlin, och Löjtnant Lilljehöök.  
Vid protokollet: undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 24 Sept. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden tillkännagaf, att vid den uppvaktning, som Societetens tjenstemän i 

enlighet med Societetens vid förra sammanträdet uttalade önskan gjort hos H. K. H. 
Kronprinsen, denne lofvat emottaga uppdraget att vara societetens Præses illustris.  

§ 3. Af Ordföranden anmäldes, att bland Societetens utländske ledamöter privatastronomen 
William Lassel i England med döden afgått d. 5 sistlidne Oktober i en ålder af några och 80 år, 
hvarjemte ordföranden redogjorde för de vigtigaste af Lassels astronomiska arbeten, nemligen 
hans upptäckter af drabanter till planeterna Neptunus, Uranus och Saturnus, samt af 600 nya 
nebulosor.  

§ 4. Från den Medicinskt-Naturhistoriska klassen hade förslag inkommit rörande 
återbesättandet af det genom prof. O. Glas' dödliga frånfälle lediga rummet bland Societetens 
inländska ledamöter.  

Förslaget lydde:  
i 1:a rummet prof. Ernst Axel Key vid Karolinska Inst. i Stockholm  
i 2:a ˶  ˶ Magnus Gustaf Retzius ˶  ˶  ˶  
§ 5. I ledigheten efter Societetens utländske ledamot, numera aflidne prof. Schimper i 

Strassburg, hade ofvan nämnda klass å förslag uppfört:  
i första rummet Karl Wilhelm von Nägeli, prof. i München,  
i andra ˶ A. W. Eichler, prof. i Berlin.  
Båda dessa förslag skulle enligt stadgarnas föreskrifter hvila till nästa sammanträde.  
§ 6. Ankom Societetens Præses illustris.  
§ 7. Följande föredrag höllos:  
Professor Holmgren förevisade blodets rörelse i kapillärkärlen och höll derefter föredrag om 

de färgblindes subjektiva uppfattning af färgerna.  
Professor Fries förevisade åtskilliga märkvärdiga frukter och andra växtdelar, som 

härvarande botaniska museum under senaste tiden erhållit.  
Prof. Cleve förevisade mikroskopiska præparat, tillverkade af J. D. Möller.  
Prof. Lilljeborg höll föredrag om Aquila pomarina (Brehm, Dresser), fångad i Blekinge och 

skänkt till Upsala universitets zoologiska museum af läroverks adjunkten Westerlund.  
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Protokoll vid K. Vet. Societetens sammanträde d. 3 Dec. 1880 
Ordförande: Prof Lilljeborg.  
Närv. Ledamöter: Statsrådet Malmsten, Hrr Wackerbarth, Daug, Almén, Dillner, Hedenius, 
Clason, Cleve, Lundquist, Hammarstrand.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för Societetens sammanträde d. 5 Nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. I enlighet med de vid föregående sammanträde upplästa förslag, som från den 

Medicinsk-Naturvetenskapliga klassen inkommit för återbesättande dels af det genom prof. 
Glas' dödliga frånfälle lediga inländska rummet, dels genom prof. Schimpers död lediga 
utländska rummet, företogs val genom sluten omröstning, hvarvid invaldes  

1:o till inländsk ledamot prof. E. A. Key i Stockholm,  
2:o till utländsk ˶ K.W. von Nägeli, prof. i botanik i München.  
§ 3. För återbesättande af det efter W. Lassel lediga rummet bland Societetens utländske 

ledamöter hade den Fysiskt-Mathematiska klassen inlemnat följande förslag:  
i 1:a rummet: D:r Julius Hann, Direktör för Meteorologiske Central-Anstalten i Wien;  
i 2:a rummet: Niels Hoffmeyer, Direktör för Meteorologiska Institutet i Köpenhamn.  
Detta förslag skulle bli hvilande till nästa sammanträde.  
§ 4. Angående utdelningen af det Bergstedska priset för 1880, hvilket Societeten eger 

bortgifva, hade den Fysiskt-Mathematiska klassen föreslagit, att nämnda pris skulle på sådant 
sätt fördelas mellan filosofie-licentiaterne Joh. Edw. Alén, Upl., och Thore Kahlmeter, Vestm. 
Dal., att den förre erhåller 300 k:r och den senare 150 k:r.  

Detta förslag gillades och stadfästes af Societeten.  
§ 5. Till revisorer af Societetens räkenskaper för år 1880 utsågos prof. Daug och Lektor 

Falck.  
§ 6. Bland de till Societeten ingångna tryckskrifterna, som under sammankomsten voro för 

Societetens ledamöter till påseende framlagda, omnämndes dels de från Vetenskaps Akad. i 
Paris erhållna Comptes-Rendus och Memoirerna, dels de från Institut de Luxenbourg skänkta 
publikationerna, äfvensom några Italienska Volymer, till Societeten förärade af Docenten 
Kjellman, för hvilken sistnämnda gåfva Ordföranden anmodades att till Doc. Kjellman 
framföra Societetens tacksägelse.  

§ 7. Statsrådet Malmsten framförde tacksägelser från Societetens utländske ledamot, Hr L. 
Kronecker i Berlin, med anledning af dennes inväljande i Societeten.  

§ 8. Prof. Wackerbarth höll föredrag om Hopkins bestämning af jordskorpans tjocklek. 
Prof. Clason förevisade ett cranium från stenåldern med en särdeles stor, icke lætal defekt.  
Prof. Lilljeborg redogjorde för artskilnaderna mellan Daphnia hyalina (Leydig) och Daphnia 

pellucida (P. E. Müller), båda arterna anträffade i Sverige.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societ:s sammanträde d. 4 mars 1881 
Ordförande: Prof. Lilljeborg.  
Närvarande: Statsrådet Malmsten, Hrr Wackerbarth, Daug, Almén, Dillner, Holmgren, Cleve, 
Lundquist, Hammarsten och Falk.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 3 sistledne december upplästes och godkändes.  
§ 2. Från prof. E. A. Key i Stockholm hade till Societeten ankommit tacksägelsebref med 

anledning af hans inväljande till inländsk ledamot, hvilken skrifvelse blef Societeten delgifven.  
§ 3. Revisorerna af Societetens räkenskaper för 1880, Hrr Daug och Falk, hade afgifvit 

revisons-berättelse, hvilken för societeten upplästes.  
Sedan den af revisorerna för skattmästaren föreslagna dechargen för ifråga varande 

räkenskaps-år blifvit af Societeten beviljad, framförde ordföranden Societetens tacksägelse till 
skattmästaren för dennes osparda nit vid förvaltningen af societetens ekonomiska 
angelägenheter.  

§ 4. Skattmästaren lemnade en summarisk öfversigt af Societetens nuvarande ekonomiska 
ställning i jemförelse med hvad förhållandet varit under de föregående åren. Af denna öfversigt 
och med ledning af ofvan nämnda revisionsberättelse finner man kassornas ställning vara 
följande:  

 
Behållning från 1879:  

i Allmänna kassan  45.266.64 
i Linnéanska fonden  8.852.58 
i Regnellska fonden  15.425.73 
i Marklinska fonden  10.245.  – 
S:a k:r  79.789.95 

 
Inkomster under 1880:  

Frälseräntor  1.072.  – 
Öfriga räntor  
neml. allmänna kassan 2.711.15 
öfriga kassor  1.882.67  4.593.82  
Hyror  1.231.  –  
Sålda Acta  104.  –  
S:a k:r 7.000.82  
 

S:a S:m  86.790.77 
 
Utgifter under 1880:  

Arvoden och löner  825.  –  
För fastigheten  581.78  
För Acta  1.001.77  
Redaktions arvoden  300.  –  
För Bibliotheket  133.61  
Diverse  106.97  
S:a k:r 2.949.13  
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Behållning till 1881:  
i Allmänna kassan  48.149.32  
i Linnéanska fonden  9.346.71  
i Regnellska fonden  15.513.36  
i Marklinska fonden  10.607.25  
i Bibliotheks ˶  225.  –  
S:a k:r  83.841.64   
 

S:a S:m  86.790.77 
 

Tillväxt i behållningen under 1880 k:r 4.051.69 
 
Behållningen utgöres af  

Inteckningar  50.881.  –  
Obligationer  30.660.  –  
Depositioner  2.000.  –  
Kontant  300.64  
S:a k:r 83.841.64  
 
Jemföres den allmänna kassans behållning den 31 sistledne december med hvad hon var d. 

31 dec. 1876 (d.v.s. före utgifvandet af fest-tomen 1877), finner man, att det nu fattas endast 
omkring 1400 k:r , innan den genom festtomens utgifvande iråkade minskningen i den 
allmänna kassans tillgångar blifvit till fullo ersatt. Det torde följaktligen nu mera icke länge 
behöfva dröja, innan Soc. på nytt kan årligen utgifva en faskikel af sina Acta.  

§ 5. Till införande i Soc:s Acta antogs den af D:r G. Eisen inlemnade afhandlingen med 
titeln: Eclipidrilæ etc., som omnämnes i Soc:s protokoll för den 24 sistl. Sept., på förord af 
professorerna Lilljeborg och Almén, till hvilka nämnde afhandling för granskning och 
kostnadförslags upprättande varit remitterad.  

§ 6. Från direktören för Musée Guimet i Lyon hade ingått skrifvelse till Soc. med anhållan 
om utbyte af tryckskrifter. För inhämtande af erforderliga upplysningar angående värdet af de 
från nämnda museeum utgifna Annalerna, och huruvida det för Societeten kunde vara 
lämpligt att med nämnda Museeum träda i litterärt utbyte, uppskjöts ärendet till ett 
kommande sammanträde.  

§ 7. Val medels sluten omröstning egde rum för återbesättandet af det efter Lassel lediga 
rummet inom den fysiskt-mathematiska klassen. Å det sedan förra sammankomsten hvilande 
förslaget voro uppförda:  

1:o D:r Julius Hann, direktör för K. K. Meteorologiska Central-Anstalten i Wien; och  
2:o Nils Hoffmeyer, direktor för Meteorolog. Institutet i Köpenhamn.  
Alla de 12 afgifna rösterna tillföllo nu D:r Julius Hann, hvilken sålunda blifvit invald till 

utländsk ledamot inom Societeten.  
§ 7. Följande föredrag höllos:  
Prof. Lilljeborg om sex arter Ostracoder, familjen Cytheridæ, af honom funna i färskt vatten 

i Sverige.  
Prof. Cleve redogjorde för en af honom anstäld mikroskopisk undersökning af 

Nordtysklands diluvialleror.  
Prof. Hammarsten höll föredrag om dehydrokolalsyran, en ny oxidationsprodukt af 

kolalsyran, hvarefter prof. Cleve lemnade några upplysningar om kolalsyrans 
oxidationsprodukter. 
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Protokoll vid K.Vet. Soc:s sammanträde d. 14 Apr. 1881 
Ordförande: prof Lilljeborg.  
Närvarande: Statsrådet Malmsten, Hrr Styffe, Hedenius, Hildebrandsson, Falk, Hammarstrand.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 4 sistl. mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Från D:r J. Hann i Wien hade, med anledning af hans inväljande till utländsk ledamot 

inom Societeten, tacksägelsebref ankommit, hvilket bref för Societeten upplästes.  
§ 3. Till införande i Societetens Acta antogs en af prof. Hammarsten författad afhandling: 

”Über Dehydrokolalsäure”, hvilken afhandling skulle, enligt författarens beräkning, komma att 
upptaga omkring 3 tryckark.  

§ 4. Sekreteraren redogjorde för fortgången af Acta-trycket och erhöll bemyndigande af 
Societeten att, så snart omkring 40 tryckark blifvit färdiga, ombesörja utgifvandet af den XI:e 
volymens 1:a faskikel.  

§ 5. Societeten beslöt att träda i litterärt utbyte med Musée Guimet i Lyon, som i enlighet 
med hvad vid förra sammanträdet nämndes, derom framställt begäran.  

§ 6. Till påseende hade under sammankomsten blifvit framlagde en mängd till Societeten 
ingångna tryckskrifter, bland hvilka särskildt omnämndes den värdefulla gåfvan från Ecole 
Polythechnique i Paris af dess Journal, bestående af Cahiers 2–8, 11–47, äfvensom af 
Lagrange's Théorie des fonctions analytiques, 1:a upplagan. Med anledning häraf beslöt 
Societeten, att tacksägelseskrifvelse skulle till Ecole Polytechnique afsändas.  

§ 7. Prof. Hildebrandsson redogjorde för väderleksförhållandena vid Behrings sund och 
omgifvande trakter.  

Prof. Lilljeborg höll föredrag om Cytherocypris conica, ett nytt genus och nytt species af 
familjen Cyprididæ inom Ostracodernas ordning bland kräftdjuren, funnet af honom i flere 
insjöar i Sverige, och utgörande en mellanform mellan familjerna Cyprididæ och Cytheridæ.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 20 maj, 1881 
Ordförande: Prof. Lilljeborg.  
Närvarande: Herrar Daug, Fries, Almén, Schultz, Dillner, Hedenius, Holmgren, Cleve, 
Svedelius, Hildebrandsson, Hammarsten och Falk.  
Vid protokollet undertecknad Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för den 14 April upplästes och godkändes.  
§ 2. Å kallelse-listan till dagens sammanträde hade Societetens ledamöter blifvit af sin 

Ordförande erinrade om det i dag förestående valet af Ordförande för Societeten under 
kommande akademiska läseår. Sedan §. 1 af stadgan, rörande val af Ordförande nu blifvit 
uppläst, förrättades valet medels slutna sedlar, hvarvid alla de afgifna rösterna tillföllo Hr 
Statsrådet, m.m. D:r C. J. Malmsten, hvilken alltså under ofvan nämnda tid kommer att 
fungera såsom Societetens ordförande.  

§ 3. Från Akademie Bokhandlaren Lundström hade begäran blifvit framstäld att till halfva 
boklådspriset erhålla ett exemplar af Societetens Acta Ser. II, Vol. II-XIV, hvartill han i sådant 
fall erhållit köpare. Denna begäran blef av Societeten bifallen.  

§ 4. Följande föredrag höllos:  
Prof. Holmgren: Om M. Blix' ophthalmometer.  
Prof. Thalén: Om K. Vetenskaps Societetens vetenskapliga verksamhet under de sist 

förflutna 20 åren;  
Prof. Lilljeborg: Om Cyclops serrulatus, Fischer, såsom utmärkande en generisk eller 

åtminstone subgenerisk grupp, omfattande 5 till 6 arter funna i Sverige.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 28 Okt. 1881 
Ordförande: Prof. Lilljeborg och Statsrådet Malmsten.  
Närvarande ledamöter: Herrar Daug, Fries, Almén, Schultz, Hedenius, Holmgren, Clason, 
Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten och Falk.  
Vid protokollet undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 20 Maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Sedan ordföranden, prof. Lilljeborg, tackat Societeten för samarbetet under det gångna 

arbetsåret, öfverlemnade han ordförandeplatsen åt Statsrådet Malmsten, hvilken, efter att å 
Societetens vägnar hafva framburit till den afgående ordföranden tacksägelse för hans osparda 
nit vid vården af Societetens angelägenheter, nu öfvertog ledningen af förhandlingarne.  

§ 3. Bland Societetens ledamöter hade sedan förra sammanträdet med döden afgått: 
E. Littré, ledamot af franska Institutet och prof. F. E. Sundewall, båda tillhörande den 
medicinskt-naturhistoriska klassen.  

I sammanhang härmed anmälde sekreteraren, att vid prof. Sundevalls begrafning Societetens 
tjenstemän å Societetens vägnar föranstaltat om anskaffandet af en krans, såsom en 
tacksamhetsgärd till Societetens äldste ordinarie ledamot och f. d. Skattmästare, – hvilket af 
Societeten gillades och godkändes.  

§ 4. Af Societetens Nova Acta hade sedan förra sammanträdet af trycket utkommit Vol. XI 
f. 1, hvilken blifvit utdelad till såväl de lärda sälskaper inom Sverige, med hvilka Societeten gör 
utbyte af tryckskrifter, som till hennes inländske ledamöter.  

§ 5. Skattmästaren, prof. Almén, redogjorde för tryckningskostnaden af ofvan nämnda 
faskikel, och uppgick denna kostnad i rundt tal till 3.500 Kronor.  

§ 6. I skrifvelse af d. 12 Sept. detta år från f. d. riksantiquarien Hildebrand meddelades, 
enligt uppdrag, den underrättelsen, att f. d. Statsrådet Hr Grefve Henning Hamilton beslutat 
afsäga sig den ledamotsplats, hvarmed han af K. Vetenskaps Societeten blifvit hedrad.  

§ 7. Från redaktionen af Statskalendern hade uppgift från K. Vetenskaps Societeten för 
kommande år angående ledamöterna blifvit infordrad, och skulle denna uppgift genom 
sekreterarens försorg på vanligt sätt lemnas.  

§ 8. Ordföranden föreslog till förste hedersledamöter inom K. Vetenskaps Societeten D.D. 
K.K. H.H. Arffurstarne Oscar och Carl, hvilket förslag enligt stadgarnes föreskrift skulle hvila 
till nästa sammankomst.  

§ 9. Prof. Almén angaf en method för dricksvattens renande på kemisk väg och lemnade en 
jemförelse mellan resultaten af olika reningsmethoder.  

Prof. Fries redogjorde för några iakttagelser angående fröns förmåga att behålla sin gronings 
förmåga.  

Prof. Thalén lemnade en redogörelse för några af de vigtigaste apparaterna vid den 
elektriska utställningen i Paris.  
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Protokoll vid K. Vetetenskaps Societetens sammanträde d. 26 Nov. 1881 
Ordförande: Hr Statsrådet Malmsten.  
Närvarande ledamöter: Hrr Wackerbarth, Lilljeborg, Daug, Styffe, Fries, Schultz, Holmgren, 
Fristedt, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk.  
Vid protokollet: undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 28 Okt. 1881 upplästes och godkändes.  
§ 2. Med anledning af det sedan föregående sammanträde hvilande förslaget, angående 

inväljande af DD. K.K. HH. Arffurstarne Oscar och Carl till förste hedersledamöter inom K. 
Vetenskaps Societeten, företogs nu val medels sluten omröstning i afseende på hvardera af de 
båda föreslagna. Vid dessa omröstningar voro 12 ledamöter närvarande, hvilka allesamman 
med ja-sedlar tillstyrkte det framstälda förslaget, i följd hvaraf DD. KK. HH. Arffurstarne: 
Oscar, hertig af Gotland, och Carl, hertig af Westergötland blifvit till förste hedersledamöter 
inom K. Vetenskaps Societeten invalde.  

Ordföranden lofvade, att om dessa val till DD. KK. HH. framföra underrättelsen.  
§ 3. Från den Medicinsk-Naturhistoriska klassen hade, för återbesättande af de båda genom 

prof. F. E. Sundevalls och E. Littré's frånfälle lediga rummen inom klassen, följande förslag 
inkommit:  

1:o) Å inländska rummet:  
a) Professoren vid K. Karolinska Institutet i Stockholm, D:r M. Gustaf Retzius;  
b) Docenten vid Upsala Universitet, D:r Magnus Gustaf Blix.  
2:o) Å utländska rummet:  
a) Sir James Paget, Bar., Professor, Fellow of Royal College of Surgeons of England i London;  
b) M. Louis Pasteur, Professor och Ledamot af Franska Institutet i Paris.  
Dessa förslag skulle enligt stadgarnas föreskrifter blifva hvilande till ett kommande 

sammanträde.  
§ 4. Till revisorer af Societetens kassor, räkenskaper och säkerhets handlingar utsågos prof. 

Daug och Lektor Falk.  
§ 5. Till påseende hade blifvit framlagde en mängd till Societeten ingångna tryckskrifter, 

bland hvilka uppmärksamheten särskildt fästades vid ett af prof. G. Retzius i Stockholm 
föräradt arbete: Das Gehörorgan der Wirbelthiere, I.  

§ 6. Föredrag höllos af  
prof. Lilljeborg om en ny art af slägtet Ectinosoma: E. fuscum, som af honom blifvit funnen 

i åtskilliga insjöar i Upland;  
prof. Holmgren, som förevisade ätliga grodor (Rana esculenta) från Siebenbürgen och 

redogjorde för deras betydelse för de fysiologiska institutionerna;  
prof. Hildebrandsson, som dels redogjorde för Kand. Solanders bearbetning af 

isförhållandena i de svenska elfvarne och strömmarne, dels lemnade en framställning af några 
iakttagelser vid Ronneby öfver terrängens inflytande på lufttemperaturen. 

 
Sammanträdet började kl. 6.20 e.m. och slutade kl. 8.0.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 28 januari 1882 
Ordförande: Hr Statsrådet Malmsten.  
Närvarande ledamöter: Hrr Lilljeborg, Daug, Fries, Almén, Walmstedt, Schultz, Dillner, 
Hedenius, Fr. Holmgren, Fristedt, Clason, Cleve, Svedelius, Lundquist och Hildebrandsson.  
Vid protokollet undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 26 sistledne november upplästes och godkändes.  
§ 2. Wal af inländsk ledamot inom Societetens medicinsk-naturhistoriska klass förrättades 

medels sluten omröstning på grund af det sedan förra sammanträdet hvilande förslaget. I 
omröstningen deltogo 15 ledamöter, hvilka allesamman afgåfvo sina vota för  

Professorn vid K. Karolinska Institutet i Stockholm, Doktor Magn. G. Retzius,  
 hvilken således blifvit invald till ledamot af Societeten.  

§ 3. Val af utländsk ledamot inom nyss nämnda klass förrättades på grund af det likaledes 
sedan förra sammanträdet hvilande förslaget, och deltogo häri äfven 15 ledamöter. Vid den 
slutna omröstningen tillföllo 14 röster Sir Paget och 1 röst M:r Pasteur. I följd häraf hade 
således  

Sir James Paget, Bar., professor, F. R. College of Surgeons i London  
blifvit invald till utländsk ledamot af Societeten.  

§ 4. Revisionsberättelsen öfver Societetens kassor, räkenskaper och säkerhetshandlingar, 
afgifven af Hrr Daug och Falk, blef nu af professor Daug uppläst, äfvensom en summarisk 
redogörelse öfver kassa-behållningen under åren 1877–81.  

Revisorerna, som funnit ”säkerhetshandlingar, räkenskaper och dertill hörande verifikationer 
i behörigt skick och Societetens ekonomiska angelägenheter med omsorg och skicklighet 
vårdade”, hemstälde om ”fullständig och ovilkorlig decharge för räkenskapsföraren, professor 
Almén”, hvilken decharge blef af Societeten med tacksamhet bifallen.  

§ 5. Skattmästaren, prof. Almén, lemnade en kortfattad öfversigt af de särskilda inkomst- 
och utgiftsposterna under det gångna räkenskapsåret. Med ledning av dessa uppgifter och af 
ofvan nämnda revisionsberättelse finner man kassornas ställning vara följande:  

 
Behållning från 1880:  

Allmänna kassan  k:r 48.149:32  
Linneanska fonden  9.346:71  
Regnellska fonden  15.513:36  
Marklinska fonden  10.607:25  
Bibliotheks d:o  225:  –  
Summa K:r  83.841:64  
 

Inkomster under 1881:  
Frälse-räntor k:r 1.218:  –  
Andra räntor  4.854:01  
Hyror  1.287:  –  
Försålda Acta  328:13  
Summa K:r 7.687:14  
 
Summa S:m 91.528:78  
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Utgifter under 1881:  
Löner K:r 750:  – 
Fastigheten  457:78  
Tryckning af Acta  3.403:49  
Författare-arvoden     356:25  3.759:74  
Bibliotheket  234:99  
Kreditiv-ränta och inteckningsförnyelser 28:11  
Diverse  33:05  
Summa K:r  5.263:67  
 

Behållning till 1882:  
Allmänna kassan  49.302:40  
Linneanska fonden  9.865:55  
Regnellska d:o 15.601:43  
Marklinska d:o 10.959:48  
Bibliotheks d:o 536:25  
Summa K:r 86.265:11  
 
Summa Sum:rum 91.528:78  
 

Tillväxten i behållningen under året uppgår till K:r 2.423:47  
 

Behållningen utgöres af  
Inteckningar  53.550:  – 
Obligationer  30.160:  – 
Depositioner 2.500:  – 
Kontant  55:11  
S:a K:r  86.265:11 
 
§ 6. Angående förvarandet af Societetens säkerhetshandlingar föreslog skattmästaren, dels 

att den Societeten tillhörande blecklåda, i hvilken nämnda säkerhetshandlingar finnas inlagda, 
skulle hädanefter, så ofta skattmästaren ej behöfvde dessa handlingar hemma hos sig, forvaras i 
den Akademiska räntkammarens brandfria hvalf, dels ock att sagde låda skulle förses med 
tvänne lås, hvilkas nycklar skulle innehafvas, den ena af skattmästaren, den andra af någon 
Societetens i staden boende ledamot.  

Hvad skattmästaren sålunda föreslagit blef af Societeten gilladt och stadfästadt, hvarjemte 
Societeten beslöt att, i enlighet med skattmästarens förslag, åt professor Lundquist lemna 
uppdraget att förvara den ena nyckeln till ofvan nämnda låda.  

§ 7. Skattmästaren inlemnade, angående den Linneanska fonden, ett skriftligt förslag så 
lydande:  

Sedan den Linneanska premiefonden genom besparade räntor nu mera vunnit den styrka, 
att räntorna icke blott äro tillräckliga för fondens utgifter utan tillika lemnar ett för utgifvandet 
af Societetens Acta väl behöfligt tillskott, får jag föreslå att vid afslutandet af räkenskaperna för 
1882 10.000 kronor må afsättas såsom kapital för denna fond, hvarå den årliga räntan sedan 
användes i första rummet till de premier som Societeten kan besluta skola utdelas, och att af 
den återstående räntan 1/2 procent af det ursprungligen afsatta kapitalet eller 50 kronor 
årligen skola läggas till kapitalet till grundfondens förstärkning, men att resten af räntan må 
användas till utgifvandet af Societetens Acta.  
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Innan beslut härom fattas, torde dock detta mitt förslag böra remitteras till Sekreteraren för 
inhämtandet af upplysningar om den Linneanska premiefondens tillkomst och ändamål, m. m.  

 
Upsala, d. 28 Januari 1882  
 
Aug. Almén.  

 
Societeten beslöt, att föregående förslag skulle till Sekreteraren remitteras.  
§ 8. Ordföranden inlemnade till införande i Societetens Acta en af docenten A. Berger 

författad afhandling: ”Sur une application des nombres des classes des formes quadratiques 
binaires pour un déterminant négatif”; hvilken afhandling blef af Societeten remitterad till Hrr 
Daug och Falk för att af dem granskas.  

§ 9. Professor Lilljeborg höll föredrag om en den 20 sistl. november vid Kalmar skjuten och 
nu genom konservator Kolthoffs försorg i Upsala Universitets zoologiska museum befintlig 
gammal hane af den af Eimbeck i tidskriften Isis för 1831 under namn af Mergus anstarius 
beskrifne bastarden af Fuligula clangula och Mergus albellus.  

Professor Thalén förevisade och beskref några af de från München och London anskaffade 
magnetiska instrumenter, hvilka äro afsedda att begagnas af den svenska expedition, som i 
sommar skall afgå till Spetsbergen och der quarstanna till hösten 1883.  

 
Sammankomsten började kl. 1.15 e. m. och slutade 2.45.  
 
 

 
Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 mars 1882 

Ordförande: Hr Statsrådet Malmsten.  
Närvarande: Societetens förste hedersledamöter, DD. KK. HH. arffurstarne Oscar och Carl; 
samt bland Ledamöterna Hr Erkebiskop Sundberg, Hrr Daug, Almén, Walmstedt, Schultz, 
Fr. Holmgren, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Hammarstrand.  
Vid protokollet undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 28 januari upplästes och godkändes.  
§ 2. Ett från prof. M. Retzius i Stockholm ankommet tacksägelsebref, med anledning af hans 

inväljande till ledamot af Societeten, upplästes.  
§ 3. Ordföranden tillkännagaf, att sedan förra sammanträdet med döden afgått Societetens 

utländske ledamot, Josef Decaisne, ledamot af franska Institutet och botanicus prof. i Paris.  
§ 4. Till införande i Societetens Acta antogs, på förord af Hrr Daug och Falk, den vid förra 

sammankomsten inlemnade afhandlingen af docenten A. Berger.  
§ 5. Med anledning af det vid förra sammanträdet af skattmästaren, prof. Almén, framstälda 

förslaget angående användandet af den Linnéanska fondens årsränta lemnade Sekreteraren en 
redogörelse såväl för uppkomsten af denna fond, som för de föreskrifter, hvilka blifvit gifna 
angående dess användning.  

Enligt donationsbrefven af d. 8/9 1803, 21/5 1806 och 1807 skulle räntemedlen å denna 
fond användas såsom pris vare sig för till Societeten inlemnade svar å af henne framstälda 
prisfrågor, eller för andra värdefulla skrifter i uppgifna ämnen, hvarjemte anfördes, att Linnés 
slägtingar, enligt bref af d. 8/5 1819, medgifvit Societeten rättighet att af sagde medel få 
använda en viss summa till tryckning af belönade afhandlingar.  

Efter delfåendet af dessa upplysningar beslöt Societeten antaga det af prof. Almén 
framstälda och i protokollet för föregående sammankomst intagna förslaget angående 
användningen af årsräntan å den Linnéanska fonden.  
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§ 6. Anlände DD. K.K. HH. prinsarne Oscar och Carl.  
§ 7. Prof. Fr. Holmgren höll föredrag om den moderna pulsläran och om pulsens grafiska 

framställning, samt lemnade tolkning af pulskurvan i ett antal särskilda fall.  
Prof. Daug anförde resultaten af sina, med tillhjelp af den Gaussiska felfördelningen gjorda 

undersökningar angående regelbundenheten hos flere såväl nutida som forntida skalder, med 
afseende på deras användning af en viss vokal vid författandet af hexametrisk vers.  

Prof. Thalén förevisade och beskref den af Hughes inventerade induktionsvågen.  
 

Sammankomsten började 5.15 e. m. och slutade 7.0 e. m.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde, d. 1 Apr. 1882 
Ordförande: Hr Statsrådet Malmsten.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Herrar Lilljeborg, Wackerbarth, Daug, Fries, Dillner, 
Hedenius, Clason, Cleve, Hildebrandsson, Hammarsten, Hammarstrand.  
Vid protokollet undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för sammanträdet d. 7 Mars detta år.  
§ 2. Den medicinsk-naturhistoriska klassen hade till återbesättande af det genom 

J. Decaisnes dödliga frånfälle lediga rummet bland Societetens utländske ledamöter insändt ett 
så lydande förslag:  

1:e E. R. von Trautvætter, f. d. prefekt för botaniska trädgården i St. Petersburg, samt 
professor emeritus.  

2:e M:r Edmond Boissier i Genève.  
Detta förslag skulle, i enlighet med stadgarnas föreskrift blifva hvilande till ett kommande 

sammanträde.  
§ 3. Prof. Lilljeborg höll föredrag 1:o om en egendomlig bildning af den första bålkotan hos 

tonfisken (Thynnus vulgaris); 2:o om första utvecklingsstadiet af larven af Canthocamptus 
minutus.  

Prof. Clason om strukturen af stora hjernans bark och jättecellerna i lobus paracentralis.  
Prof. Fries demonstrerade åtskilliga anmärkningsvärdare frukter och andra växtdelar, som 

under senaste året erhållits till Upsala botaniska museum.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 Apr. 1882 
Ordförande: Hr Statsrådet Malmsten.  
Närvarande: K. Vet. Soc:s höge Beskyddare, H. MjT Konungen, samt Soc:s förste 
Hedersledamöter: DD. KK. HH. arffurstarne Oscar och Carl.  
Herr Erkebiskop Sundberg, Herrar Wackerbarth, Lilljeborg, Mesterton, Daug, Styffe, Fries, 
Almén, Walmstedt, Schultz, Hedenius, Holmgren, Fristedt, Clason, Cleve, Svedelius, 
Malmström, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk och Hammarstrand.  
Vid protokollet: undertecknad Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för sammanträdet d. 1 April.  
§ 2. Anmäldes, att sedan förra sammanträdet bland Societetens utländske ledamöter aflidit: 

professor C. A. Holmboe i Christiania och Sir Charles Darwin i England.  
§ 3. Medels sluten omröstning förrättades val af en utländsk ledamot inom den 

medicinsk-naturhistoriska klassen i enlighet med det sedan förra sammanträdet hvilande 
förslaget, och tillföllo dervid alla de 19 afgifna rösterna  

Geheimerådet Ernst Rudolf von Trautvetter, hvilken sålunda blifvit utsedd till Soc:s 
ledamot .  

§ 4. Professor Lilljeborg inlemnade till införande i Societetens Acta en af härvarande Zool. 
Prosector D:r T. Tullberg författad afhandling: ”Bau und Entwicklung der Barten bei 
Balænoptera Sibbaldii”, hvilken afhandling remitterades till professorerna Lilljeborg och 
Almén, för att de deröfver skulle vid ett kommande sammanträde afgifva utlåtande. 

§ 5. Anlände H. Mjt Konungen och DD. KK. HH: arffurstarne Oscar och Carl.  
§ 6. Prof. Fr. Holmgren höll föredrag om organernas lif inom djurwerlden, med talrika 

experiment;  
Prof. Almén lemnade en jemförelse mellan soldatens utspisning i Sverige och i utlandet;  
Prof. Fries redogjorde för åtskilliga växtbiologiska förhållanden;  
Prof. Hildebrandsson för de nyare undersökningarne rörande norra och södra jordhalfvans 

medeltemperatur;  
Prof. Clason förevisade en stor mängd anatomiska peparat, förfärdigade enligt Brunettis 

method.  
 

Sammanträdet började kl. 2.30 e. m. och slutade kl. 4.30.  
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Protokoll, hållet vid Kongl. Vetenskaps-Societetens sammanträde d. 31 Maj 1882 
Ordförande: Herr Statsråd Malmsten.  
Närvarande ledamöter: Herrar Lilljeborg, Wackerbarth, Daug, Styffe, Fries, Almén, Schultz, 
Hedenius, Fr. Holmgren, Cleve, Svedelius, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk och 
Hammarstrand.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 26 sistl. April.  
§ 2. Från den Medicinsk-Historiska [Naturhistoriska] klassen hade förslag inkommit för 

återbesättande af det genom Sir Charles Darwins dödliga frånfälle lediga rummet bland 
Societetens utländska ledamöter, och hade klassen dervid uppfört  

å 1:a förslagsrummet: Professoren och ledamoten af Franska Institutet Louis Pasteur i Paris;  
å 2:a d:o: Professoren vid Yale College i New-Haven i Connecticut i N. Amerika Othniel 

Charles Marsh.  
Detta förslag skulle enligt stadgarnes föreskrift hvila till nästa sammanträde.  
§ 3. Den Historisk-Arkeologiska klassen hade insändt följande förslag till återbesättande af 

det efter aflidne professor C. A. Holmboe i Christiania lediga rummet bland de utländske 
ledamöterna:  

i 1:a rummet: Geheime-Rath, Professor Wilhelm von Giesebrecht i München;  
i 2:a rummet: Geheime-Regierungs Rath Heinrich von Sybel i Berlin.  
Detta förslag skulle likaledes hvila till nästa sammanträde.  
§ 4. Till införande i Societetens Acta förordades af professorerna Lilljeborg och Almén den 

vid förra sammanträdet anmälda och då till dessa Herrar remitterade, af prosektor D:r 
T. Tullberg författade afhandlingen: ”Bau und Entwicklung der Barten bei Balænoptera 
Sibaldii.”  

Denna afhandling ansågs komma att upptaga 3 à 4 tryckark och var åtföljd af 7 stycken 
plancher. Enligt uppgift af Lithografen Schumburg skulle dessa 7 plancher för gravering, tryck 
och papper komma att kosta omkring 840 kronor. Efter en vidlyftig diskussion, huruvida 
Societeten ensam skulle ikläda sig hela denna tryckkostnad för plancherna, eller blott en del 
deraf, bestämde sig Societeten för det förra alternativet och antog afhandlingen till införande i 
Societetens Acta.  

§ 5. Sekreteraren upplyste, att af den under utgifning varande faskikeln (XI:II) af 
Societetens Acta vore för närvarande tryckta omkring 25 1/2 ark, nemligen Almkvists 
afhandling 22 1/2, Bergers 3 ark. Beräknades Tullbergs afhandling till 4 ark, blefve således till 
hösten nära 30 ark färdiga. Som likväl manuskript för att fylla faskikeln ännu saknades, stäldes 
till Societetens ledamöter en vänlig uppmaning att verksamt bidraga till faskikelns 
fullbordande.  

§ 6. Från rektor vid universitetet i Modena, såsom ordförande i den komité, som fått i 
uppdrag att föranstalta om uppresandet af en marmorstaty öfver Lazaro Spalazani, hade till 
Societeten ingått en skrifvelse med anhållan om penningbidrag. Men då Societeten icke egde 
några för detta ändamål tillgängliga medel, beslöt hon att vid saken ingenting vidgöra. 
Skrifvelsen blev dock på begäran öfverlemnad till professor Fr. Holmgren.  

§ 7. Från K. Utrikes Departementet i Stockholm hade en skrifvelse ankommit med anhållan 
om uppgift på de tryckskrifter, som från Societeten under åren 1877–81 blifvit afsända till 
lärda sälskaper i Frankrike, och skulle uppgift härå till nämnda Departement af Sekreteraren 
öfversändas.  

§ 8. Begäran om utbyte af tryckskrifter hade framstälts af Linnean Society of New South 
Wales (Australia), Carlsbergs laboratorium i Köpenhamn; Verein für Naturwissenschaften i 
Braunschweig och Verein für Naturkunde [zu] Cassel. Societeten beslöt att med dessa 
samfund träda i utbyte af tryckskrifter.  
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§ 9. Från Societetens hedersledamot D:r Oscar Dikson i Göteborg hade till Societeten blifvit 
öfversända åtskilliga exemplar af Catalogen öfver fiskeri-utställningen i Edinburg, hvilka 
exemplar nu stäldes till Societets ledamöternas disposition.  

§ 10. Med anledning af DD. MM. Konungens och Drottningens silfverbröllop d. 6 
nästkommande juni hade Ordföranden, i samråd med sekreteraren och skattmästaren, 
föranstaltat om en lyckönskningsadress till deras Majestäter, och blef denna åtgärd af 
Societeten gillad och godkänd.  

Societeten beslöt, att denna adress skulle till DD. MM öfverlemnas genom en deputation, 
bestående af Ordföranden, skattmästaren och sekreteraren, samt af de öfriga Societetens 
ledamöter, som vid i fråga varande tillfälle ville infinna sig i Stockholm.  

§ 11. Wid medels slutna sedlar nu företaget val till Ordförande för Societeten under 
kommande akademiska läseår tillföllo 14 röster prof. Fries och 1 röst prof. Daug. Professor 
Fries hade således för nämnda tid blifvit vald till Societetens Ordförande.  

§ 12. Prof. Cleve höll föredrag om ett nytt af honom funnet grundämne af ceritmetallernas 
grupp; och  

prof. Hammarsten redogjorde för sina undersökningar öfver fibrinbildningen.  
 

Sammanträdet började kl. 6.20 och slutade kl. 8.15 em.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde den 29 Sept. 1882 
Ordförande: Statsrådet Malmsten och prof. Fries.  
Närvarande ledamöter: Herrar Lilljeborg, Daug, Almén, Schultz, Frith. Holmgren, Fristedt, 
Clason, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk och Hammarstrand.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 31 sistledne maj.  
§ 2. Ordföranden, Statsrådet Malmsten, hembar Societeten sin tacksägelse för det gångna 

året och öfverlemande ordförande-platsen till prof. Fries, hvilken å Societetens vägnar tackade 
Statsrådet Malmsten för hans osparda nit och städse visade varma intresse för Societetens 
angelägenheter.  

§ 3. Statsrådet Malmsten anmälde, att den vid förra sammanträdet utsedda deputationen 
med anledning af DD. MM. Konungens och Drottningens silfverbröllop fullgjort det 
densamma af Societeten lemnade uppdraget att till DD. MM. frambära Societetens 
lyckönskningsadress; hvarjemte Hr Statsrådet meddelade, att han från H. M. Konungen jemte 
tacksägelseskrifvelse fått emottaga 3 stycken med anledning af silfverbrölloppet präglade 
medaljer i silfver, hvilka enligt nådig föreskrift skulle fördelas bland de trenne i fråga varande 
deputerade.  

§ 4. Medels slutna sedlar förrättades val till utländsk ledamot inom den 
Medicinsk-Naturhistoriska klassen i ledigheten efter Sir Charles Darwin och i 
öfverensstämmelse med det sedan förra sammanträdet hvilande, nu upplästa förslaget, hvarvid 
alla de 13 afgifna rösterna tillföllo ledamoten af franska institutet, Louis Pasteur i Paris.  

§ 5. Medels sluten omröstning förrättades likaledes val till utländsk ledamot inom den 
Historisk Arkæologiska klassen efter Holmboe i öfverensstämmelse med det nu upplästa, 
sedan förra sammankomsten hvilande förslaget, hvarvid alla de 14 afgifna rösterna tillföllo 
Geheime-rådet, professor Wilhelm von Giesebrecht i München.  

§ 6. För Societeten tillkännagafs, att tacksägelseskrifvelse ingått från prof. von Trautvætter i 
Petersburg med anledning af hans inväljande bland Societetens utländske ledamöter.  

§ 7. Från Universitetet i Tokio i Japan hade på japanska och engelska språken ingått 
tacksägelseskrifvelse för erhållna exemplar af Societetens Acta, hvilken skrifvelse för 
Societeten företeddes.  
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§ 8. Musée Guimet i Lyon hade i skrifvelse till Societeten begärt dess medverkan för 
erhållande till låns af några i Upsala Universitets Bibliothek befintliga egyptiska papyrus-rullar, 
och beslöts i följd häraf, att nämnda skrifvelse skulle till Universitetets Bibliothekarie 
öfverlemnas, äfvensom att underrättelse härom skulle till presidenten för nämnda museeum 
afsändas.  

§ 9. Prof. Daug inlemnade till införande i Societetens Acta en af Docenten Pfannenstiel 
författad afhandling: ”Zur Theorie der linearen partiellen Differential-gleichungen zweiter 
Ordnung mit zwei unabhängigen Veränderlichen”, hvilken afhandling Societeten beslöt skulle, 
på förslag af prof. Daug, öfverlemnas till utlåtande af Hr Lektor Falk.  

§ 10. Prof. Hildebrandsson anmälde likaledes till införande i Societetens Acta en af Kandidat 
Fineman författad afhandling: Sur le trombe de Säby, hvilken afhandling remiterades till Herrar 
Hildebrandsson och Thalén.  

§ 11. Förutom en mängd ingångna skänker af tryckskrifter, som nu för Societetens 
ledamöter voro till påseende framlagda, hade Societeten erhållit den af Finska Vetenskaps 
Societeten i Helsingfors präglade Nordenskiöldska medaljen i brons, som nu förevisades.  

§ 12. Prof. Clason anmälde, att en faskikel af Societetens Acta, nemligen B. X:1, vilken han 
för D:r Regnells räkning från Societeten mottagit och till Brasilien öfversändt, hade under 
vägen förolyckats, och anhöll derför, att från Societeten för D:r Regnells räkning erhålla ett 
nytt exemplar af nämnda faskikel. Denna begäran blef af Societeten bifallen.  

§ 13. Prof. Lilljeborg höll föredrag om den ymniga förekomsten på ringa djup i Wettern vid 
Hjo af Macrothrix hirsuticornis (Norman & Brady), och om dess betydelse för bedömande af 
Vetterns fauna såsom till en del varande en ännu quarlefvande glacialfauna. Macrothrix 
hirsuticornis förekommer nemligen ymnigt och med betydligare dimensioner på Spetsbergen 
och Grönland, men har ytterst sällan blifvit anträffad i sydligare trakter: en gång i England; en 
gång i Böhmen och ett par gånger i Mälaren; härstädes dock af mycket mindre dimensioner, än 
på Spetsbergen. I Wettern var den något större, än eljest i de sydligare orterna, men likväl 
mindre, än på sistnämnda ställe. Äfven från Vardöe hade talaren erhållit denna Macrothrix 
hirsuticornis.  

Prof. Hildebrandsson förevisade en elektrisk registrerande regnmätare af egen konstruktion, 
utförd af mekanikern Gustafson i Upsala.  

 
Sammanträdet började kl. 6.20 och upplöstes kl. 7.30 em.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 Nov. 1882 
Ordförande: Prof. Fries.  
Närvarande: DD. KK. HH. Arffurstarne Oscar och Carl;  
Statsråd Malmsten, Herrar Daug, Schultz, Fr. Holmgren, Cleve, Svedelius, Hildebrandsson, 
Hammarsten och Falk.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 29 sept.  
§ 2. Anmäldes, att Redaktionen af Statskalendern anmodat Societeten att för kommande års 

Statskalender granska ledamotsförteckningen, hvilken nu för Societetens ledamöter företeddes, 
och skulle densamma på vanligt sätt genom Sekreterarens försorg till nämnda redaktion 
öfversändas.  

§ 3. Från den Historisk-Arkeologiska klassen hade för besättande af tvänne hittills lediga 
rum bland de till denna klass hörande inländska ledamöterna följande förslag inkommit, 
hvilket skulle hvila till nästa sammanträde:  

Professorn vid Universitetet i Lund Odhner,  
Professorn vid Universitetet i Upsala Rydin,  
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Professorn vid ˶  ˶ Häggström,  
Vice Bibliothekarien Annerstedt.  
§ 4. Tillkännagafs, att från Societetens nyvalde ledamot M. Louis Pasteur i Paris ingått 

tacksägelseskrifvelse, hvilken för Societeten nu företeddes.  
§ 5. Till införande i Societetens Acta antogs på tillstyrkan af Hr Lektor Falk den af 

Docenten Pfannenstiel författade och vid förra sammankomsten genom prof. Daug anmälda 
afhandlingen: ”Zur Theorie der linearen partiellen Differential-gleichungen 2:ter Ordnung mit 
zwei unabhängigen Veränderlichen”.  

§ 6. Statsrådet Malmsten redogjorde för Lagarde's undersökning, hvarför i algebran den 
obekanta betecknats med bokstaven x;  

Prof Fr. Holmgren redogjorde för doktor Magnus Blix' arbete öfver temperatursinnet.  
Prof. Daug förevisade åtskilliga mathematiska modeller.  
Prof. Thalén redogjorde för de isodynamiska liniernas gång inom mellersta Sverige;  
och Prof. Hildebrandsson för Kand. Finemans undersökning af tromben vid Säby den 7 sistl 

juni.  
 

Sammanträdet började 5.20 och slutade 7.30.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde den 4 Dec. 1882 
Ordförande: prof. Fries.  
Närvarande ledamöter: Statsråd Malmsten, Herrar Lilljeborg, Daug, Almén, Schultz, Hedenius, 
Cleve, Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk och Hammarstrand.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 7. Nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden meddelade, att sedan sista sammanträdet Societetens hedersledamot, prof. 

Gustaf Svanberg, med döden afgått den 21 nov.; samt att, efter samråd med sekreteraren och 
skattmästaren, ordföranden låtit å Societetens vägnar anskaffa en krans, hvilken vid 
begrafningen nedlades å den aflidnes kista. Societeten gillade och godkände detta.1 

§ 3. I öfverensstämmelse med det vid förra sammanträdet upplästa förslaget till besättande 
af tvänne lediga rum bland inländska ledamöter inom den historisk-arkæologiska klassen skulle 
val nu företagas.  

På ordförandens förslag beslöt Societeten, att bland de 4 föreslagna skulle först väljas en 
ledamot, hvarvid den, som vid omröstningen erhölle de flesta rösterna, skulle anses såsom vald. 
Derefter skulle den andra ledamoten på samma sätt väljas bland de 3 återstående å förslaget.  

Vid anstäld sluten votering erhöll i första omröstningen:  
Prof. Odhner 11 röster  
˶ Rydin 3  ˶  
˶ Häggström 1 ˶  
I följd häraf hade således prof. C. T. Odhner i Lund blifvit invald till Societetens ledamot.  
I den andra omröstningen likaledes med slutna sedlar tillföllo  
Prof. Rydin 14 röster  
˶ Häggström 1 ˶  
och således hade prof. H. L. Rydin i Upsala blifvit invald till ledamot i Societeten.  
§ 4. Tacksägelse-skrifvelse från Societetens nyvalde ledamot Geheimerådet v. Giesebrecht i 

München blef Societeten delgifven.  

                                                 
1 I marginalen är antecknat: Inscriptionen lydde: ”Sagax mente, consilio promptus” [Skarpsinnig i tankekraft, 

beslutsam i rådslag], ”Coelestibus humanisque æque intentus.” (Häggström) [I samma mån inriktad på 
himmelska som mänskliga förhållanden] 
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§ 5. Prof. Thalén, som jemte prof. Hildebrandsson fått i uppgift att yttra sig om den af 
Kand. Fineman författade, till Societeten inlemnade afhandlingen: ”Sur le trombe de Säby”, 
tillstyrkte för sin del afhandlingens införande i Acta, sedan likväl arbetet blifvit öfversatt på 
franska och de erforderliga ritningarne blifvit kompletterade. För att detta skulle kunna ske, 
borde dock afhandlingen återlemnas till författaren, hvarjemte föreslogs, att nämnda afhandling 
borde för kostnadsförslags upprättande i afseede på planscherna remitteras till skattmästaren. I 
ofvanstående yttrande instämde prof. Hildebrandsson, och blef detta äfven Societetens beslut.  

§ 6. Från presidenten för Linnean Society of New South Wales, Sydney (Australien), hade 
ett cirkulär ankommit, meddelande underrättelse om den svåra eldsolycka, som öfvergått deras 
bibliothek och samlingar. Som likväl ingen begäran nu var framställd angående boksamlingens 
komplettering, föranledde skrifvelsen icke till någon åtgärd å Societetens sida.  

§ 7. Kejserliga St. Wladimirs Universitetet i Kiew hade hos Societeten anhållit om utbyte af 
tryckskrifter från och med 1883, hvilken begäran blef af Societeten bifallen.  

§ 8. Begäran om komplettering af Acta hade blifvit framstäld af Naturwissenschaftliche 
Verein i Greifswald i afseende på Vol IX f. 2 och af Societetens utländske ledamot Prof. Asa 
Gray i Amerika angående Vol IX:1, 2, hvilket allt af Societeten bifölls.  

§ 9. Öfverbibliothekarien Klemming i Stockholm hade genom skrifvelse af d. 30 Nov. 
begärt få till nedsatt pris för K. Bibliothekets räkning i Stockholm köpa Societetens Acta för 
åren 1864–'81. Med anledning häraf fingo skattmästaren och sekreteraren i uppdrag att med 
Bibl. Klemming uppgöra om priset och försäljningen.  

§ 10. Presidenten H. Forsell, som f. n. är sysselsatt med författandet af en biografi öfver 
Societetens Stiftare, Erik Benzelius, hade under hösten begärt, att en volym af Societetens 
protokoller, nemligen för åren 1719–1726, samt en volym, innehållande bref från nämnda tid, 
skulle till hans disposition få mot quitto af Universitets Bibliothekarien deponeras i härvarande 
Universitets Bibliothek. Då det emedlertid snart visade sig, att resorna till Upsala förorsakade 
presidenten Forssell allt för mycken tidspillan, begärde han, att mot quitto till Universitets 
Bibliothekarien få medtaga sagda protokoller och bref till K. Kammar-Kollegium i Stockholm 
för att derstädes begagna dem. Sekreteraren, som hade gifvit honom denna tillåtelse, anhöll nu 
få veta, huruvida Societetens gillade denna åtgärd eller icke, hvilken fråga Societeten med sitt 
gillande besvarade.  

§ 11. För de från M. Frank Vincent i New-York till Societeten ingångna tryckskrifter, 
hvilka vid dagens sammanträde förevisades, skulle på vanligt sätt genom Sekreterarens försorg 
tacksägelsebref afsändas.  

§ 12. Från prof. G. Svanbergs sterbhus hade erhållits en sannolikt under förra århundradet 
skrifven latinsk öfversättning af Societetens första stadgar, hvilken skrift skulle i Societetens 
Arkiv förvaras.  

§ 13. Genom prof. Lundquist inlemnades från prof. G. Dillner en afhandling: om den 
koniska pendeln, för intagande i Societetens Acta. Afhandlingen remitterades för utlåtande till 
Herrar Lundquist och Daug.  

§ 14. Prof. Hammarsten höll föredrag om matsmältningsvätskornas inverkan på hvarandra i 
tarmkanalen.  

Prof. Daug anförde resultaten af sina fortsatta undersökningar angående regelbundenheten i 
skaldernas användning af en viss vokal vid författandet af vers.  

Prof. Cleve redogjorde för en af studeranden Wallroth gjord undersökning öfver inverkan af 
fosforsalt på metalloxider.  

 
  



 36 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 Febr. 1883 
Ordförande: Prof. Fries.  
Närvarande ledamöter: Statsråd Malmsten, Herrar Wackerbarth, Lilljeborg, Daug, Almén, 
Dillner, Cleve, Svedelius, Lundquist, Falk.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. sistledne 4 Dec. upplästes och godkändes.  
§ 2. En från prof. Odhner i Lund ankommen tacksägelseskrifvelse med anledning af hans val 

till ledamot af K. Vet. Soc. upplästes.  
§ 3. Den af prof. Dillner författade afhandlingen: ”Sur l'intégration des équations 

différentielles du pendule conique", hvilken afhandling vid förra sammanträdet remitterades 
till herrar Lundquist och Daug, blef nu på dessa Herrars förord antagen till införande i 
Societetens Acta.  

§ 4. Kand. Finemans afhandling: ”De la trombe du 17 Juillet 1882 dans la vallée du Säby”, 
hade nu blifvit öfversatt till franska språket och de åtföljande kartorna öfverlemade till prof. 
Almén för uppgörande af kostnadsförslag. Wisserligen hade något sådant förslag ännu icke 
hunnit uppgöras, men då kostnaden i alla händelser icke ansågs kunna bli synnerligen stor, 
beslöt Societeten, att nämnda afhandling skulle till införande i Acta antagas.  

§ 5. Af Lektor Falk inlemnades till intagande i Acta en afhandling: ”Démonstration du 
théorème de Cauchy sur l'intégrale d'une fonction complexe”, hvilken afhandling remitterades 
till Herrar Daug och Dillner.  

§ 6. Ordföranden anmälde för samma ändamål en afhandling, författad af Docenten 
Lundström: ”Pflanzen-biologische Studien I”, hvilken afhandling remitterades till Herrar Fries 
och Cleve.  

§ 7. Likaledes anmäldes af prof. Lundquist en afhandling af Docenten Söderblom: ”Über die 
Bewegung eines schweren starren Körpers”, hvilken afhandling blef remitterad till utlåtande af 
Herrar Lundquist och Falk.  

§ 8. Med anledning af det vid förra sammanträdet omnämnda, af Öfverbibliothekarien 
Klemming i Stockholm i fråga satta köpet af Acta 1864–1881, anmäldes, att detta köp 
verkligen kommit till stånd, och att de nämnda delarne blifvit sålda för 100 k:r.  

§ 9. Från den fysiskt-mathematiska klassen hade förslag inkommit rörande bortgifvande af 
det Bergstedtska priset för 1882, hvilket pris Societeten eger bortgifva. Nämnda klass hade 
föreslagit, att detta pris måtte nu bortgifvas åt  

Fil. Kand. K. J. Ångström, Norl., och  
Stud. K. A. Wallroth, Verml.  
till fördelning dem emellan i lika stora delar.  
Detta förslag blef af Societeten gilladt och stadfästadt.  
§ 10. Till revisorer af Societetens kassor, räkenskaper och säkerhetshandlingar för det 

gångna räkenskapsåret utsågos Herrar Daug och Hammarsten.  
§ 11. Från Med. D:r Reynold, Washington, hade skrifvelse till Societeten ingått med anbud, 

att han ville till Societeten öfverlemna en större gåfva af amerikanska antiquiteter. Enär 
Societeten icke eger några dylika samlingar och icke hade utrymme att på lämpligt sätt 
anordna dem, beslöts, att nämnda skrifvelse skulle till Sekreteraren för K. Vitterhets, Historie 
och Antiquitets Akademien i Stockholm öfverlemnas, äfvensom att tacksägelsebref med 
underrättelse härom skulle till D:r Reynolds afsändas.  

§ 12. Skattmästaren redogjorde för kassornas ställning vid slutet af 1882.  
Han nämnde derefter, att det syntes honom ändamålsenligt att ju förr desto heldre förse 

Societetens byggnad med plåttak och i sammanhang dermed inrätta tvänne dubletter å vinden, 
en å hvardera ändan af byggnaden. Derjemte framhöll han såsom ekonomiskt fördelaktigt att 
antingen bygga till eller ock bygga på Societetens byggnad, men ville likväl icke för närvarande 
framställa något yrkande angående dessa förslag. Dessa frågor kunde följaktligen icke nu leda 
till någon åtgärd å Societetens sida.  
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§ 13. Prof. Almén höll föredrag 
”Om arsenikens förekomst i glas och de vanligaste felen vid tapeters och tygers pröfning på 

arsenik.”  
 

Sammankomsten började 5.30 och räckte till 6.30.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 mars 1883 
Ordförande: prof. Fries.  
Närvarande ledamöter: Hr Statsråd Malmsten, Herrar Wackerbarth, Lilljeborg, Daug, Almén, 
Schultz, Fr. Holmgren, Cleve, Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, 
Hammarstrand och Rydin.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 7 sistledne febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Efter verkstäld revision af Societetens kassor, räkenskaper och säkerhetshandlingar hade 

Herrar Daug och Hammarsten inlemnat revisionsberättelse, hvilken nu af prof. Daug 
upplästes.  

Revisorerna hade funnit räkenskaperna riktiga, alla värdepapper och säkerhetshandlingar 
fullgoda och i behörigt skick, samt Societetens ekonomiska angelägenheter i alla hänseenden 
väl vårdade, och tillstyrkte derför Herrar revisorer fullständig och ovilkorlig decharge åt 
räkenskapsföraren, Hr prof. Almén, hvilket förslag blef af Societeten med tacksamhet 
godkändt.  

§ 3. Med ledning af revisionsberättelsen finner man angående kassornas ställning följande:  
 

Behållning från 1881:  
Allmänna kassan K:r 49.302:40  
Linneanska fonden  9.865:55  
Regnelska d:o  15.601:43  
Marklinska d:o  10.959:48  
Bibliotheks d:0  536:25  86.265:11 
 

Inkomster under 1882:  
Frälseräntor k:r  1.267:  – 
Andra räntor  4.905:21  
Hyror  1.305:  –  
Sålda Acta  290:63    7.767:84 
 
Summa K:r   94.032:95 

 
Utgifter under 1882:  

Arvoden och löner k:r  750:  –  
Fastigheten  323:46  
Författararvoden        99:38  
Tryckning af Acta   1.239:37  1.338:75  
Bibliotheket  225:70  
Kreditiv ränta  34:79  
Diverse  188:49    2.861:19 
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Behållning till 1883:  
Allmänna kassan k:r 53.210:69  
Linneanska fonden  10.000:  –  
Regnellska d:e 15.689:94  
Marklinska d:e 11.408:07  
Bibliotheks d:e 863:06 91.171:76 

 
Summa kronor   94.032:95 
 

§ 4. Af de vid förra sammanträdet till Societeten inlemnade afhandlingarne beslöt 
Societeten till införande i Acta antaga:  

1:o) den af lektor M. Falk författade: ”Démonstration du théorème de Cauchy sur l'intégrale 
d'une fonction complexe”, på förord af Herrar Daug och Dillner; och  

2:o) på förord af Herrar Lundquist och Falk den af docenten A. Söderblom författade: 
”Ueber die Bewegung eines schweren starren Körpers um einen festen Punkt”. 

Beträffande åter Docenten Lundströms inlemnade afhandling anmäldes, att kostnadsförslag 
angående plancherna ännu ej hunnit upprättas, i följd hvaraf frågan om denna afhandling 
uppskjöts till ett kommande sammanträde.  

§ 5. Till införande i Societetens Acta anmäldes följande afhandlingar:  
1:o) ”Observationes Phycologicæ, P. IV (De laminariis nonnullis)" af prof. J. E. Areschoug, 

hvilken afhandling remitterades till Herrar Fries och Cleve;  
2:o) ”Sur une sommation de quelques séries”, af docenten A. Berger, hvilken afhandling 

remitterades till Hr Statsråd Malmsten och prof. Daug.  
3:o) ”Sur la distribution des élémentes météorologiques autour des maxima et des minima 

barométriques”, af prof. H. H. Hildebrandsson, hvilken afhandling remitterades till prof. 
Thalén och Schultz.  

§ 6. Med afseende på prof. Areschougs afhandling beslöts, att tryckningen af densamma 
skulle, i anseende till författarens höga ålder och sjuklighet, få börja, så snart afhandlingen 
hunnit granskas och till införande i Acta blifvit godkänd af de Herrar, till hvilka uppsatsen 
remitterats.  

§ 7. Från K. Utrikes Departementet i Stockholm hade till Societeten ankommit utdrag af en 
skrifvelse från Svenska och Norska konsuln i Rom, rörande i Italien gällande föreskrifter för 
tillträde till arkeologiska samlingar och utgräfningar. – Skrifvelsen föranledde ej till någon 
åtgärd å Societetens sida.  

§ 8. Prof. Svedelius höll föredrag om Behandlingen vid 1809 års riksdag af frågan om 
nationalrepresentationens förändring.  

Prof. Hildebrandsson redogjorde för en undersökning rörande fördelningen af de 
meteorologiska elementen kring de barometriska minima och maxima.  

Prof. Daug förevisade modellen till en devellopabel yta.  
 

Sammanträdet varade från 5.20 – 7.0.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 April 1883 
Ordförande: prof. Fries.  
Närvarande: Herrar Wackerbarth, Lilljeborg, Daug, Almén, Dillner, Hedenius, Cleve, 
Hildebrandsson och Falk.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 10 mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Anmäldes, att Societetens inländske ledamot, f. med. prof. P. H. Malmsten, med döden 

afgått d. 28 sistl. Mars, i följd hvaraf det tillkomme den Med. Naturhist. klassen att till den 
lediga platsens återbesättande upprätta förslag.  

§ 3. Till införande i Societetens Acta antogos de vid de föregående sammankomsterna 
anmälda afhandlingarne:  

1:o) af docenten A. Berger: ”Sur une sommation etc.” på förord af statsråd Malmsten och 
prof. Daug;  

2:o) af prof. Hildebrandsson: ”Sur la distribution des éléments météorologiques etc”, på 
förord af Schultz och Thalén;  

3:o) af docenten Lundström: ”Pflanzen-biologische Studien”, på förord af Fries och Cleve.  
§ 4. För upprättande af kostnadsförslag angående gravering, tryck och papper af de till 

docenten Lundströms ofvan nämnda afhandling hörande 4 planscherna hade förfrågan egt rum 
dels hos lithografen Schumburg i Upsala, som härför begärt 600 k:r, dels hos en lithograf i 
Paris, hvilken utlofvat samma arbete för ungefär halfva nyss nämnda summa.  

På förord af skattmästaren beslöt Societeten, att docenten Lundström, som sjelf borde 
ombesörja i fråga varande arbetes utförande i Paris, äfvensom planschernas transport till 
Upsala, vore berättigad, så snart han till Societetens Arkiv öfverlemnat 615 exemplar af hvarje 
plansch, att från Societeten i liquid för planschernas gravering, tryckning och papper erhålla en 
summa uppgående i ett för allt till omkring 300 kronor, hvartill må få komma omkostnaderna 
för frakt och brefvexling. I sammanhang härmed anmäldes, att docenten Lundström förklarat 
sig villig att på nyssnämnda sätt gå till väga i afseende på arbetets utförande.  

§ 5. Beträffande prof. Areschougs afhandling: ”Observationes Phycologicæ etc” anmälde 
ordföranden, att han och prof. Cleve godkänt afhandlingen till införande i Acta, samt i 
öfverensstämmelse med det vid förra sammanträdet gjorda medgifvandet redan öfverlemnat 
arbetet till tryckning.  

§ 6. På derom väckt fråga beslöt Societeten i afseende på de afhandlingar, som hädanefter 
anmälas till införande i Societetens Acta att i öfverensstämmelse med häfdvunnen praxis 
förfara sålunda:  

1:o) Någon remiss för granskning af afhandlingens innehåll skulle icke ega rum, ifall 
författaren vore en i Upsala bosatt ledamot af Societeten, hvaremot granskning af dylik 
afhandling väl kunde ifråga komma med afseende på kostnaden, hufvudsakligast angående 
gravering och tryck af de till afhandlingen hörande planscherna.  

2:o Remiss skulle deremot städse ega rum såväl för granskning af innehållet som för 
upprättande af kostnadsförslag, så ofta författaren vore antingen en utom Upsala bosatt 
ledamot af Societeten eller annan person, som icke tillhör Societeten.  

§ 7. Sekreteraren anmmälde, att Acta-trycket nu framskridit derhän, att 41 tryckark voro 
färdiga, nemligen: fortsättning af prof. Almkvists afhandling 22 1/2 ark; docenten Bergers 
afhandl. 3 ark; prof. Tullbergs afhandl. 4 1/2 ark och docenten Pfannenstiels 11 ark; och 
hemstälde derför, att den nu i fråga varande faskikeln XI:II härmed skulle få afslutas och 
utgifvas, i hvilket fall till ofvan nämnda ark-summa borde komma omkring 2 ark såsom 
inledning, innehållande ledamotsförteckning, m. m. för afslutande af volymen, som då skulle 
komma att inalles utgöras af 82 tryckark.  

Denna hemställan blef af Societetens gillad och godkänd.  
§ 8. Akademi-bokhandlaren Lundström hade inlemnat anbud att mot halfva boklådspriset 

få köpa hela tredje serien af Acta samt åtskilliga delar af den 2:a serien, och beslöt Societeten 
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att till Skattmästaren och Sekreteraren lemna i uppdrag att uppgöra om priset vid i fråga 
varande försäljning.  

§ 9. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde i Giessen hade genom skrifvelse 
inbjudit Societeten att deltaga i den fest, som nämnda sälskap d. 1 nästkommande Aug. 
ämnade fira med anledning deraf, att 50 år då förflutit sedan sälskapets stiftelse. På grund häraf 
beslöt Societeten, att en skrifvelse skulle till i fråga varande sälskap afsändas, men att de 
närmare detaljerna angående densamma skulle vid nästa sammanträde bestämmas.  

§ 10. Prof. Hedenius höll föredrag om infektionsämninas natur af mikroorganismer med 
förevisande af mjeltbrands-, spetelske-, tuberkelbaciller och andra sjukdomsalstrande bakterier 
i preparat dels från Berlin, dels förfärdigade vid patologiska institutionen i Upsala.  

Prof. Lilljeborg redogjorde för den af doktor Braun i Dorpat under förra året gjorda 
iakttagelsen angående öfverflyttningen af blåsmasken för Bothriocephalus latus från köttet af rå 
gädda till menniskan och dess utveckling hos henne under en månads tid till s. k. bred 
binnikemask (Bothriocephalus latus) af 3 till 4 meters längd.  

Prof. Thalén förevisade några experimenter med stroboskopiska stämgafflar.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.45.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 11 Maj 1883 
Ordförande: prof. Fries.  
Närvarande ledamöter: Herrar Lilljeborg, Daug, Almén, Schultz, Dillner, Fr. Holmgren, Cleve, 
Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Hammarstrand och Rydin.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för förra sammankomsten, d. 7 April, upplästes och godkändes.  
§ 2. Till återbesättande af den inom den Medicinsk-Naturvetenskapliga klassen lediga 

platsen för inländsk ledamot efter afledne med. prof. P. H. Malmsten, hade den nämnda 
klassen till Societeten inlemnat följande förslag:  

1:o) Laboratorn, Med. D:r Magnus Gustaf Blix, i Upsala.  
2:o) Docenten, Med. D:r Frans Anton Gustaf Bergman, likaledes i Upsala.  
Detta förslag skulle enligt stadgarnas föreskrifter hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 3. Ordföranden föreslog till Hedersledamöter inom Societeten  
Universitetets Kansler, m. m. Frih. Louis De Geer, och  
Landshöfdingen, m. m. Grefve Ad. Ludvig Hamilton i Upsala,  
hvilka förslag skulle enligt stadgarnas föreskrift hvila till ett kommande sammanträde.  
 I sammanhang härmed beslöt Societeten att för anställande af omröstning angående de 

föreslagna hedersledamöterna sammanträda Onsdagen, d. 16 Maj kl. 5 em., samt att 
Sekreteraren dervid skulle leda förhandlingarne, enär Ordföranden, prof. Fries, genom bortresa 
från staden, vore förhindrad att då infinna sig.  

§ 4. I öfverensstämmelse med hvad å kallelselistan tillkännagifvits, skulle val till Ordförande 
för nästkommande läseår nu förrättas. Vid med slutna sedlar företagen omröstning tillföllo  

Professor Daug 10 röster  
och professorerna Mesterton och Hedenius hvardera en röst.  
Professor Daug hade således blifvit utsedd till ordförande för kommande år.  
§ 5. På derom väckt fråga, beslöt Societeten, att det datum, som å titelbladet till de i Acta 

intagna afhandlingarne angifves, hädanefer skulle bestämmas efter den dag, då manuskriptet 
vid Societets-sammanträde inlemnas till Societeten, äfvensom att detta förfarings sätt skulle 
iakttagas med afseende på de under tryckning varande afhandlingarne.  
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§ 6. Från Minister-residenten i Stockholm för Amerikas förenta stater, Hr Stevens, hade 
bref ingått med anhållan derom, att Societeten måtte till utländsk ledamot invälja M:r Frank 
Vincent J:r i New-York.  

Societeten beslöt, att denna begäran icke skulle till någon Societetens åtgärd föranleda.  
§ 7. Angående uppsättandet af den vid förra sammanträdet beslutade lyckönsknings 

skrifvelsen till Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde i Giessen beslöt 
Societeten att för detta ändamål tillsätta en komité af 3 personer, hvartill utsågos Herrar Fries, 
Hedenius och Thalén, hvilka finge bestämma om skrifvelsens innehåll och utstyrsel, blott de 
tillsåge, att kostnaden ej blefve för stor.  

§ 8. Skattmästaren, m. m. General-Direktören A. Almén, anmälde sin önskan att lemna sin 
befattning som skattmästare inom Societeten, men öfverlemnade till Societeten att bestämma 
tiden, då efterträdare skulle väljas. Enär åtskilligt ännu återstod, innan liquid för redan skedd 
tryckning af Acta kunde fullständigt uppgöras, förklarade han sig villig att under sommaren 
med sin befattning fortfara. Societeten antog med tacksamhet det gjorda anbudet och beslöt, 
att val af ny skattmästare skulle ega rum vid kommande september-sammanträde.  

§ 9. Prof. Hildebrandsson redogjorde för innehållet af en af Kandidat Högbom författad 
afhandling: Marche des isothermes à l'automne dans le Nord de l'Europe, hvilken afhandling 
han föreslog till införande i Societetens Acta. Afhandlingen skulle remitteras till Herrar Thalén 
och Hildebrandsson.  

§ 10. Prof. Fries refererade den af docenten Lundström författade och till införande i 
Societetens Acta antagne afhandlingen: Pflanzen-biologische Beobachtungen.  

Prof. Hammarstrand höll föredrag om den Chaldeisk-Assyriska chronologien.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.30  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 16 Maj 1883 
Ordförande Thalén.  
Närvarande ledamöter: Statsråd Malmsten, Herrar Lilljeborg, Daug, Cleve, Hildebrandsson, 
Falk och Hammarsten.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes §. 3 af protokollet för den 11 Maj.  
§ 2. Anstäldes omröstning med slutna sedlar angående inväljandet till hedersledamot af 

Universitetets Kansler m. m. Friherre Louis de Geer, hvilken vid föregående sammanträde 
blifvit till hedersledamot föreslagen.  

Vid omröstningen utgjordes alla de närvarande ledamöternas röstsedlar af ja-sedlar, i följd 
hvaraf Friherre Louis de Geer blifvit invald till Societetens hedersledamot.  

§ 3. Anstäldes omröstning likaledes med slutna sedlar angående inväljandet till 
hedersledamot af landshöfdingen öfver Upsala län, m. m. Grefve Adolf Ludvig Hamilton, 
hvilken vid föregående sammanträde blifvit till hedersledamot föreslagen.  

Omröstningen utföll så, att alla de närvarande ledamöternas röstsedlar voro ja-sedlar, i följd 
hvaraf Grefve A. L. Hamilton blifvit till Societetens hedersledamot invald.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 19 Sept. 1883 
Ordförande: proff. Fries och Daug.  
Närvarande: Statsråd Malmsten, Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Almén, Schultz, Dillner, 
Cleve, Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Hammarstrand och Rydin.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollen för d. 11 och 16. maj.  
§ 2. Ordförande-platsen öfverlemnades af prof. Fries till prof. Daug, som till den afgående 

ordföranden frambar Societetens tacksägelser.  
§ 3. Ordföranden helsade Societetens nyvalde hedersledamot, Hr Grefve Hamilton, 

välkommen.  
§ 4. I öfverensstämmelse med hvad å kallelselistan tillkännagifvits och i sammankomsten för 

den 11 maj blifvit beslutadt, företogs nu val af skattmästare i ledigheten efter 
General-Direktören Almén. Omröstningen, som egde rum med slutna sedlar, utföll så, att af 
det 14 afgifna rösterna tillföllo 11 prof. Lundquist, samt herrar Schultz, Fries och Hammarsten 
hvardera 1 röst, i följd hvaraf prof. Lundquist blifvit utsedd till Societetens skattmästare.  

§ 5. Ordföranden framförde Societetens tacksägelse till den afgående skattmästaren för det 
synnerliga nit och den omsorg, hvarmed han handhaft Societetens ekonomiska angelägenheter.  

§ 6. General-direktören Almén föreslog, att inventering af Societetens värdepapper och 
öfverlemnandet till den nya skattmästaren af de innestående kontanterna samt af 
räkenskapsböckerna skulle ega rum i närvaro af tvänne af Societeten utsedde ledamöter, 
hvaremot med dechargen kunde anstå, tills årets räkenskaper hunnit blifva afslutade.  

Societeten gillade detta förfaringssätt och utsåg herrar Falk och Hammarsten att närvara vid 
inventeringen.  

§ 7. Sekreteraren förevisade en kopia af det tryckta latinska bref, som författadt af prof. 
Häggström blifvit från Societeten öfversändt till Oberhessische Gesellschaft i Giessen vid dess 
50-års jubileum d. 1 sistledne augusti.  

§ 8. Till införande i Societetens Acta antogs på tillstyrkan af Hrr Thalén och 
Hildebrandsson den af Kand. A. G. Högbom författade afhandlingen: Marche des isothermes 
en automne dans le nord de l'Europe; dock skulle de åtföljande 5 kartorna remitteras till 
skattmästaren för uppgörande af kostnadsförslag.  

§ 9. Prof. Dillner inlemnade till införande i Acta en afhandling: Sur le développement d'une 
fonction analytique pour un contour de convergence qui renferme des infinis uniformes 
comme seules points critiques.  

§ 10. Sedan sista sammankomsten hade af Societetens Acta Vol. XI:2 af trycket utkommit 
och till ledamöter och lärda sälskaper såväl inom som utom landet blifvit utdelad.  

Med anledning häraf omnämnde Generaldirektören Almén, att kostnaden för nämnda 
faskikel uppgick till omkring 4200 kronor, hvarjemte sekreteraren anhöll om tillåtelse af 
Societeten att med afseende på de för Societetens hedersledamot, Kejsaren Dom Pedro i 
Brasilien, bestämda presentexemplaren af Acta få begagna bokpost, i händelse annan lämplig 
lägenhet icke skulle yppa sig. Denna begäran blef av Societeten bifallen.  

§ 11. Sekreteraren redogjorde för fortgången af tryckningen af de till nästa faskikel hörande 
afhandlingarne.  

§ 12. Från Natural Society i Philadelphia hade skrifvelse ingått med begäran, att Societetens 
publikationer skulle medels bokpost öfversändas, hvilken begäran Societetens ansåg sig icke 
kunna villfara.  

§ 13. Naturforscher-Gesellschaft i Dorpat hade framstält begäran om utbyte af tryckalster, 
hvilket af Societeten bifölls.  

§ 14. Ordföranden lemnade en redogörelse för Societetens vetenskapliga verksamhet under 
det gångna året.  

§ 15. Prof. Cleve förevisade af honom framstäld samariumoxid och redogjorde för dess 
vigtigare förhållanden.  
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Prof. Thalén anförde resultaten af sina undersökningar angående spektra hos didym och 
samarium.  

Prof. Hildebrandsson förevisade en fotografi öfver de Lichtenbergska figurer, hvilka 
uppkommit genom en åskslag på armen af en gosse i England.2  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 24 Okt. 1883 
Ordförande: Prof. Daug.  
Närvarande: Hr Statsråd Malmsten, Herrar Fries, Schultz, Hedenius, Fristedt, Lundquist, 
Hammarsten, Falk, Hammarstrand och Rydin.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 19 sept. upplästes och godkändes.  
§ 2. Lektor Falk anmälde, att Societetens förre Skattmästare, General-Direktören Almén, i 

närvaro af Hrr Falk och Hammarsten öfverlemnat Societetens värdepapper till den nye 
skattmästaren, prof. Lundquist.  

§ 3. Från den Medicinsk-Naturhistoriska klassen hade vid sammanträdet den 11 maj förslag 
till återbesättande af ett ledigt rum inom nämnda klass blifvit inlemnadt, och skulle val, enligt 
hvad å kallelse-listan angifvits, nu ega rum mellan de båda å förslaget uppförda, nemligen  

1:o) Laboratorn, Med. D:r M. G. Blix, och  
2:o) Docenten, Med. D:r F. A. G. Bergman.  
Vid den med slutna sedlar företagna omröstningen tillföllo alla de 12 afgifna rösterna D:r M. 

G. Blix, hvilken sålunda blifvit utsedd till Societetens ledamot.  
§ 4. Sekreteraren anmälde, att Societeten från K. Ecklesiastik-Departementet hittills erhållit 

ett exemplar af de för statsmedel inlösta häftena af Svenskt Boklexikon. Men då numera, enligt 
från förläggaren, Hr Hj. Linnström, till Societeten ingången skrifvelse, Staten icke vidare 
komme att inlösa några exemplar af fortsättningen till nämnda arbete, så hade Hr Linnström 
hos Societeten velat göra förfrågan, huruvida Societeten för sitt biblioteks räkning önskade 
inköpa fortsättningen från och med 1:a delens 57:de häfte, som då skulle erhållas till nedsatt 
pris, nemligen 1 krona för varje häfte.  

Med anledning häraf beslöt Societeten att till nämnda pris inköpa fortsättningen af i fråga 
varande arbete.  

§ 5. Från redaktionen af Statskalendern hade anmodan ingått att för kommande års 
statskalender granska korrekturet å förteckningen på Societetens ledamöter, hvilket korrektur, 
efter skedd granskning, skulle på vanligt sätt genom sekreterarens försorg till redaktionen 
återsändas.  

§ 6. Skattmästaren föreslog, att i hans ställe någon Societetens ledamot skulle utses inom 
Societetens förvaltningsnämnd, hvilken ledamot derjemte borde innehafva den ena nyckeln till 
Societetens kassaskrin, och blef härtill utsedd prof. Hammarsten.  

§ 7. Prof. Rydin höll föredrag om Norska statsrådens konstitutionela ansvarighet jemförd 
med det Svenska statsrådets ansvarigheter;  

Prof. Fristedt: om opii-alkaloidens verkningar;  
Prof. Hammarstrand: om den Chaldäisk-Babyloniska tidräkningen.  
Statsrådet Malmsten meddelade en liten korrektion i formeln att beräkna på hvilken 

veckodag ett visst datum inträffar.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 7.15  
  

                                                 
2 Fotografi skrevs här och på andra ställen som utrum, alltså ”en” fotografi. 
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 8 Dec. 1883 
Ordförande: professor Daug.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Wackerbarth, Lilljeborg, Holmgren, Cleve, Svedelius, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Rydin och Blix.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Sedan ordföranden helsat Societetens nyvalde ledamot D:r Blix välkommen inom 
Societeten, upplästes och godkändes protokollet för den 24 Oktober.  

§ 2. För Societeten anmäldes, att dess Hedersledamot prof. m. m. Sven Nilsson, hvilken 
sedan 1836 tillhört Societeten, aflidit d. 30 sistl. november, nära 97 år gammal.  

§ 3. Från Société des Sciences i Cherbourg hade begäran ingått att för komplettering af 
Societetens Acta få emottaga T. VI: 1 af Ser. III, hvilken faskikel icke lärer kommit nämnde 
sälskap tillhanda. Denna begäran blef af Societeten bifallen.  

§ 4. Begäran om utbyte af tryckskrifter hade genom ingångna skrifvelser framstälts af  
1:o) Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina i Córdoba, och af  
2:o) Ornithologischer Verein i Wien.  
Societeten beslöt med anledning häraf att träda i vetenskapligt utbyte med förstnämnda 

Akademi, men i afseende på Ornithologiska föreningen i Wien att inhämta närmare 
upplysningar genom prof. Lilljeborg.  

§ 5. Docenten Forssell hade från sin faders sterbhus såsom gåfva till Societeten öfverlemnat 
åtskilliga skrifna anteckningar, som ursprungligen tillhört Societetens donator, Gyllenhaal, 
hvilken gåfva af Societeten med tacksamhet emottogs, och skulle Ordföranden framföra Soc:s 
tacksägelse till gifvaren. De nämnda anteckningarne blefvo remitterade till prof. Lilljeborg för 
afgifvande af utlåtande.  

§ 6. Sekreteraren anmälde, att de för Kejsar Dom Pedro II i Brasilien afsedda exemplaren af 
Societetens Acta blifvit till honom afsända med fregatten Vanadis.  

§ 7. Till revisorer af Societetens kassor, räkenskaper och värdepapper utsågos professorerna 
Fr. Holmgren och Hildebrandsson.  

§ 8. Föredrag höllos af  
Prof. Lilljeborg, som 1:o förevisade ett exemplar af Ceratodus forsteri från Australien och 

redogjorde kortligen för dess egendomliga bygnad och för några egenheter i dess lefnadssätt;  
2:o) förevisade ett exemplar af Anarrichas minor (E. Olafssen) från Grönland samt fästade 

uppmärksamheten på den egna beskaffenheten af den bakersta delen af dess ryggfena, som der 
hos denna liksom hos de andra arterna af detta fiskslägte är utrustad med taggstrålar, samt 
tillika derpå, huruledes dessa fiskar i detta afseende förete en anslutning till Tånglaken 
(Zoarces viviparus), som baktill i ryggfenan i den der varande inskärningen har taggstrålar; och  

3:o) förevisade en fullvuxen hane af den sällsynta fisken Cottunculus microps (R. Collett), 
hvilken under frih. Nordenskiölds sista expedition till Grönland blifvit tagen på 130 famnars 
djup utanför kusten af Ostgrönland.  

Prof Hammarsten redogjorde för t.f. laboratorn V. Lindberghs undersökningar om gallans 
betydelse för förruttnelseprocesserna i tarmen.  

Doktor Blix förevisade en ny tidmarkerare för variabel rytm.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 15 febr. 1884 
Ordförande: Prof. Daug.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Statsråd Malmsten, Hrr Lilljeborg, Hedenius, Cleve, 
Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Hammarstrand och Blix.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för sammankomsten d. 8 dec. 1883 upplästes och godkändes.  
§ 2. Anmäldes, att bland Societetens utländske ledamöter inom den Med. Nat. klassen med 

döden afgått: Anatomie professorn C. B. Reichert i Berlin och Med. Doktor M. Paine i New 
York.  

§ 3. Till införande i Societetens Acta antogs en af prof. J. E. Areschoug författad och af prof. 
Fries till införande förordad afhandling: Observationes Phycologicæ, Pars V.  

§ 4. Docenten Söderblom hade till införande i Societetens Acta inlemnat en af honom 
författad afhandling: ”Sur les fonctions elliptiques  (u)”, hvilken remitterades till Statsråd 
Malmsten och prof. Daug.  

§ 5. Från Universitetet i Edinburg hade till Societeten ankommit inbjudning att sända en 
representant till den Jubelfest, nämnda Universitet kommer att fira d. 16–18 april innevarande 
år. Efter någon diskussion blef detta ärende uppskjutet till nästa sammanträde.  

§ 6. Till hedersledamot inom Societeten föreslogs Justitierådet m. m. D:r S. R. D. K. 
Olivecrona, och skulle detta förslag i enlighet med stadgarnas föreskrift hvila till ett 
kommande sammanträde.  

§ 7. Prof. Lilljeborg redogjorde för innehållet af de vid förra sammanträdet omnämnda 
Gyllenhaalska anteckningarne, hvilka han ansåg ega både vetenskapligt och historiskt värde.  

§ 8. Med anledning af den vid förra sammanträdet framstälda frågan om utbyte af 
tryckskrifter med Ornithologischer Verein i Wien upplyste prof. Lilljeborg, att nämnda 
förening visserligen utgaf en tidskrift under namn af Mittheilungen etc., men hufvudsakligast 
hade ett rent praktiskt ornithologiskt syfte med sina arbeten. Då det således hvarken för 
Societeten kunde vara af något gagn att ega sagde tidskrift, ejheller för i fråga varande förening 
att ega Societetens Acta, så ansåg prof. Lilljeborg, att den framställda begäran icke borde 
beviljas. På grund häraf afslog Societeten nämnda förslag om utbyte af tryckskrifter.  

§ 9. Prof. Lilljeborg höll föredrag om djupvattensfiskar i allmänhet och särskildt om 
Trachypterus arcticus och Regalecus glesne;  

D:r Blix: om uppkomsten af typhoidfeberepidemien i Upsala innevarande vinter, och  
prof. Hildebrandsson: Om de röda sky[m]ningsfenomenen och deras geografiska utbredning.  
 

Sammanträdet varade från 5.20 till 7.30 em.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde den 8 mars 1884 
Ordförande: Prof. Daug.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Statsråd Malmsten, Hrr Wackerbarth, Lilljeborg, Fries, 
Hedenius, Holmgren, Clason, Fristedt, Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, 
Falk, Hammarstrand.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 15 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Herrar Fr. Holmgren och Hildebrandsson inlemnade berättelse öfver den af dem 

anstälda revisionen af Societetens kassor, värdepapper och säkerhetshandlingar, hvilken 
berättelse nu föredrogs. Af denna redogörelse framgick följande resultat angående kassornas 
ställning:  

 
Behållning från 1882:  

Allmänna kassan  53.210:69  
Linneanska fonden  10.000:  –  
Regnellska ˶ 15.689:94  
Marklinska ˶ 11.408:07  
Bibliotheks ˶ 863:06  91.171:76 
 

Inkomster under 1883:  
Frälseräntor  1.149:  –  
Andra d:o  5.107:49  
Hyror  1.294:50  
Sålda Acta  138:  –    7.688:99 
 

S:a k:r   98.860:75 
 
Utgifter under 1883:  

Löner  750:  –  
För fastigheten  146:96  
Författar-arvoden  1.110:  –  
Tryckning af Acta text  2.450:23  
planch     625:33 
Bindning och häftning af d:o    251:67  4.437:23  
Bibliotheket  288:25  
Kreditiv-ränta 21:51  
Diverse  60:21    5.704:16 
 

Behållning till 1884:  
Allmänna kassan  54.698:02  
Linneanska fonden  10.050:  –  
Regnellska ˶  15.778:89  
Marklinska ˶  11.423:47  
Bibliotheks ˶  1.206:21  93.156:59 
 

S:a Kronor.   98.860:75 
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Behållningen utgöres af  
Inteckningar k:r  61.550:  –  
Obligationer  22.160:  –  
Depositioner  9.000:  –  
Kontant  446:59  
S:a   93.156:59 
 
Revisorerna, som funnit räkenskaperna riktiga, alla värdepapper och säkerhetshandlingar 

fullgoda och i behörigt skick, samt Societetens ekonomiska angelägenheter i alla hänseenden 
väl vårdade, tillstyrkte fullständig och ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltarne och 
räkenskapsförarne under sist förflutna år, Herrar General-direktören Almén och professoren 
Lundquist, hvilken decharge af Societeten lemnades.  

§ 3. Skattmästaren lemnade några upplysningar angående kassornas tillväxt under förra året.  
§ 4. Från föregående sammanträde hvilade frågan om afsändandet af representant till 

Jubelfesten i Edinburgh d. 16–18 inst. April. Vid nu skedd föredragning häraf beslöt 
Societeten sända ett ombud och utsåg härtill professor P. Th. Cleve, hvilken af Upsala 
Universitet redan blifvit utsedd till dess representant vid nämnda jubelfest. Sedan prof. Cleve 
förklarat sig villig att emottaga detta förtroende-uppdrag, beslöts, att skrifvelse till Edinburg 
angående detta Societetens beslut skulle med det första afsändas.  

§ 5. Till upprättande af den lyckönskningsskrifvelse till Universitetet i Edinburg, som vid 
jubelfesten skulle af representanten från Societeten öfverlemnas, tillsattes en komité, 
bestående af herrar Hedenius och Fr. Holmgren, hvilka med sig egde adjungera de Societetens 
ledamöter, de önskade. Komitén fick derjemte i uppdrag att föranstalta om skrifvelsens 
öfverflyttande till latinska språket, och tryckning på pergament.  

§ 6. Omröstning med slutna sedlar anstäldes angående inväljandet till hedersledamot af 
Justitie-rådet m. m. D:r S. R. D. K. Olivecrona, som vid föregående sammanträde blifvit till 
hedersledamot föreslagen.  

Alla de närvarande ledamöternas afgifna röstsedlar (15 till antalet) utgjordes af ja-sedlar, 
och följaktligen hade Justitie-rådet Olivecrona blifvit till Societetens hedersledamot invald.  

§ 7. Från den Med. Naturhist. klassen hade för återbesättande af de efter Paine och Reichert 
lediga rummen inkommit följande tvänne förslag:  

1:a förslaget i ledigheten efter Paine:  
a) J. Lister, Kirurgie-professor  i London;  
b) Robert Koch, Geheime-Regierungsrath och Med. D:r i Berlin.  
2:a förslaget i ledigheten efter Reichert:  
a) D:r Carl Gegenbaur, Anat. prof. i Heidelberg,  
b) D:r Wilhelm His, Anat. prof. i Leipzig. 
Dessa förslag skulle stadgarne likmätigt hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 8. Docenten Söderbloms vid förra sammanträdet inlemnade afhandling: ”Sur les fonctions 

elliptiques  (u)” blef på förord af Statsråd Malmsten och prof. Daug antagen till införande i 
Societetens Acta.  

§ 9. Från M. Tarnier i Dijon hade ingått brefkort med anbud till Societeten att få genom 
honom komplettera sin samling af Memoirerna från Academien i Dijon, hvilket erbjudande 
icke för det närvarande föranledde till något beslut å Societetens sida.  

§ 10. Komplettering af Societetens Acta hade blifvit begärd dels af Societetens ledamot 
prof. Decandolle i Genève, som begärde T. XI:1, dels från Accademia dei Lincei i Rom, som 
önskade erhålla de af Societeten utgifna Acta Litteraria (1720–39), samt af dess Acta och 
Nova Acta så fullständig komplettering som möjligt, hvarvid särskildt påpekades å Ser. III T. 
I-III, samt IX:2. – Societeten biföll detta i den mån Societetens Archiv dertill lemnade tillgång, 
men med den önskan, att Akademien i Rom måtte bevilja Societeten samma fördel tillbaka i 
afseende på de defekter, som i Societetens Bibliothek möjligen förefinnas bland nämnda 
Akademies publikationer.  
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§ 11. Licentiaten Lindskog hade till Societeten inlemnat en afhandling: ”Ueber die Drehung 
eines starren Körpers auf den keine Kräfte wirken um einen festen Punkt”, och blef denna 
afhandling remitterad till herrar Lundquist och Falk.  

§ 12. Prof. Clason höll föredrag om bröstkorgens och brösthålans form hos barnet, mannen 
och quinnan;  

prof. Thalén om åskledaren, och  
prof. Hammarstrand om den assyriska konungen Sarukins regeringstillträde och 

månförmörkelsen den 19 mars år 721 före Kristus.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 7.30  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 16 April 1884 
Ordförande: Prof. Daug.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Fries, Hedenius, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Hammarstrand, Rydin.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§1. Protokollet för d. 8 Mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Från Justitie-rådet Olivecrona hade till Societeten ankommit tacksägelsebref med 

anledning af hans inväljande till Hedersledamot, hvilket bref nu af ordföranden upplästes.  
§ 3. Sedan förra sammankomsten funnos hvilande tvänne af den Med. Naturhist. klassen 

upprättade förslag till utländske ledamöter. Medelst slutna sedlar företogos nu val, hvarvid i 
afseende på 1:a förslaget af 11 afgifna röster 9 stycken tillföllo prof. Lister, under det att de 
båda andra sedlarne måste såsom innehållande tvänne namn kasseras. Vid omröstningen i 
afseende på det 2:a förslaget tillföllo alla de 11 afgifna rösterna prof. Gegenbaur.  

Sålunda hade till utländske ledamöter inom Societeten blifvit utsedde:  
Chir. Professor Joseph Lister i London, och  
Anat. ˶ Karl Gegenbaur i Heidelberg  
§ 4. Till införande i Societetens Acta förordade Lektor Falk den af Licentiaten N. Lindskog 

författade och till Societeten inlemnade afhandlingen: ”Über die Drehung eines starren 
Körpers, auf den keine Kräfte wirken, um einen festen Punkt.” I öfverensstämmelse härmed 
beslöt Societeten, att nämnda afhandling skulle i Acta intagas.  

§ 5. Sekreteraren anmälde, att af de till Societeten inlemnade afhandlingarne tillräckligt 
material nu funnes färdigtryckt för utgifvandet af en ny faskikel af Acta, och beslöt Societeten 
vid derom gjord framställning, att Sekreteraren egde föranstalta om utgifvandet af en dylik 
faskikel, som då skulle utgöra T. XII f. 1.  

§ 6. Från M. Hamon, som till Societeten insändt en brochure: Sur l'emploi des tuyaux de 
plomb pour conduites d'eaux potables, hade ingått begäran om Societetens utlåtande angående 
nämnda brochure. Societeten ansåg dock nämnda anhållan icke böra föranleda till någon 
hennes åtgärd.  

§ 7. Frågan om arvode åt Societetens representant vid jubelfesten i Edinburgh, prof. Cleve, 
beslöt Societeten uppskjuta till prof. Cleves återkomst.  

§ 8. Prof. Hammarsten höll föredrag om alkoholens förhållande till de kemiska processerna 
inom organismen, hvarefter han förevisade och redogjorde för ett nytt af honom framstäldt 
kolhydrat ur djurriket.  

Prof. Hammarstrand fortsatte sitt föredrag om månförmörkelsen den 19 mars år 721 f. Kr. 
och dess betydelse för den chaldäisk-assyriska kronologien.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30.   
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 24 maj 1884 
Ordförande: prof. Daug.  
Närvarande: Hrr Wackerbarth, Fries, Schultz, Hedenius, Cleve, Svedelius, Hildebrandsson, 
Falk, Hammarstrand, Rydin och Blix.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 16 Apr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Tillkännagafs, att Societetens utländske ledamot, kemie professorn Ad. Würtz i Paris 

med döden afgått d. 12 sistledne maj.  
§ 3. Från Societetens nyvalde ledamot, prof. Gegenbaur i Heidelberg hade 

tacksägelseskrifvelse ankommit, hvilken nu upplästes.  
§ 4. Åt prof. Cleve, såsom Societetens representant vid jubelfesten i Edinburg beslöt 

Societeten anslå ett arvode af etthundrafemtio kronor.  
§ 5. Från Bokhandlaren Alfr. Hölder i Wien hade skrifvelse ankommit med underrättelse 

derom, att det af K. K. Geologische Reichsanstalt i Wien utgifna arbetet: ”Die Gasteropoden 
der Meeres ablagerungen etc. von R. Hoernes und W. Auinger”, hvars tre första häften ingått 
bland nämnda Reichsanstalts Abhandlungen och i följd deraf kommit Societeten tillhanda 
såsom gåfva, hädanefter komme från och med det 4:e häftet att utgifvas såsom ett särskildt 
arbete på Hölders förlag. Ifrågavarande förlagshandel erbjöd Societeten att få inköpa det nyss 
utkomna 4:de häftet af nämnda arbete till ett pris af 16 Mark och tillkännagaf, att hela arbetet 
genom utgifvande af ytterligare 4 à 5 häften, hvart och ett till samma omfång och pris, som det 
4:e, skulle under loppet af 2 à 3 år bli fullbordadt. Med anledning häraf och då nämnda arbete 
ansågs vara af stort vetenskapligt värde, beslöt Societeten att genom köp förskaffa sig 
fortsättningen af detsamma.  

§ 6. Natural Society i Boston hade framstält begäran om komplettering af Societetens Acta, 
nemligen T. IX, hvilken begäran af Societeten bifölls  

§ 7. Sedan sista sammanträdet hade faskikeln 1 af Vol. XII af Societetens Acta blifvit till 
utdelning färdig och förevisades vid dagens sammanträde.  

§ 8. Docenten Thordén hade till Societeten inlemnat en på tyska språket författad 
afhandling: [tomt] 

hvilken afhandling han önskade få intagen i Societetens Acta. Afhandlingen remitterades till 
Herrar Rydin och Hildebrandsson för afgifvande af utlåtande.  

§ 9. Till ordförande under nästkommande läseår valdes vid skedd omröstning med slutna 
sedlar prof. Hedenius, som dervid erhöll 12 röster, hvaremot en röst tillföll prof. Svedelius.  

§ 10. Sedan prof. Hildebrandsson väckt förslag derom, att Societeten skulle söka åt sig 
utverka rättighet till fri bref- och paketpost såväl inom som utom fäderneslandet, beslöt 
Societeten att i nämnda syfte vidtaga lämpliga åtgärder.  

§ 11. Prof. Cleve redogjorde för sina iakttagelser under sin nyligen företagna utländska resa.  
Prof. Hildebrandsson gaf en framställning om de nyare undersökningarne rörande 

vintertyper i Europa.  
Doktor Blix förevisade några af honom konstruerade myografer.  
Prof. Hammarstrand höll föredrag om den Chaldäisk-Assyriska kalendern.  
 

Sammanträdet varade från 5.25 – 7.20.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 sept 1884 
Ordförande: prof. Daug.  
Närvarande: Herrar Fries, Fr. Holmgren, Cleve, Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, Rydin 
och Blix.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 24 sistl maj.  
§ 2. Som den nyvalde Ordföranden, prof. Hedenius, anmält sig vara af sjukdom hindrad att 

vid dagens sammanträde infinna sig, beslöt Societeten, på derom framstäld fråga, att prof. Daug 
skulle under sammankomsten fortfara såsom ordförande.  

§ 3. Skattmästaren redogjorde för tryckningskostnaden för den sist utgifna faskikeln.  
§ 4. Sedan förra sammanträdet hade bland Societetens ledamöter aflidit: f. d. Statsrådet O. I. 

Fåhræus, prof. A. F. D. Wackerbarth, f. d. Riksantiquarien B. E. Hildebrand, samt Botan. prof. 
Göppert i Breslau.  

§ 5. Ordföranden tillkännagaf, att han i samråd med sekreteraren hade å Societetens vägnar, 
vid prof. Wackerbarths begrafning föranstaltat om anskaffandet af en krans, hvilken åtgärd af 
Societeten gillades.3 

§ 6. De till granskning af Doc. Thordéns vid förra sammanträdet inlemnade afhandling 
utsedde kommitterade anmälde, att nämnda afhandling, i följd af den svårlästa tyska stilen 
blifvit af dem till författaren återstäld för att få densamma omskrifven med läslig stil. Men då 
författaren sedan dess icke till kommitterade återlemnat arbetet, utan tvärtom yttrat sin afsigt 
vara att möjligen få det vigtigaste publiceradt på annat håll, så beslöt Societeten låta saken bero 
på vidare anmälan från författaren.  

§ 7. Till införande i Societetens Acta antogs en af prof. Thalén författad och till Societeten i 
dag inlemnad afhandling: ”Sur le spectre du fer, obtenu à l'aide de l'arc électrique.”  

§ 8. Prof. H. Almkvist hade till Societeten inlemnat skriftlig anhållan om intagandet i Acta 
af en Bischari-tysk och en tysk-bischari ordbok med inledning, utgörande en fortsättning af 
hans i Acta för åren 1881 och 83 införda grammatik öfver Bischari-språket. Societeten beslöt 
remittera afhandlingen till skattmästaren för erhållande af upplysning angående 
tryckningskostnaden och till prof. Tegnér såsom sakkunnig i afseende på innehållet.  

§ 9. Professor Thalén redogjorde för innehållet af sin ofvan nämnda afhandling, och  
Professor Fr. Holmgren för sina experimentella bidrag till lösningen af frågan om färgsinnets 

qualiteter och om grundfärgerna.  
 

Sammanträdet varade från 5.20 till 7 25.  
 
  

                                                 
3 Med en hänvisning i protokollet finns längst ned på sidan angivet ”Å bandet var tryckt: ”Variètate 

disciplinarum et copia omnia cepit, Simplicitate animi et liberalitate omnes” (Sundén). [Genom mångsidigheten 
och omfattningen av sina vetenskapliga insikter erövrade han allt, genom sinnelagets uppriktighet och ädelmod 
erövrade han alla.]  
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Protokoll vid K. Vet. Societetens sammanträde d. 24 Okt. 1884 
Ordförande: prof. Daug och Hedenius.  
Närvarande: Grefve Hamilton, prof. Lilljeborg, Fries, Fristedt, Cleve, Svedelius, Tegnér, 
Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Hammarstrand och Rydin.  
 

§ 1. Prof. Tegnér, som i dag för första gången deltog i Societetens förhandlingar, helsades 
välkommen af ordföranden, prof. Daug.  

§ 2. Protokollet för d. 26 sept. upplästes och godkändes.  
§ 3. Ordförandeplatsen öfverlemnades på öfligt sätt af prof. Daug till prof. Hedenius.  
§ 4. Ordföranden, prof. Hedenius, anmälde, att Societetens hedersledamot, M. D:r A. F. 

Regnell med döden afgått d. 12 sistl. sept., och egnade åt hans minne några tacksamhetens ord 
för det mecenatskap, Regnell i så rikt mått utöfvat bland annat äfven i afseende på 
K. vetenskaps societeten.  

§ 5. Angående den vid förra sammanträdet inlemnade afhandlingen af prof. Almkvist, 
tillstyrktes dess införande i Acta af prof. Tegnér, hvarjemte skattmästaren anmälde, att inga 
hinder mötte angående omkostnaderna för tryckningen. Med anledning häraf beslöt Societeten, 
att nämnda afhandling skulle till tryckning i Acta antagas, äfvensom att densamma skulle 
fördelas på 2:ne faskiklar.  

§ 6. Förslag inlemnades från den Medicinsk-Naturhist. klassen för återbesättande af det efter 
afledne professor Göppert i Breslau lediga rummet bland utländska ledamöter, hvilket förslag 
lydde sålunda:  

1:o) Hr H. Baillon, professor i medicinsk naturalhistoria vid Medicinska faculteten i Paris.  
2:o) Hr F. A. Flückiger, Professor i Pharmacie vid Universitetet i Strassburg.  
Detta förslag förklarades, i enlighet med stadgarnas föreskrifter, hvilande till nästa 

sammanträde.  
§ 7. Prof Svedelius anmälde, att den Historisk Arkeolog. klassen i ledigheten efter afledne 

f. d. Riksantiquarien B. E. Hildebrand på förslag till inländsk ledamot uppfört  
i 1:a rummet Bibliothekarien C. Annerstedt i Upsala;  
i 2:a ˶ F. d. Riksarkivarien R. M. Bovallius i Stockholm; och  
i 3:e ˶ Riksantiquarien H. O. H. Hildebrand i Stockholm;  
och blef äfven detta förslag förklaradt hvilande till nästa sammanträde.  
§ 8. Korrektur öfver Societetens ledamotsförteckning i Statskalendern hade till Societeten 

blifvit insänd, och beslöts, att detsamma efter skedd granskning skulle på vanligt sätt genom 
Sekreterarens försorg till redaktören återsändas.  

§ 9. Prof. Lilljeborg höll föredrag om förhållandet mellan Mälarens och särskildt Ekolns 
fauna och densamma i Stockholms skärgård, i synnerhet med afseende på de lägre kräftdjuren 
(Entomostraceerna);  

Prof. Fries redogjorde för några, genom hygroskopicitet hos växters frukter framkallade 
rörelser.  

 
Sammanträdet varade från 5.20 till 6.35.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 15 Nov. 1884 
Ordförande: Prof. Hedenius.  
Närvarande: Statsråd Malmsten, Herrar Lilljeborg, Daug, Cleve, Svedelius, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Hammarstrand och Rydin.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 24 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. Sedan den Medicinsk-naturhistoriska klassens från förra sammanträdet hvilande förslag 

till återbesättande af det efter afl. prof. Göppert lediga utländska rummet blifvit uppläst, 
företogs val med slutna sedlar, hvarvid alla de 13 afgifna rösterna tillföllo  

prof. H. E. Baillon i Paris, 
hvilken sålunda blifvit utsedd till Societetens ledamot.  
§ 3. Likaledes upplästes det af den Hist. Arkeolog. klassen upprättade, vid förra 

sammanträdet afgifna förslaget för återbesättande af det efter afl. f. d. Riksantiquarien B. E. 
Hildebrand lediga inländska rummet. Det med slutna sedlar företagna valet utföll så, att 
Bibliothekarien C. Annerstedt i Upsala erhöll 12 röster och f. d. Riksarkivarien R. Bovallius i 
Stockholm 1 röst. Följaktligen hade  

Bibliothekarien C. Annerstedt  
blifvit utsedd till ledamot af Societeten.  
§ 4. Från K. Böhm. Gesellschaft d. Wiss i Prag hade till Societeten ankommit en skrifvelse 

med inbjudning att genom delegerade deltaga i den fest, som d. 6 december skulle ega rum i 
Prag med anledning af nämnda vetenskaps-sälskaps 100-åriga tillvaro. Några delegerade ansåg 
sig Societeten icke kunna sända, men beslöt, då den knappa tiden ej medgaf anordnandet af 
någon egentlig festskrift, att genom en af Ordföranden och Sekreteraren undertecknad 
skrifvelse framföra sin tacksägelse för inbjudningen och uttala sina välönskningar till nämnda 
Wetenskaps-sälskap.  

§ 5. Statsrådet Malmsten väckte förslag derom, att en komité skulle tillsättas för utredande 
af frågan om bebyggande af Societetens tomt, samt för anskaffande af byggnadsritningar och 
kostnadsförslag. Med anledning häraf beslöt Societeten tillsätta en komité med nämnda 
uppdrag och skulle denna komité utgöras af statsrådet Malmsten, Skattmästaren prof. 
Lundquist, prof Hammarsten och sekreteraren.  

§ 6. Till införande i Societetens Acta anmälde prof. Hildebrandsson en af kandidaterna 
N. Ekholm och K. L. Hagström författad afhandling: ”Mesures des positions et des 
mouvements des nuages, exécutées pendant l'été 1884 à l'observatoire météorologique 
d'Upsal”, hvilken afhandling remitterades till Hrr Lundquist och Hildebrandsson.  

§ 7. Prof. Svedelius höll föredrag om de närmare underrättelser man eger om Sveaborgs 
kapitulation år 1808;  

hvarefter prof. Daug förevisade och redogjorde för de af Kummer konstruerade modellerna 
för oändligt tunna strålknippen.  

 
Sammanträdet varade från 5.20 till 7.05.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 16 Dec. 1884 
Ordförande: prof. Hedenius.  
Närvarande: Herrar Lilljeborg, Schultz, Holmgren, Cleve, Hildebrandsson, Hammarsten, 
Hammarstrand, Rydin, Blix, Annerstedt.  
Vid Protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 15 Nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden helsade societetens nyvalde ledamot, bibliothekarien Annerstedt, 

välkommen.  
§ 3. Anmäldes, att Societetens hedersledamot, Biskopen mm. D:r L. A. Anjou aflidit den 13 

december, och Soc:s utländske ledamot, kemie prof Kolbe i Leipzig den 25 nov.  
§ 4. Från Soc:s nyvalde utländske ledamot, prof. Baillon i Paris hade ingått 

tacksägelseskrifvelse, hvilken nu upplästes.  
§ 5. Ordföranden anmälde, att den vid förra sammanträdet beslutade skrifvelsen till 

K. Böhm. Gesellschaft d. Wiss. i Prag i behörig tid härifrån afgått.  
§ 6. Den till Hrr Lundquist och Hildebrandsson vid förra sammanträdet remitterade af 

kand. Ekholm och Hagström författade afhandlingen: ”Mesures des hauteurs et des 
mouvements des nuages”, förordades till införande i Soc:s Acta, hvilket Societeten på grund 
häraf beslöt skulle ega rum.  

§ 7. I ledigheten efter afledne kemie prof. A. Würtz i Paris hade den fysiskt-mathematiska 
klassen på förslag uppfört:  

a) prof. Julius Thomsen i Köpenhamn  
b) prof. Viktor Meyer i Zürich,  
och skulle detta förslag hvila till nästa sammanträde.  
§ 8. På förslag af den fysiskt-mathematiska klassen beslöt Societeten, att det Bergstedtska 

priset för 1884 skulle odeladt öfverlemnas åt docenten i Kemi vid Upsala Universitet, D:r 
O. Widman för hans undersökningar öfver Kuminol-derivater.  

§ 9. Till revisorer af Societetens räkenskaper, säkerhetshandlingar, m. m. utsågos Herrar 
Fr. Holmgren och Hildebrandsson.  

§ 10. För närmare utredande af frågan om förvärfvande af portofrihet för Societeten 
tillsattes en komité, bestående af Hrr Rydin, Hildebrandsson och sekreteraren.  

§ 11. Prof. Hildebrandsson redogjorde för innehållet af Hrr Ekholms och Hagströms ofvan 
nämnda afhandling.  

Prof. Hedenius förevisade de Kochska komma-bacillerna vid asiatisk kolera samt de 
Finklerska bacillerna vid inhemsk kolera.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 13 febr. 1885 
Ordförande: prof. Hedenius.  
Närvarande: Hrr Liljeborg, Fr. Holmgren, Clason, Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, 
Hammarstrand, Hammarsten, Blix.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 16 Dec. upplästes och godkändes.  
§ 2. Från föregående sammanträde hade förslaget till återbesättande af det efter Würtz i 

Paris lediga rummet bland Societetens utländske ledamöter hvilat. Vid nu företaget val 
medelst slutna sedlar tillföllo alla de afgifna rösterna kemie prof. Julius Thomsen i 
Köpenhamn, hvilken således blifvit invald till utländsk ledamot af Societeten.  

§ 3. En af prof. Cleve författad och till intagande i Acta afsedd afhandling: Contributions to 
the knowledge of Samarium, företeddes och blef till införande i Societetens acta antagen.  

§ 4. Docenten O. Widman hade för intagande i Soc:s Acta inlemnat en af honom författad 
afhandling: ”Studien in der Cuminreihe”, hvilken afhandling remitterades till prof. Cleve för 
afgifvande af utlåtande.  

§ 5. Berättelsen öfver den af de utsedde revisorerne Hrr Holmgren och Hildebrandsson 
verkstälda granskningen af Soc:s räkenskaper, säkerhetshandlingar och värdepapper upplästes, 
och visade sig dervid kassornas ställning vara följande:  

 
Behållning från 1883  

Allmänna kassan  54 698.02  
Linneanska fonden  10 050.  –  
Regnellska ˶ 15 778.89  
Marklinska ˶ 11 423.47  
Bibliotheks ˶ 1 206.21     93 156.59 

 
Inkomster under 1884  

Frälseräntor  1 142.  –  
Andra räntor  4 908.86  
Hyror  1 243.10  
Sålda Acta  218.75  
Kapital-vinst vid Obligat:s försäljning   132.50      7 645.21 
   

  
S:a K:r    100 801.80 

 
Utgifter under 1884  

Arvoden och Löner  750.  –  
Räntor etc.  70.01  
För fastigheten  334.10  
För utgifvande af Acta:  
a) Redaktions arvoden  641.25  
b) Tryckning af text  1 050.  –  
c) ˶  ˶ planscher  114.  –  
d) Häftning och bindning  93.  –  1 898.25  
För Bibliotheket  321.96  
Post, diverse  178.55       3 552.87 
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Behållning till 1885  
Allmänna kassan  58 040.11  
Linneanska fonden  10 100.  –  
Regnellska ˶  15 868.28  
Marklinska ˶  11 674.02  
Bibliotheks ˶  1 566.52     97 248.93  

     
S:a K:r    100 801.80 

 
Behållningen utgöres af  

Inteckningar  76 550.  –  
Obligationer  20 240.  –  
Kontant  458.93  
S:a      97 248.93 
 
Revisorerna tillstyrkte ”fullständig och ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och 

räkenskapsföraren, prof. Lundquist”, hvilken honom ock af Societeten beviljades.  
§ 6. Från det större Akademiska Konsistoriet hade till Societeten i original ingått: ”Stadgar 

för Jonas Bjurzons understödsfond för lärda verks utgifvande”, hvilket dokument skulle bland 
Societetens öfriga handlingar i Arkivet förvaras.  

§ 7. De vid förra sammanträdet utsedde komitterade hade inkommit med förslag till 
underdånig skrifvelse angående förvärfvandet af portofrihet för Societeten, hvilket förslag af 
Societeten godkändes, hvarjemte beslöts, att skrifvelsen skulle af Ordföranden och 
Sekreteraren underskrifvas.  

§ 8. Tromsö Museum och Ecole Polytechnique i Delft hade begärt utbyte af tryckskrifter, 
hvilket af Societeten bifölls.  

§ 9. För Soc. tillkännagafs, att skriftlig underrättelse derom ingått, att Zool. prof. Steins i 
Prag och Kemie prof. Baumhauer i Haarlem aflidit.  

§ 10. Ett från K. Vetenskaps Societeten i Turin utgifvet program angående ett utfästadt pris 
à 12 000 lire för ett vetenskapligt arbete delgafs Societeten.  

§ 11. D:r Blix höll föredrag om muskelns spänning och arbete i grafisk framställning.  
Prof. Clason redogjorde för de mest framstående förtjensterna hos prof. M. G. Retzii 

storartade och nyligen fullbordade arbete öfver hörsel organet.  
Prof. Thalén förevisade några från utlandet härstammande ögonblicks fotografier;  
 

Sammanträdet varade från 5.20 – 6.50.  
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Protokoll vid K. VetenskapSocietetens sammanträde d. 20 Mars 1885 
Ordförande: prof. Hedenius.  
Närvarande: Hrr Fries, Fristedt, Clason, Cleve, Lundquist, Svedelius.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 13 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Från Societetens nyvalde ledamot prof. Julius Thomsen i Köpenhamn hade 

tacksägelsebref ingått, hvilket för Societeten upplästes.  
§ 3. Den vid förra sammanträdet till prof. Cleve remitterade afhandlingen af Doc. Widman 

beslöt Societeten på förord av prof. Cleve intaga i sina Acta.  
§ 4. Societeten godkände ett af Sekreteraren gjordt ändringsförslag i skrifvelsen till K. Mjt 

angående begäran om portofrihet för Societeten.  
§ 5. Från Allgemeine Österreichische Litteraturzeitungs Redaktion i Wien hade ett tryckt 

cirkulär ingått med anhållan om erhållande af Societetens Acta. Då likväl intet utbyte i gengäld 
utlofvades, beslöts, för upplysningars inhämtande härutinnan, att frågan skulle till ett 
kommande sammanträde uppskjutas.  

§ 6. På derom af Sekreteraren väckt förslag beslöt Societeten till Hr Justitierådet 
Olivecrona, såsom executor testamenti, aflåta en tacksägelseskrifvelse med anledning af den 
Bjurzonska donationen för lärda verks utgifvande.  

§ 7. Societetens uppmärksamhet fästes vid den prydliga gåfva, som från Universitetet i 
Edinburg ingått, innehållande redogörelse för den derstädes under förledet år hållna 
tre-hundra-års festen.  

§ 8. Den arkeologiska klassen hade för besättande af några bland de lediga utländska 
platserna inom denna klass inlemnat förslag. Societeten beslöt, att icke alla platserna skulle på 
en gång tillsättas, utan nu närmast endast två, och blefvo dervid på förslag uppförda:  

A) A. F. Krieger, e. o. Assessor i Höieste Ret i Köpenhamn;  
J. J. A. Worsaae, Kammarherre och Direktör for det Etnografiske Museet i Köpenhamn.  
B) F. Brandt, Juris professor vid Universitetet i Kristiania;  
Constantin von Groot, Geheimeråd och ledamot af Kejserl. Vetenskaps Akademien i 

Petersburg.  
Dessa förslag skulle hvila till nästa sammanträde.  
§ 9. Till införande i Acta anmälde prof. Fries en af Doc. K. B. J. Forsell författad afhandling: 

”Beiträge zur Kentniss der Anatomie und Systematik der Gloeolichenen, Th. Fr.”, hvilken 
afhandling remitterades till Herrar Fries och Fristedt för att af dem granskas.  

§ 10. Till Hedersledamöter blefvo af prof. Fries föreslagna Societetens nuvarande inländske 
ledamöter, f. d. General Direktörern M. Huss och professor W. Lilljeborg. Förslaget skulle 
hvila till nästa sammanträde.  

§ 11. Till införande i Acta anmälde prof. Cleve en af honom författad och nu i manuskript 
företedd afhandling: ”Researches on the compounds of Didymium”, hvilken afhandling antogs 
till tryckning i Acta.  

§ 12. Prof. Cleve förevisade indigo-synthes enligt Bayer, och redogjorde i samband dermed 
för Doc. Widmans ofvannamnda afhandling, samt höll föredrag om vattensjelfrening genom 
mikro organismer. 

Prof. Fristedt förevisade åtskilliga ovanligare prof på koffein-haltiga njutningsmedel.  
 

Sammanträdet varade från 6.20 till 8.20.  
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Protokoll vid K. Vet. Societetens sammanträde d. 17 April 1885 
Ordförande: Prof. Hedenius.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Clason, Cleve, 
Svedelius, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 17 Apr. upplästes och godkändes.4  
§ 2. För Societeten tillkännagafs, att Societetens utländske ledamot Zool. prof. v. Siebold i 

München med döden afgått d. 7 sistl. april.  
§ 3. Efter tagen kännedom om den vid förra sammanträdet anmälda, af Doc. Forsell 

förevisade afhandlingen: ”Beiträge etc”, hade Hrr Fristedt och Fries nu skriftligen förordat 
nämnda afhandlings införande i Societetens Acta. Societeten godkände detta förslag.  

§ 4. Från Lektor A. Söderblom i Göteborg hade för intagande i Acta insändts en afhandling 
med titel: ”De la convergence du develloppement de la fonction elliptique p(u) et du calcul de 
la valeur de l'argument (u), la valeur de la fonction p(u) étant donnée.” Afhandlingen 
remitterades till granskning af Statsrådet Malmsten och prof. Daug.  

§ 5. Sekreteraren anmälde, att tillräckligt material nu fanns färdigtryckt för en ny faskikel af 
Acta, neml. Vol. XII, f. II, och erhöll derför af Societeten bemyndigande att ombesörja nämnda 
faskikels utgifvande.  

§ 6. Från förra sammanträdet hvilade några förslag till utländske ledamöter inom den 
Arkeologiska klassen. Vid nu företaget val med slutna sedlar tillföllo vid omröstningen 
angående det första förslaget alla de afgifna 10 rösterna Assessor A. F. Krieger i Köpenhamn; 
och vid omröstningen angående andra förslaget afgåfvos 7 röster åt prof. F. Brandt i Kristiania, 
samt 3 röster åt geheimerådet Const. von Groot i Petersburg.  

Till Societetens ledamoter hade sålunda blifvit invalde:  
Assessor A. F. Krieger i Köpenhamn, och  
Prof. F. Brandt i Kristiania.  
§ 7. Aflägsnade sig prof. Lilljeborg.  
§ 8. Från förra sammanträdet hvilade derjemte förslag till Hedersledamöter. Vid de med 

slutna sedlar nu företagna valen voro i båda fallen alla de 9 afgifna röstsedlarne ja-sedlar, i följd 
hvaraf Societeten till hedersledamöter invalt:  

General-Direktören m.m. Magn. Huss i Stockh.  
Professor W. Lilljeborg i Upsala.  
§ 9. Vid prof. Lilljeborgs återinträde helsades han af Soc:s ordförande såsom hedersledamot 

af Societeten.  
§ 10. Från den fysiskt-mathematiska klassen hade följande förslag blifvit inlemnade:  
1:o) till inländsk ledamot i ledigheten efter prof. Wackerbarth:  
a) äldre astronomen vid Observatoriet i Pulkowa, statsrådet M. Nyrén;  
b) adjunkten vid Universitetet i Lund N. C. Dunér;  
2:o) till utländsk ledamot efter afledne prof. Kolbe  
a) prof. E. Frankland i London,  
b) M:r W. Crookes, F. R. S. i London.  
3:o) till fyllande af ett ytterligare ledigt utländskt rum:  
a) Mr. Poincaré i Paris,  
b) Prof. Fuchs i Berlin.  
Alla dessa förslag skulle hvila till ett följande sammanträde.  
§ 11. Frågan om utbyte af tryckskrifter med allgemeine Osterreichische Literatur Zeitungs 

redaktion skulle uppskjutas till något kommande sammanträde.  
§ 12. Prof. Lilljeborg höll föredrag om Metridia armata, Boeck, tagen i antarktiska oceanen 

af kapten v. Scheele på 54 till 58:e sydliga breddgraderna, och om dess antagliga förekomst vid 

                                                 
4 (Förmodligen långt senare) rättat i originalet till "20/3". 
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båda polerna. Förevisade Pleuroma abdominale, Lubbock, tagen af v. Scheele i södra atlanten 
och anmärkningsvärd såsom egande ett appendikulärt öga på sidan af hufvudbålen.  

Prof. Hildebrandsson redogjorde för skymningsfenomenet med särskild anledning af några af 
kand. Gyllenskiöld gjorda iakttagelser på det dervid uppträdande purpurljuset.  

Prof. Clason höll föredrag om funktionerna i stora hjernans barklager.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.30 till 7.50.  
 

 
 

Protokoll vid Kongl. Wetenskaps Societetens sammanträde, d. 27 Maj 1885 
Ordförande: prof. Hedenius.  
Närvarande: Grefve Hamilton, Hrr Liljeborg, Mesterton, Daug, Fries, Schultz, Holmgren, 
Fristedt, Clason, Cleve, Svedelius, Tegnér, Hammarsten, Hammarstrand, Rydin och 
Annerstedt.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 17 Apr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Bland Societetens utländske ledamöter hade sedan förra sammanträdet aflidit: 

Fysiologie professor Panum i Köpenhamn d. 3 maj och Anatomie prof. Henle i Göttingen 
d. 13.  

§ 3. Upplästes de tacksägelse-skrifvelser, som ingått från Societetens nyvalde hedersledamot 
General-Direktör Huss, och från de nyvalde ledamöterne Krieger i Köpenhamn och Brandt i 
Kristiania.  

§ 4. Wal med slutna sedlar företogos för inväljande af ledamöter inom den 
fysiskt-mathematiska klassen enligt de sedan förra sammanträdet hvilande förslagen, hvarvid 
omröstningarne utföllo sålunda:  

a) Vid återbesättandet af det efter afledne prof. Wackerbarth lediga inländska rummet 
erhöll D:r M. Nyrén 12 röster och adjunkten Dunér 2.  

b) I ledigheten efter afledne professor Kolbe tillföllo alla de afgifna 12 rösterna professor 
Frankland i London.  

c) Vid valet enligt 3:e förslaget afgåfvos 13 röster, hvilka alla tillföllo mathematikern Jules 
Henri Poincaré i Paris.  

Således hade Herrar Nyrén, Frankland och Poincaré blifvit valda, den förstnämnde till 
inländsk, de båda senare till utländske ledamöter af Societeten.  

§ 5. Medelst slutna sedlar företogs val till Ordförande inom Societeten under kommande 
akademiska läseår, hvarvid alla de 18 afgifna rösterna tillföllo Hr Erkebiskop Sundberg.  

§ 6. Från den Med. Naturhistoriska klassen hade inkommit förslag till återbesättande af de 
efter Hrr Huss och Lilljeborg lediga inländska rummen, samt det efter v. Siebold i München 
lediga utländska, nemligen  

a) efter prof. Lilljeborg:  
prof. F. R. Kjellman i Upsala,  
  ˶ A. G. Nathorst i Stockholm  
b) efter generaldirektör Huss:  
prof. T. Tullberg i Upsala,  
prosektor D:r Hj. Theel ˶  
c) efter prof. v. Siebold:  
Rudolf Leuckart, professor i Komparativ Anatomie vid Universitetet i Leipzig, och  
Pierre Joseph v. Beneden, professor i Zoologi vid Universitetet i Louvain.  
Dessa förslag skulle hvila till ett kommande sammanträde.  
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§ 7. Till ett ledigt rum bland utländska ledamöter inom den Histor. Arkeologiska klassen 
uppfördes denna gång:  

Kammarherre J. J. A. Worsaae i Köpenhamn,  
Geheimeråd Const. von Groot i Petersburg  
hvilket förslag skulle till ett kommande sammanträde hvila.  
§ 8. Af Societetens Acta hade sedan förra sammanträdet blifvit utgifven T. XII f. 2, hvilken 

nu förevisades.  
§ 9. Prof. Daug anmälde, att Statsråd Malmsten, till hvilken den vid förra sammanträdet af 

Lektor Söderblom inlemnade afhandlingen blifvit remitterad, förklarat sig vara förhindrad att 
deltaga i granskningen af nämnda afhandling. I följd häraf utsågs nu Lektor Falk att jemte prof. 
Daug inkomma med yttrande angående sagda arbete.  

§ 10. Societeten beslöt att träda i utbyte af tryckskrifter med the Second Geological Survey, 
i Philadelphia.  

§ 11. Societeten biföll den af Natural Society i Philadelphia begärda kompletteringen af 
Acta.  

§ 12. Bibliothekarien Annerstedt hade hos Societeten begärt att för Universitets 
bibliothekets räkning för komplettering af der befintlig serie från Societeten erhålla följande 
Tomer af Royal Societys Philosophical Transactions i London: [tomt]  

Sedan Soc:s bibliothekarie lemnat upplysning om, huru dessa Transactions kommit i Soc:s 
ego, beslöt Societeten, att nämnda N:o skulle till det Akademiska Bibliotheket öfverlemnas.  

§ 13. Från byggnadskomitén hade förslag angående uppförande af byggnader å Societetens 
tomt inkommit, hvilket förslag redan börjat cirkulera bland Societetens ledamöter, och beslöts 
nu, att cirkulationen skulle fortsätta.  

§ 14. Bibliothekarien Annerstedt redogjorde för sammanstötningen år 1665 vid Upsala 
Universitet mellan Cartesianismens anhängare och motståndare; hvarefter prof. Hammarsten 
höll föredrag om Ptomainer.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7 em.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 10 Okt. 1885 
Ordförande: prof. Hedenius och Erkebiskop Sundberg.  
Närvarande: Statsråd Malmsten, Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Fries, Schultz, Holmgren, 
Clason, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Hammarstrand, Rydin och Annerstedt.   
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 27 sistledne Maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordförande-platsen öfverlemnades på öfligt sätt af prof. Hedenius till Hr Erkebiskop 

Sundberg.  
§ 3. Sedan förra sammanträdet hade bland Societetens ledamöter följande aflidit: prof. 

Hj. Holmgren i Stockholm d. 29 Aug.; Zoologie-professorn, ledamoten af franska Institutet 
Henri Milne-Edwards i Paris d. 29 Juli och Med. professorn H. Hæser i Breslau d. 13 Sept.  

§ 4. Från Societetens nyvalde ledamöter Hrr Frankland i London och Poincaré i Paris hade 
tacksägelse-skrifvelser ingått, hvilka nu upplästes. Genom sekreteraren framfördes tacksägelse 
från D:r Nyrén i Pulkowa.  

§ 5. Medelst slutna sedlar förrättades val af tvänne inländske ledamöter i enlighet med de[t] 
sedan förra sammanträdet hvilande förslaget.  

Vid återbesättandet af det efter prof. Lilljeborg lediga rummet tillföllo alla de 16 afgifna 
rösterna professor Fr. R. Kjellman i Upsala.  

Vid återbesättandet af det efter General-direktör Huss lediga rummet tillföllo alla de 16 
afgifna rösterna professor Tycho Tullberg i Upsala.  
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Sålunda hade Hrr Kjellman och Tullberg blifvit utsedde till inländske ledamöter af 
Societeten.  

§ 6. Valet till utländsk ledamot inom den Med. Naturhistoriska klassen efter v. Siebold blef, 
på derom väckt förslag, uppskjutet till ett kommande sammanträde.  

§ 7. Sedan upplyst blifvit, att Kammarherre Warsaae i Köpenhamn, hvilken jemte 
Geheimerådet Groth i Petersburg blifvit vid förra sammanträdet uppförd på förslag till ett 
ledigt utländskt rum inom den Hist. Arkeolog. klassen, under sistledne sommar aflidit, blef 
nämnda förslag nu kompletteradt, hvarvid uppflyttades till första förslagsrummet 
Geheime-rådet Groth i Petersburg, och uppfördes på andra förslagsrummet M. A. Geffroy 
ledamot af franska institutet och direktör för école française i Rom.  

Detta förslag skulle till ett följande sammanträde blifva hvilande.  
§ 8. Ordföranden, Hr Erkebiskop Sundberg, föreslog till 1:e hedersledamot inom Societeten 

H. K. H. Arffursten Eugen, hvilket förslag enligt stadgarnes föreskrift förklarades hvilande till 
nästa sammanträde.  

§ 9. Granskning af den vid förra sammanträdet anmälda afhandlingen af Doc. Söderblom 
hade ännu icke af komitterade hunnit afslutas.  

§ 10. Till införande i Societetens Acta hade Docenten Bovallius under sommaren inlemnat 
texten till en afhandling: ”Minonectes, a remarkable genus of Amphipoda hyperidea”, hvilken 
afhandling ursprungligen varit afsedd för Jubeltomen. Enär de till afhandlingen hörande 
plancherna, hvilka författaren på egen bekostnad låtit gravera och trycka, sedan lång tid 
tillbaka genom köp befunno sig i Societetens ego, hade sekreteraren redan låtit till trycket 
befordra den nämnda afhandlingen. Societeten, som gillade åtgärden, beslöt, att denna dag 
skulle å afhandlingens titelblad antecknas såsom inlemningsdag.  

§ 11. En af Docenten A. Berger författad och till Societeten inlemnad afhandling: ”Sur une 
application de la théorie des équations binômes à la sommation de quelques séries.” 
remitterades för granskning till Hrr Daug och Falk.  

§ 12. Från K. General-poststyrelsen hade en d. 5 Juni daterad skrifvelse till Societeten 
ankommit, jemte bestyrkt afskrift af en från K. Mjsts Finans Departement till K. 
General-poststyrelsen d. 19 sistledne maj aflåten skrifvelse af innehåll, att K. Mjst. icke funnit 
skäl bifalla K. VetenskapsSocietetens i Upsala underdåniga ansökning om rätt att af statsmedel 
erhålla ersättning för erlagda postafgifter; och blefvo dessa skrifvelser nu för Societeten 
upplästa.  

§ 13. Sekreteraren anmälde, att han under sommaren, efter mottagandet af nyss omförmälda 
skrifvelse från K. General-poststyrelsen, vid distributionen till utlandet af den sist utgifna 
faskikeln af Acta, afsändt de till Frankrike destinerade bokpaketen med posten i stället för att 
såsom förut skett begagna bokhandeln. Det hade nemligen flerfaldiga gånger visat sig, att de 
genom bokhandeln till Frankrike afsända paketerna icke framkommit till adressaterna. Sedan 
upplyst blifvit, att kostnaden för Societeten föga ökades genom anlitande af posten i stället för 
att låta försändningarne gå genom bokhandeln, gillades af Societeten nu använda förfaringssätt.  

§ 14. Utbyte af tryckskrifter med Societeten hade blifvit begärdt af  
a) Museo Civico di Storia Naturale i Trieste, och b) Naturwissenschaftlicher Verein i 

Osnabrück och blef detta af Societeten beviljadt.  
§ 15. Prof. Cleve höll föredrag om organiska föreningar, som innehålla quäfveatomer i sluten 

bindning, och  
Prof. Lilljeborg om en ny fisk för Skandinaviens fauna, nämligen Ammodytes cicerellus, 

Rufinesque, som af prof. Lilljeborg blifvit tagen på Grips fiskläge utanför Christiansund i 
Norge på omkring 30 famnars djup.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 – 6.35  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 31 Okt. 1885 
Ordförande: Hr Erkebiskop Sundberg.  
Närvarande: Statsråd Malmsten, Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Daug, Fries, Hedenius, 
Holmgren, Fristedt, Clason, Cleve, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Hammarstrand, Rydin, 
Blix, Annerstedt, Kjellman och Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 10 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. I öfverensstämmelse med det sedan förra sammanträdet hvilande förslaget företogs nu 

medelst sluten omröstning val af förste hedersledamot. De vid omröstningen afgifna 
röstsedlarne, till ett antal af 18, voro allesamman ja-sedlar, och följaktligen hade H. K. H. prins 
Eugen, Hertig af Nerike, blifvit invald till förste hedersledamot inom Societeten. Underrättelse 
härom lofvade Ordföranden framföra till H. K. H.  

§ 3. Till ett utländskt rum inom den Med. naturhistoriska klassen efter v. Siebold erhöll vid 
sluten omröstning angående de på förslaget uppförde  

prof. R. Leuckart i Leipzig 16 röster,  
 ˶ van Beneden i Louvain 1 röst;  
och således hade prof. Leuckart blifvit invald till ledamot af Societeten.  
§ 4. Inom den hist. arkeologiska klassen tillsattes, i öfverensstämmelse med det hvilande 

förslaget, genom sluten omröstning ett rum bland de utländske ledamöterna. Alla de 18 afgifna 
rösterna tillföllo Geheime-rådet Jacob Grot, ledamot af Kejserl. Vetenskaps Akademien i 
Petersburg, som således blifvit vald till ledamot af Societeten.  

§ 5. Från den Med. Naturhistoriska klassen hade följande förslag inkommit för 
återbesättande af fyra lediga rum bland de utländske ledamöterna:  

a) Efter fysiologie-prof. Panum:  
1:o Prof. Adolf Fick i Würtzburg;  
2:o  ˶ Alessandro Mosso i Turin.  
b) Efter anatomie prof. Henle:  
1:o prof. Wilh. His i Leipzig  
2:o ˶ Braune i d:o  
c) Efter Zoolog. prof. Milne-Edwards:  
1:o prof. Albert v. Kölliker i Würtzburg,  
2:o ˶ P. J. van Beneden Senior, i Liege. 
d) Efter prof. Haser:  
1:o Prof. Aug. Hirsch i Berlin,  
2:o Arkiater Otto Hjelt i Helsingfors.  
Alla dessa förslag förklarades hvilande till ett kommande sammanträde.  
§ 6. Som den hist. arkeologiska klassen hade efter det i dag förrättade valet att ytterligare 

fylla tvänne rum bland sina utländska ledamöter, men den af klassen i mars detta år insända 
listan numera, efter Warsaaes död, icke innehöll flere än tvänne namn, så beslöt Societeten till 
klassen remittera förslaget för att kompletteras.  

§ 7. Från Redaktionen af Statskalendern hade till Societeten ingått begäran om uppgift på 
dess ledamöter för kommande års kalender, och skulle denna uppgift på öfligt sätt genom 
Sekreterarens försorg lemnas.  

§ 8. En från D:r Knoth i Newyork ingången skrifvelse angående prenumeration på ett af 
honom utgifvet arbete fann Societeten icke föranleda till någon åtgärd från Societetens sida.  

§ 9. Societetens ledamot Asa Gray anhöll genom prof. Fries att få sig tillsänd Vol. IX af 
Soc:s Acta, hvilken Vol. han saknade i sin boksamling. Denna begäran blef af Societeten 
bifallen.  

§ 10. Prof. Thalén redogjorde för den vetenskapliga verksamheten vid den internationela 
meter-byrån i Breteuil; och  
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prof. Hildebrandsson för det vid den internationela meteorologiska komiténs sammanträde i 
Paris antagna systemet för iakttagelser af de högre luftströmmarnas rörelser, samt förevisade 
den vid samma tillfälle antagna modellen för ”nefoskop”.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 24 Nov. 1885 
Ordförande: Hr Erkebiskop Sundberg.  
Närvarande: H. K. H. prins Eugen, Statsråd Malmsten, Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Daug, 
Fries, Clason, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Svedelius, Hammarsten, Falk, Hammarstrand, 
Rydin, Annerstedt, Kjellman, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 31 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. Sedan förra sammanträdet hvilade förslag till återbesättande af 4 lediga rum bland den 

medicinsk-Naturhistoriska klassen. Vid nu anstäld votering medelst slutna sedlar utföllo dessa 
val sålunda:  

a) Prof. Fick erhöll 16 röster; Mosso ingen;  
b) ˶ His ˶ 17 ˶; Braune ingen;  
c) ˶ v. Kölliker ˶ 15 ˶ ; v. Beneden 1 röst;  
d) ˶ Hirsch ˶ 17 ˶ ; Hjelt ingen.  
Alltså hade till Societetens ledamöter blifvit invalde Herrar Fick, His, v. Kölliker och 

Hirsch.  
§ 3. För Societeten tillkännagafs innehållet af ett från Presidenten för la Société de Physique 

et d'Histoire naturelle de Genève ankommet cirkulär angående det af De Candolle grundade 
priset för den bästa monografi öfver någon växtklass eller växtfamilj.  

§ 4. Anlände Societetens nyvalde förste hedersledamot, H. K. H. prins Eugen, hvilken af 
Ordföranden helsades välkommen inom Societeten.  

§ 5. Societetens ledamot prof. Steinthal i Berlin hade till Societeten förärat sitt nyligen 
utgifna arbete:  

”Allgemeine Ethik”  
och bifogat ett bref med redogörelse för nämnda boks innehåll, hvilket bref nu för 

Societeten upplästes.  
§ 6. Bland Societetens korresponderande ledamöter hade doktor J. Koren, prefekt för 

Zoologiska museet i Bergen aflidit.  
§ 7. Statsrådet Malmsten meddelade resultaten af en tal-theor[et]isk undersökning;  
Bibliothekarien Annerstedt lemnade en redogörelse för professor D. Melanderhjelms år 

1783 nedskrifna ”Berättelse och Tankar om Akademien i Upsala”, hvarefter  
Professor Fries redogjorde för åtskilliga under sista tiden till Universitetets botaniska 

museum erhållna anmärkningsvärdare frukter och andra växtdelar.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.35.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 febr. 1886 
Ordförande: Hr Erkebiskop Sundberg.  
Närvarande: Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Daug, Fries, Holmgren, Cleve, Tegnér, 
Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Annerstedt, Kjellman och Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 24 nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Tillkännagafs, att bland Societetens ledamöter aflidit: prof. C. G. Santesson i Stockholm 

d. 21 januari, f. d. Statsrådet C. J. Malmsten i Upsala, d. 11 febr., samt fysices professorn, 
Sekreteraren vid Vetenskaps Akademien i Paris Jules Celestin Jamin d. 12 febr., d. å.  

§ 3. Tacksägelsebref hade ingått från följande nyvalde ledamöter Hrr Grot, Leuckart, His, 
v. Kölliker, Hirsch och Fick, hvilka bref för Societeten upplästes.  

§ 4. Från Verein für Naturkunde in Cassel hade inbjudning ingått för deltagande i den 
50-årsfest, som kommer att firas den 18 nästkommande April. Societeten ansåg denna 
skrifvelse icke böra leda till någon åtgärd från Soc:s sida.  

§ 5. Till revisorer af Soc:s kassor, räkenskaper och säkerhetshandlingar för 1885 utsågos Hrr 
Holmgren och Hildebrandsson.  

§ 6. Från det Akad. läsesällskapet hade ingått skrifvelse med anhållan att få det årliga 
hyresbeloppet för de af sälskapet inom Soc:s byggnad förhyrda rummen nedsatt från 400 k:r 
till 300 k:r. Denna begäran bifölls af Soc., utan något vilkor.  

§ 7. Den af Doc. Berger vid Oktober-sammanträdet inlemnade afhandlingen antogs på 
förord af Hrr Daug och Falk till införande i Soc:s Acta.  

§ 8. Skattmästaren prof. Lundquist väckte fråga derom, att det af utsedde komitterade till 
Soc. inlemnade förslaget angående nybyggnad å Soc:s tomt skulle vid ett kommande 
sammanträde företagas till afgörande, hvarjemte ifrågasattes, huruvida sagde förslag behöfde på 
nytt bland Societetens ledamöter cirkulera. Med anledning häraf beslöts, att handlingarne 
skulle i Soc:s lokal vara för ledamöterna tillgängliga intill nästa sammanträde, vid hvilket 
tillfälle byggnadsfrågan skulle upptagas till öfverläggning.  

§ 9. Prof. Kjellman höll föredrag om växtlifvet i hafvet vid Bohuslän under vintertiden, och 
prof. Hildebrandsson om medelvindrigtningen i de högsta rymderna af atmosferen.  

 
Sammanträdet räckte fr. 5.15 till 6.35.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 mars 1886 
Ordförande: Prof. Daug.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Schultz, Holmgren, Cleve, Svedelius, Lundquist, Falk, Rydin, 
Annerstedt, Kjellman.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Enär Societetens Ordförande Hr Erkebiskop Sundberg för dagen var hindrad att leda 
Soc:s förhandlingar, intogs Ordförandeplatsen med Soc:s samtycke af prof. Daug.  

§ 2. Protokollet för sammanträdet d. 26 febr. upplästes och godkändes.  
§ 3. För Societeten tillkännagafs, att från K. Vitterhets- Historie och Antiquitets 

Akademien i Stockholm en skrifvelse till Societeten ingått med underrättelse derom, att 
nämnda Akademie d. 2 nästkommande april ämnade fira 100-års fest.  

§ 4. En af D:r K. J. Ångström författad afhandling: Sur une nouvelle methode de faire des 
mesures absolues de la chaleur rayonnante et description d'un instrument pour enrégistrer la 
radiation solaire.” som för intagande i Acta inlemnats till Societeten, remitterades för 
granskning af innehållet till Hrr Thalén och Hildebrandsson, samt med afseende på gravering af 
de åtföljande planscherna till skattmästaren prof. Lundquist.  
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§ 5. Enär prof. Hildebrandsson af sjukdom varit förhindrad att deltaga i revisionen af 
Societetens kassor, räkenskaper m. m., hade skattmästaren utverkat tillåtelse af Societetens 
Ordförande Hr Erkebiskop Sundberg att i prof. Hildebrandssons ställe få till revisor kalla prof. 
Schultz. Detta tillvägagående anmäldes för Societeten, som gillade den vidtagna åtgärden.  

§ 6. Prof. Holmgren uppläste den af honom och prof. Schultz författade 
revisionsberättelsen, hvarefter i enlighet med revisorernas tillstyrkan fullständig och ovilkorlig 
ansvarsbefrielse lemnades skattmästaren och räkenskapsföraren prof. Lundquist.  

§ 7. Enligt revisionsberättelsen visa sig kassornas ställning vid 1885 års slut vara följande:  
 

Behållning från 1884:  
Allmänna kassan  58040:11  
Linneanska fonden  10100:  –  
Regnellska ˶ 15868:28  
Marklinska ˶ 11674:02  
Bibliotheks ˶  1566:52  97248:93  
 

Inkomster under 1885:  
Frälseräntor  1090:01  
Andra räntor  5164:58  
Hyror  1194:05  
Försålda Acta  267:25  
Kapitalvinster etc  75:  –    7790:89  

 
Utgifter under 1885:  

Arfvoden och löner  750:  –  
För fastigheten  278:71  
För Acta:  
Redaktions arvoden  1162:50  
Tryckning af text  3450:  –  
˶  ˶ planscher  75:  –  
Häftning och bindn.  278:27     4965:77  
För bibliothek  390:62  
Diverse  236:05    6621:15  
 

Behållning till 1886:  
Allmänna kassan  58689:23  
Linneanska fonden  10150:  –  
Regnellska ˶ 15958:12  
Marklinska ˶  11676:47  
Bibliotheks ˶  1944:85 98418:67 
 

Behållningen till '86 utgöres af:  
Inteckningar  76550:  – K:r  
Obligationer  20240:  –  
Kontant  1628:67 98418:67  
 
§ 8. Beträffande den af byggnadskomitén föreslagna bazarbyggnaden på societetens tomt och 

inredandet af studentrum å vinden till Societetens byggnad beslöts efter någon öfverläggning, 
att denna fråga skulle f. n. förfalla.  
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§ 9. Prof. Svedelius höll föredrag om den gamla boken: Per Brahes OEconomia eller 
Hushållsbok; och  

Prof. Holmgren: om retinaelementernas specifika energie.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.0.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 Maj 1886 
Ordförande: prof. Hedenius.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Mesterton, Daug, Cleve, Svedelius, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Hammarstrand, Annerstedt, Kjellman och Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 26 Mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden tillkännagaf, att Societetens hedersledamot, H. Exc. Grefve G. A. Sparre 

aflidit d. 26 Apr.  
§ 3. Följande ledamotsförslag hade från de särskilda klasserna inkommit:  
A) Från den Math. Fys. klassen:  
a) i ledigheten efter prof. Hj. Holmgren:  
1:o) Prof. G. Mittag-Leffler i Stockholm,  
2:o) ˶ C. F. E. Björling i Lund.  
b) i ledigheten efter Jasmin i Paris:  
1:o) E. Mascart, Professor vid Collège de France, Direktör för Bureau Central 

Météorologique och Membre de l'Institut;  
2:o) A. Kundt, Professor i Fysik vid Universitetet i Strassburg. 
B) Från den Med. Naturhist. klassen:  
a) i ledigheten efter prof. Santesson:  
1:o) Med. prof. N. G. Kjellberg i Upsala,  
2:o) Kir. prof. C. J. Ask i Lund.  
b) i ledigheten efter Koren i Bergen:  
1:o) Zool. prof. C. F. Lütken i Köpenhamn.  
2:o) prof. Lacaze-Duthiers vid Faculté des Sciences i Paris.  
C) Från den Hist. Ark. klassen.  
a) till utländsk ledamot:  
1:o) A. Geffroy, Ledamot af franska Institutet.  
2:o) L. F. A. Wimmer, D:r, E. O. Docent vid Köpenhamns Universitet.  
3:o) Karl v. Amira, Prof. vid Universitetet i Freiburg in Breisgau.  
b) till hedersledamot:  
Prof. C. Y. Sahlin i Upsala.  
Alla dessa förslag skulle hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 4. Till införande i Societetens Acta antogs såväl den vid förra sammanträdet anmälda 

afhandlingen af D:r Ångström, som ock en af Doc. Bovallius inlemnad och till Herrar Lilljeborg 
och Tullberg remitterad och af dem förordad afhandling: ”Amphipoda Synopidea.  

§ 5. Societeten beslöt, på förslag af Sekreteraren, att en ny faskikel af Acta, nemligen Vol. 
XIII f. 1, nu skulle utgifvas och distribueras. Faskikeln skulle innehålla 4 afhandlingar, 
nemligen de af Hrr Almkvist, Cleve (om Samarium), Widman och Bovallius (Minonectes) 
författade.  

§ 6. Professor Hildebrandsson refererade innehållet af ofvannämnda arbetet af D:r 
Ångström.  

Prof. Tullberg förevisade en bastard af hjerpe och ripa.  
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Prof. Thalén redogjorde för de senaste spektralarbetena af Cornu i Paris, Piazzi-Smyth i 
Edinburgh och Vogel i Potsdam.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 maj 1886 
Ordförande: Hr Erkebiskop Sundberg.  
Närvarande: Prof. Lilljeborg, Daug, Schultz, Cleve, Hedenius, Holmgren, Clason, Svedelius, 
Hammarsten, Falk, Hammarstrand, Rydin.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för Soc:s sammanträde d. 10 Maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden anmälde, att Societetens ledamot af den Hist. Arkeolog. klassen, prof. 

Leopold Ranke i Berlin aflidit d. 23 Maj.  
§ 3. Sedan förra sammanträdet hvilade åtskilliga förslag till återbesättande af lediga rum, 

såväl in- som utländska, inom Societeten. Vid nu företagen omröstning medelst slutna sedlar 
utföllo de anstälda valen sålunda: 

1:o) I ledigheten efter Hj. Holmgren inom den Math. fys. kl. erhöll Mittag-Leffler 5 röster, 
Björling 5 röster, hvarförutom en sedel utan namn aflemnats. Då valet sålunda var oafgjordt, 
och lottning i dylikt fall icke ansågs lämplig, beslöt Societeten, att frågan skulle uppskjutas för 
definitivt afgörande till nästa sammanträde.  

2:o) I ledigheten efter Jamin inom samma klass tillföllo alla de 11 afgifna rösterna Mascart i 
Paris.  

3:o) I ledigheten efter Santesson inom den Med. Naturh. klassen erhöll prof. Kjellberg 12 
röster och prof. Ask en röst.  

4:o) I ledigheten efter Koren inom samma klass erhöll prof. Lütken i Köpenhamn 12 röster 
och Duthiers en röst.  

5:o) Vid tillsättandet af en ny plats inom den Hist. Arkeolog. klassen tillföllo alla de 14 
afgifna rösterna prof. Geoffroy i Paris.  

Enligt dessa val hade således prof. Kjellberg i Upsala blifvit vald till inländsk ledamot, och 
Hrr Mascart, Lütken och Geoffroy till utländska ledamöter af Societeten.  

§ 4. Till hedersledamot hade vid förra sammanträdet blifvit föreslagen Upsala Universitets 
Rektor, prof. C. Y. Sahlin. Enär alla de vid den slutna omröstningen aflemnade 14 röstsedlarne 
voro ja-sedlar, hade således Prof. Sahlin blifvit invald till hedersledamot af Societeten.  

§ 5. Vid nu företaget val till Ordförande under kommande akademiska läseår tillföllo 11 
röster prof. Cleve, och en röst åt hvar och en af Hrr Sahlin, Clason och Schultz. Prof. Cleve var 
således vald till Ordförande under ofvan nämnda tid.  

§ 6. Prof. Hammarsten höll föredrag om matsvamparnas näringsvärde.  
§ 7. Den nyligen färdigblefna faskikeln af Societetens Acta T. XIII f. 1. förevisades.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.0.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 22 Sept. 1886 
Ordförande: Hr Erkebiskop Sundberg och prof. Cleve.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Mesterton, Daug, Fries, Schultz, 
Dillner, Lundquist, Falk, Rydin, Annerstedt och Kjellman.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 26 sistl. maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Hr Erkebiskop Sundberg öfverlemnade på öfligt sätt ordförande-platsen till prof. Cleve.  
§ 3. Den nye ordföranden helsade Societetens hedersledamot prof. Sahlin välkommen.  
§ 4. Såsom aflidne anmäldes bland Societetens ledamöter följande: prof. M. B. Richert d. 

5 sept, prof. Waitz i Berlin d. 25 maj och prof. Tuckermann i Amherst (Amerika) d. 15 mars 
d. å.  

§ 5. Tacksägelse-bref från de nyvalde ledamöterna: Hrr Kjellberg i Upsala, Lütken i 
Köpenhamn, samt Mascart och Geffroy i Paris upplästes.  

§ 6. Sekreteraren anmälde, att från Naturhistoriska Museet i Paris hade ankommit en 
skrifvelse till Societeten med uppmaning att genom en delegerad deltaga i den fest, som skulle 
firas i Paris d. 31 aug., då ledamoten af Franska Institutet M. Chevreul komme att fylla 100 år, 
äfvensom att med anledning häraf Sekreteraren fått å Societetens vägnar deltaga i det telegram, 
som från Universitetets Rektor afsändes till Statsrådet Brock i Breteuil med anhållan, att denne 
ville till Chevreul framföra såväl Universitetets som Societetens lyckönskan. 

På derom framstäld fråga förklarade sig Societeten gilla den vidtagna åtgärden och beslöt 
derjemte, att Societetens Skattmästare skulle till den Akad. Räntkammaren inbetala 
Societetens andel i telegramportot.  

§ 7. Till behandling upptogs frågan om val af efterträdare inom den Mathemat. fysiska 
klassen efter afl. prof. Hj. Holmgren, hvilket val vid förra sammanträdet utföll med paria vota 
och derför blef oafgjordt. Efter någon diskussion beslöt Societeten, att val i behörig ordning 
skulle vid nästa sammanträde ega rum.  

§ 8. Från K. K. Hofmuseum i Wien hade ingått begäran om utbyte af tryckskrifter, hvilket 
af Societeten beviljades.  

§ 9. För intagande i Societetens Acta inlemnade prof. Fries en af Doc. Lundström författad 
afhandling: ”Pflanzenbiologische Studien, II: Die Anpassungen der Pflanzen an Thiere”; hvilken 
afhandling Societeten beslöt remittera med afseende på innehållet till Hrr Fries och Kjellman, 
samt med hänsyn till plancherna till Skattmästaren. Sedan å ena sidan Hrr Fries och Kjellman 
anfört, att de redan haft tillfälle att taga kännedom om innehållet af nämnda afhandling och för 
den skull nu genast kunde förorda dess intagande i Acta, och då å andra sidan Skattmästaren, 
som jemväl haft tillfälle att höra sig för angående kostnaden för planchernas gravering och 
tryckning, anmälde, att han ej hade något mot deras utförande att anmärka, så beslöt 
Societeten, att i fråga varande afhandling skulle till införande i Acta antagas.  

§ 10. Prof. Fries redogjorde för innehållet af Doc. Lundströms ofvan nämnda afhandling, 
hvarefter en diskusson angående denna afhandling uppstod mellan Hrr Mesterton, Fries, 
Lilljeborg och Cleve.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 – 6.45.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 november 1886 
Ordförande: prof. Cleve.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr. Liljeborg, Sahlin, Daug, Fries, Hedenius, Holmgren, 
Svedelius, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Hammarstrand, Rydin, Kjellman, Tullberg. 
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 22 sept. upplästes och godkändes.  
§ 2. Uppgift till Statskalendern för 1887 hade från Societeten blifvit infordrad af 

Redaktionen och skulle på öfligt sätt lemnas.  
§ 3. Vid företaget val med slutna sedlar i ledigheten efter afl. prof. Hj. Holmgren erhöll prof. 

G. Mittag-Leffler 9 röster och prof. Björling 5, i följd hvaraf den förre blifvit invald till 
inländsk ledamot af Societeten.  

§ 4. Från den Med. Naturhistoriska klassen hade i ledigheten efter afl. prof. Tuckermann 
följande förslag blifvit upprättadt:  

1:o D:r J. Wiesner, Botanices Prof. i Wien;  
2:o) D:r A. W. Eichler, Bot. Prof. i Berlin;  
3:o) M. Philippe van Tieghem, professeur de botanique au Muséum d'Histoire naturelle à 

Paris.  
Detta förslag skulle stadgarne likmätigt hvila till nästa sammanträde.  
§ 5. Den historisk-arkeolog. klassen, som för sina utländska ledamöter eger tvänne lediga 

rum efter afl. Prof:e L. v. Ranke och G. Waitz, och derjemte ett ledigt rum som aldrig varit 
tillsatt, hade till dessa 3 rum inlemnat följande förslag:  

L. F. A. Wimmer, D:r Ph., E. O. Docent i Nordi[s]k filologi vid Köpenhamns universitet;  
Y. L. P. Thomsen, D:r Ph., E. O. Docent i den ”sammenlignende sprogvidenskab”;  
K. v. Amira, Juris Professor vid Universitetet i Freiburg in Breisgau;  
Paul Riant, Grefve, Membre de l'Institut;  
G. Droysen, Professor i historia vid universitetet i Halle;  
R. Dareste, Membre de l'Institut.  
Societeten beslöt att vid nästa sammanträde en af dessa platser skulle tillsättas, hvarvid de två 

första namnen å det inlemnade förslaget skulle anses utgöra det dervid erforderliga förslaget.  
§ 6. Docenten Aurivillius hade genom prof. Tullberg för intagande i Acta inlemnat en 

afhandling: ”Beobachtungen über Acariden auf den Blättern verschiedener Bäume”, hvilken 
afhandling Societeten remitterade till Hrr Lilljeborg och Tullberg.  

Både dessa Hrr ansågo sig redan nu kunna tillstyrka afhandlingens införande i Acta, och 
upplyste tillika, att denna afhandling stode i ett mycket nära samband med den under 
tryckning varande afhandlingen af Doc. Lundström, i följd hvaraf det vore önskligt, att dessa 
båda afhandlingar finge intagas inom samma faskikel af Acta, hvilket vore så mycket 
angelägnare, som vissa af Aurivillius i hans afhandling åberopade figurer funnes intagna å 
Lundströms planscher.  

För att få utrönt, huruvida Aurivillii ifrågavarande afhandling kunde få plats i samma 
faskikel som Lundströms, uppskjöts frågan om Aurivillii afhandling till nästa sammanträde.  

§ 7. Doc. Berger hade för intagande i Acta inlemnat en afhandling med följande titel: 
”Recherches sur les valeurs moyennes dans la théorie des nombres”; hvilken afhandling 
remitterades till Hrr Daug och Falk.  

§ 8. Prof. Lilljeborg väckte förslag derom, att Societeten skulle träda i utbyte af tryckskrifter 
med ”Der Verein für vaterländische Naturkunde in Würtemberg”; hvilket förslag af Societeten 
gillades.  

§ 9. Prof. Kjellman höll föredrag om betydelsen och användningen af uttrycket tropisk 
yppighet och anstälde dervid en jemförelse mellan algvegetationens yppighet i olika delar af 
verldshafvet.  

Prof. Thalén redogjorde för några af de senaste användningarne af fotografien för 
vetenskapliga ändamål och förevisade dervid ett flertal synnerligen utmärkta, af D:r 
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B. Hasselberg i Pulkowa utförda fotografier af solspektrets olika delar från rödt till och med 
ultra violett.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.45.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 15 Dec. 1886 
Ordförande: prof. Cleve.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Daug, Fries, Schultz, Lundquist, Hammarsten, Falk, 
Hammarstrand, Annerstedt, Kjellman, Tullberg.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 10 November upplästes och godkändes.  
§ 2. Tillkännagafs, att bland Societetens utländske ledamöter Konferensrådet J. N. Madvig i 

Köpenhamn aflidit d. 12 dennes.  
§ 3. Tacksägelseskrifvelse från prof. M-Leffler, med anledning af hans inväljande till ledamot 

af Societeten, upplästes.  
§ 4. Vid val med slutna sedlar i ledigheten efter afl. Tuckermann tillföllo alla de 11 afgifna 

rösterna botanices prof. Wiesner i Wien, hvilken således blifvit invald till utländsk ledamot af 
Societeten.  

§ 5. Genom val, likaledes med slutna sedlar, skulle ett utländskt rum inom den Histor. 
Arkeologiska klassen tillsättas. Dervid tillföllo 8 röster prof. Wimmer och 4 röster prof. 
Thomsen, båda i Köpenhamn, och hade således prof. Wimmer blifvit vald till ledamot af 
Societeten.  

§ 6. För återbesättande af de båda andra rummen af utländske ledamöter inom samma 
Histor. Arkeolog. klass, skulle såsom förslag till nästa sammanträde hvila:  

1:o) K. Amira, Juris Professor vid Universitetet i Freiburg in Breisgau;  
G. Droysen, Professor i Historia vid Universitetet i Halle; och  
2:o) Paul Riant, Grefve, Membre de l'Institut i Paris  
R. D'Areste, Membre de l'Institut.  
§ 7. Till revisorer för granskning af Societetens kassor, säkerhetshandlingar etc, utsågos prof. 

H H Hildebrandsson och Bibliothekarien Annerstedt, samt till suppleant prof. Tullberg.  
§ 8. Doc. Aurivillii afhandling ”Beobactungen” etc. antogs till införande i Acta och skulle 

inrymmas i den nu under tryckning varande faskikeln XIII:2. Beträffande de för Aurivillii 
öfvertyck erforderliga figurerna, som finnas upptagna i Lundströms afhandling, skulle 
ytterligare afdrag af 100 ex. af ifrågavarande plansch beställas.  

§ 9. På förord af Hrr Daug och Falk beslöts, att Doc. Bergers afhandling: ”Recherches etc” 
skulle i Acta intagas, men någon tryckning häraf kunde af ekonomiska skäl först ett stycke inpå 
nästa år ega rum.  

§ 10. Utbyte af tryckskrifter beviljades, på derom framstäld begäran, Sociéte d'Histoire 
naturelle Croaté à Zagreb-Agram.  

§ 11. Anmäldes, att inbjudning att besöka Expositionen i Jekaterinenburg Maj-sept 1887. 
ankommit till Societeten.  

§ 12. Prof. Cleve förevisade en samling tjärfärger, som till universitetets kemiska 
laboratorium blifvit skänkt af M. P. Monnet i Lyon; hvarefter  

Prof. Hammarstrand redogjorde för assyriska inskrifter i droppstens grottan vid Sebenehssu. 
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.50.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde, d. 12 febr. 1887 
Ordförande: prof. Cleve.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Daug, Fries, Svedelius, Hildebrandsson, 
Hammarstrand, Kjellman, Annerstedt och Leffler.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för Societetens sammanträde d. 15 Dec. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden helsade prof. Leffler välkommen, hvilken nu för första gången deltog i 

Societetens forhandlingar.  
§ 3. Tacksägelsebref från de nyvalde ledamöterna, Hrr prof:r Wimmer i Köpenhamn och 

Wiesner i Wien upplästes.  
§ 4. Wal med slutna sedlar för återbesättande af 2 lediga utländska rum inom den 

historiskt-arkeologiska klassen egde rum, hvarvid alla de 11 afgifna rösterna tillföllo i  
1:a omröstningen prof. C. von Amira i Freiburg, och i den  
2:a ˶ Grefve Paul Riant i Paris,  
hvilka således blifvit invalde till ledamöter af Societeten.  
§ 5. Den hist. arkeol. klassen inlemnade följande förslag.  
1:o) i ledigheten efter afl. prof. Richert:  
Öfverbibliothekarien Klemming i Stockholm,  
Professor F. W. Häggström i Upsala;  
2:o) i ledigheten efter afl. Konferensråd Madvig:  
Professor Mommsen i Berlin,  
 ˶ D'Arrest i Paris  
 ˶ Droysen i Halle.  
hvilka förslag skulle till nästa sammanträde hvila.  
§ 6. Revisorerna, Hrr Annerstedt och Hildebrandsson, hvilka förrättat revision af 

Societetens räkenskaper m. m., uppläste revisionsberättelsen, af hvilken inhämtas följande:  
 

Behållning från 1885. 
Allmänna kassan  58.689:23  
Linneanska fonden  10.150:  –  
Regnellska ˶ 15.958:12  
Marklinska ˶ 11.676:47  
Bibliotheks ˶ 1.944:85    98.418:67 
 

Inkomster under 1886.  
Frälseräntor  993:20  
Andra räntor  5.351:64  
Hyror  1.340:50  
Försålda Acta  212:  –      7.897:34 
   

S:a K:r   106.316:01 
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Utgifter under 1886.  
Arvoden och löner  750:  –  
För fastigheten  389:03  
För Acta: Redaktions arvode  630:  –  
Tryckning af text  1.780:  – 
af planscher 400:  –  
Häftning, bindning  113:14  2.923:14  
Bibliotheket  331:15  
Intecknings förnyelse  39:  –  
Diverse  135:50       4.567:82 
 

Behållning till 1887.  
Allmänna kassan  61.212:40  
Linneanska fonden  10.200:  –  
Regnellska ˶ 16.048:41  
Marklinska ˶ 11.945:29  
Bibliotheks ˶ 2.342:09  101.748:19 
 

S:a K:r   106.316:01 
 

Behållningen till 1887 utgjordes af:  
Inteckningar  78.050.  – 
Obligationer  20.240:  –  
Kapitalräkning  1.000:  –  
Upp- och afskrifn. + kontant  2.458:19  
S:a K:r  101.748:19 
 
§ 7. Revisorerna, som funnit räkenskaperna rigtiga och omsorgsfullt förda, alla värdepapper 

och säkerhets handingar fullgoda och i behörigt skick, samt K. Vetenskaps Societetens 
ekonomiska angelägenheter i alla hänseenden synnerligen väl vårdade, tillstyrkte fullständig 
och ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren professor G. 
Lundquist, hvilken decharge på derom af ordföranden gjord framställning af Societeten 
lemnades.  

§ 8. Från den mathematiskt-fysiska klassen hade inlemnats förslag, att det Bergstedtska 
priset för år 1886, hvilket Societeten eger bortgifva, måtte delas i tvänne lika delar och den 
ena af dem gifvas åt  

Fil. Kand. K. Tom Moll, Holm.,  
den andra åt  
Fil Kand. K. A. Westerberg, Gote.  
Detta förslag blef af Societeten gilladt och stadfästadt.  
§ 9. Till införade i Societetens Acta antogs en af Hrr Prof. H. Mohn i Christiania och 

Hildebrandsson härstädes författad afhandling: ”Les orages de la péninsule Scandinave, 1871–
80.”  

§ 10. Föredrag höllos af  
Prof. Lilljeborg om lekdrägten och könsskilnaderna hos Rödingen (Salmo alpinus, Linné), 

hvarvid exemplar förevisades; och af  
Prof. Mittag-Leffler om Bendixons undersökningar öfver den Gaussiska interpolations- 
formeln.  
Bibl. Annerstedt lemnade några historiska uppgifter om Upsala Universitetets 

konstitutioner af 1665;  
Prof. Hildebrandsson redogjorde för innehållet af sin ofvan nämnda afhandling, hvarefter  
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Prof. Cleve förevisade några ljustrycksbilder af diatoméer, utförda vid Berlins 
Reichsdruckerei. 

 
Sammanträdet varade från 5.50 till 7.20  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 mars 1887 
Ordförande: prof. Cleve.  
Närvarande: Herrar Lilljeborg, Dillner, Svedelius, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, 
Hammarstrand, Rydin, Annerstedt, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för Soc:s sammanträdet [!] d. 12 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Tillkännagafs, att bland Soc:s hedersledamöter aflidit f. d. Statsrådet m. m. Herr F. F. 

Carlson d. 18 dennes.  
§ 3. Tacksägelsebref från den vid förra sammanträdet invalde ledamoten, prof. K. v. Amira 

upplästes.  
§ 4. Då val af inländsk ledamot i ledigheten efter afl. prof. Richert skulle anställas, anmälde 

Bibl. Annerstedt, att den på 1:a förslagsrummet uppförde Öfverbibl. Klemming helt och hållet 
undanbedt sig att vid valet komma i fråga. I följd häraf blef det inlemnade förslaget i denna del 
återremitteradt till den historisk-Arkeologiska klassen.  

§ 5. Vid val medelst slutna sedlar för återbesättande af det efter afl. Konferensrådet Madvig 
lediga rummet tillföllo 9 röster prof. Droysen i Halle och 2 röster prof. Momsen i Berlin. Alltså 
hade Droysen blifvit invald till ledamot af Societeten.  

§ 6. Utbyte af tryckskrifter hade begärts af Meteorologiska Institutet i Berlin, och blef detta 
nu af Soc. bifallet.  

§ 7. Ett från Dijon ingånget cirkulär angående pristäflan derstädes delgafs Societeten och 
lades derefter till handlingarne.  

§ 8. Prof. Hammarstrand höll föredrag om Saul hos andebesvärjerskan i Endor, en spiritistisk 
séance för inemot 2900 år sedan.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 – 6.0  
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Protokoll vid K. VetenskapsSocietetens sammanträde den 29 Apr. 1887 
Ordförande: prof. Cleve.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Daug, Fries, Dillner, Svedelius, Tegnér, 
Lundquist, Hildebrandsson, Hammarstrand, Rydin, Annerstedt och Kjellman.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för sammanträdet d. 26 mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Tillkännagafs, att Societetens korresponderande ledamot, Med. D:r J. Anger i Carlsbad 

aflidit.  
§ 3. Tacksägelsebref från de nyvalde ledamöterna: Grefve Paul Riant och prof. Droysen 

upplästes.  
§ 4. Från den hist. arkeol. klassen hade ingått följande förslag:  
1:o) till inländsk ledamot i ledigheten efter prof. Richert:  
a) prof. F. W. Häggström i Upsala,  
b) ˶ Th. Wisén i Lund;  
2:o) till hedersledamot:  
prof. G. H. J. Ljunggren i Lund;  
hvilka förslag skulle, enligt stadgarnas föreskrifter, hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 5. Ett från prof. Amira anländt tacksägelsebref för den genom sekreteraren afsända, af 

prof. Glas författade historiken öfver VetenskapsSocieteten upplästes.  
§ 6. Vidare upplästes ett från Verein für Vaterländische Naturkunde im Württemberg 

ankommet bref, i hvilket Societetens begäran om utbyte af tryckskrifter blifvit bifallen. För att 
kunna erhålla de äldre årgångarne af nämnda förenings publikationer, beslöt Societeten, att så 
mycket som möjligt skulle af 3:die seriens Acta till nämnda Verein öfversändas.  

§ 7. R. Accademia delle Scienze i Bologna hade skriftligen hos Societeten begärt utbyte af 
tryckskrifter, hvilket nu ock beviljades. Åt Sekreteraren öfverlemandes att bestämma, huru 
mycket af äldre årgångar inom 3:die serien skulle till nämnda Akademi öfverlemnas.  

§ 8. Begäran om utbyte af tryckskrifter hade likaledes blifvit framstäld af Elisha Mitchell 
Scientific Society vid the University of North Carolina i Amerika, hvilken begäran blef af Soc. 
afslagen på den grund, att nämnda Societets utgifna publikationer icke syntes ega någon 
synnerlig omfattning.  

§ 9. I en från Hr Boehmer vid Smithsonian Institution i Washington ankommen skrifvelse 
begärdes upplysning om nordisk skeppsarkitektur och kända fyndorter i nämnda hänseende. 
Men då Societeten derom ej hade några upplysningar att meddela, lades skrifvelsen till 
handlingarne.  

§ 10. Lektor Söderbloms redan 1885 inlemnade afhandling, hvilken då remitterats till Hrr 
Daug och Falk för afgifvande af utlåtande, men sedermera till författaren återlemnats för 
renskrifning, hade nu återkommit, och beslöt Societeten, att nämnda afhandling skulle till Hrr 
Daug och Falk på nytt remitteras för redan omnämndt ändamål.  

§ 11. Sekreteraren anmälde, att Acta-trycket nu framskridit så långt, att en ny faskikel 
borde under sommaren kunna afslutas, och föreslog derför, att denna 2:a faskikel af T. XIII 
skulle få innehålla följande afhandlingar:  

1). Forssell: Anatomie und Systematik der Gloeolichenen;  
2). Berger: Sur une application de la théorie des équations binomes etc  
3). Cleve: Didymium.  
4). Ångström: Mesures de la chaleur rayonnante.  
5). Bovallius: Amphipoda Synopidea.  
6). Lundström: Pflanzenbiologische Studien, II.  
7). Aurivillius: Beobachtungen über Acariden.  
samt ledamotsförteckning.  
Societeten gillade detta förslag och beslöt, att nämnda faskikel skulle göras färdig för 

distribution.  
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§ 12. Sekreteraren erinrade derom, att utrymmet i Bibliotheket sedan lång tid varit för 
knapt för Societetens boksamling, och anhöll nu, att den invid bibliotheket belägna dupletten, 
som hittills förhyrts af den Zoologiska Institutionen för den Gyllenhaalska insektsamlingen, 
men nu efter nämnda samlings förflyttning till det Zoologiska museet blifvit ledig, måtte för 
bibliothekets räkning få användas och förses med erforderliga hyllor, hvilket allt af Societeten 
blef bifallet.  

§ 13. Prof. Thalén förevisade ett på fotografisk väg af prof. H. A. Rowland vid Johns 
Hopkins University i Amerika och med hans nya metallgitter utfördt solspektrum af 9 meters 
längd, omfattande i våglängd räknadt området mellan 3100 och 5800.  

Bibliothekarien Annerstedt lemnade några meddelanden om Upsala domkyrkas yttre 
utseende vid medeltidens slut.  

 
Sammanträdet varade från 5.25 till 6.10  
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 28 Maj 1887 
Ordförande: prof. Cleve.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Sahlin, Daug, Schultz, Dillner, Hedenius, Holmgren, Svedelius, 
Tegnér, Falk, Hammarstrand, Rydin, Kjellman.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 29 Apr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Anmäldes, att Societetens ledamot prof. J. E. Areschoug aflidit d. 7 dennes.  
§ 3. Till det till i dag utsatta valet af inländsk ledamot hade Bibl. Annerstedt, ehuru 

frånvarande, aflemnat röstsedel, hvilken sedel skulle vid derom nu framstäld fråga enligt 
Societetens vid tillfället fattade beslut i röstberäkningen medtagas.  

Vid nu förrättadt val medelst slutna sedlar tillföllo 
prof. F. W. Häggström 9 röster 
prof. Th. Wisén 4 röster  
och således hade prof. Häggström blifvit utsedd till inländsk ledamot af Societeten.  
§ 4. Vid omröstningen angående prof. Ljunggren såsom hedersledamot voro alla de 12 

afgifna röstsedlarne ja-sedlar, i följd hvaraf prof. Ljunggren blifvit invald till hedersledamot af 
Societeten.  

§ 5. Vid val af Ordförande för Societeten under kommande Akademiska läseår tillföllo prof. 
Holmgren 7 röster, prof. Rydin 3 röster, professorerna Sahlin och Dillner hvardera 1 röst. Till 
ordförande hade således prof. Holmgren blifvit utsedd.  

§ 6. Prof. Holmgren höll föredrag om fysiologisk och patologisk plattfot, och  
Prof. Cleve om atomtheoriens utveckling under detta århundrade.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde den 28 october 1887 
Ordförande: professorerna Cleve och Holmgren.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Sahlin, Fries, Schultz, Hedenius, Svedelius, Falk, Lundquist, 
Hildebrandsson, Rydin, Annerstedt, Kjellman och Häggström.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 28 Maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Prof. Cleve öfverlemnade ordförandeplatsen åt prof. Holmgren.  
§ 3. Ordföranden helsade Soc:s nyvalde ledamot, prof. Häggström, välkommen att deltaga i 

Soc:s förhandlingar.  
§ 4. Tillkännagafs, att Soc:s utländske ledamot, prof. G. R. Kirchhoff i Berlin aflidit d. 17 

dennes.  
§ 5. Tacksägelsebref från Soc:s nyvalde hedersledamot, prof. Ljunggren i Lund, upplästes.  
§ 6. För återbesättande af de lediga rummen inom den Medicinsk-Naturhistoriska klassen 

hade följande förslag inkommit:  
a) I ledigheten efter afl. prof. J. E. Areschoug:  
Professor F. W. C. Areschoug i Lund,  
 ˶ A. Nathorst i Stockholm.  
b) Societetens ende återstående korrespondent  
Frih. Ferd. v. Müller i Melbourne  
föreslogs till uppflyttning bland ledamöterna.  
c) I ledigheten efter afl. D:r Anger i Carlsbad uppfördes  
Chir. Prof. m. m. R. von Volkmann i Halle,  
Prof. Wilhelm Kühne i Heidelberg  
Prof. Esmarch i Kiel.  
Alla dessa förslag skulle enligt stadgarne hvila till nästa sammanträde.  
§ 7. Tillkännagafs, att af Soc:s Nova Acta T. XIII f. II blifvit af trycket utgifven, samt till 

ledamöterna och lärda sälskaper utdelad.  
§ 8. Från Redaktionen af Statskalendern hade infordrats uppgift för kommande år angående 

Soc:s ledamöter, hvilken uppgift skulle på vanligt sätt öfversändas genom Sekreterarens 
försorg.  

§ 9. Utbyte af tryckskrifter hade begärts af  
a) Bureau of Education i Washington, hvilken begäran bifölls, och af  
b) Société des Naturalistes i Kieff, Ryssland, hvilken fråga uppskjöts till nästa sammanträde.  
§ 10. Prof. Thalén redogjorde för de å Observatoriet i Berlin vidtagna anordningarne för att 

göra normal-urets gång oberoende af vexlingarne i luftens tryck och temperatur.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 6.0.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 25 Nov. 1887 
Ordförande: prof. Holmgren,  
Närvarande: Hrr Daug, Fries, Schultz, Dillner, Fristedt, Cleve, Svedelius, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Annerstedt, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 28 oktober upplästes och godkändes.  
§ 2. Vid med slutna sedlar företaget val i ledigheten inom den Med. Naturhist. Klassen efter 

afl. prof. J. E. Areschoug erhöll prof. F. W. Ch. Areschoug i Lund alla de afgifna 12 rösterna.  
Med afseende på korresponderande ledamoten F. v. Müllers föreslagna uppflyttning till 

ordinarie ledamot skedde omröstning medels ja- och nej-sedlar, hvarvid alla de 12 afgifvna 
röstsedlarne voro ja-sedlar.  

Slutligen företogs val i ledigheten efter afl. D:r Anger, hvarvid prof. R. von Volkmann i 
Halle erhöll 11 röster och prof. Kühne i Heidelberg 1 röst.  

Genom ofvannämnda val hade således Herrar Areschoug, v. Müller och v. Volkmann blifvit 
invalde till ordinarie ledamöter af Societeten, den förstnämnde bland de inländske, de båda 
senare bland de utländske ledamöterna.  

§ 3. På förslag till återbesättande af den genom prof. Kirchhoffs dödliga frånfälle lediga 
platsen bland utländske ledamöter hade den math. fys. klassen uppfört  

a) Prof. R. Clausius i Bonn  
b) D:r H. Wild, Direktor för den Meteorologiska Central anstalten i Petersburg.  
Detta förslag skulle hvila till nästa sammanträde.  
§ 4. Den sedan förra sammanträdet uppskjutna frågan om utbyte af tryckskrifter med la 

Société des Naturalistes i Kieff upptogs till afgörande; efter någon diskussion afslog Societeten 
den framställda begäran.  

§ 5. Bibliothekarien Annerstedt inlemnade en skriftlig anhållan från Docenten Erdmann att i 
Societetens Acta få trycka ett i British Museum i London förvaradt fornfranskt poem ”La vie 
seint Edmund le rey”, författadt i XIII århundradet af Denis Pyramus, hvilket arbete, tryckt 
med två spalter på sidan skulle i Acta upptaga 6 ½ ark. Ärendet blef, på derom framstäld 
begäran, uppskjutet till nästa sammanträde.  

§ 6. Prof. Fristedt lemnade en öfversigt öfver jordens vigtigaste pilgifter.  
Prof. Hildebrandsson redogjorde för de vigtigaste resultaten af norrskens iakttagelserna å 

den svenska polarstationen Cap Thordsen 1882–83.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.0.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 17 Dec. 1887 
Ordförande: prof. Holmgren.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Schultz, Dillner, Hedenius, Cleve, 
Falk, Annerstedt, Kjellman, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 25 nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Vid med slutna sedlar företaget val i ledigheten efter afledne prof. Kirchhoff i Berlin 

tillföllo alla de afgifna 12 rösterna prof. R. Clausius i Bonn, hvilken sålunda blifvit utsedd till 
ledamot af Societeten.  

§ 3. Till revisorer af Societetens kassor och räkenskaper återvaldes Hrr Hildebrandsson och 
Annerstedt, samt till suppleant prof. Tullberg.  

§ 4. Enligt anmälan af Lektor Falk hade komiterade nu granskat och till införande i Soc:s 
Acta godkänt den af Lektor Söderblom d. 17 Apr. 1885 inlemnade afhandlingen: ”De la 
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convergence du développement analytique de la fonction elliptique p(u) et du calcul de la 
valeur de l'argument u, la valeur de la fonction p(u) étant donnée”; hvilken afhandling 
Societetens beslöt skulle få tryckas i Acta.  

§ 5. Företogs till afgörande den sedan förra sammanträdet uppskjutna frågan angående Doc. 
Erdmanns begäran att i Acta få trycka den vid förra sammanträdet anmälda afhandlingen. 
Sedan Doc. Erdmanns skriftliga anmälan blifvit uppläst, beslöt Societeten efter någon 
diskussion att icke taga någon befattning med nämnda afhandling, hvilken vore att anse 
uteslutande såsom en språkvetenskaplig afhandling.  

§ 6. Prof. Cleve förevisade Germanium och redogjorde för dess vigtigare förhållanden;  
Prof. Holmgren redogjorde för de fysiologiska verkningarne af de förnämsta pilgifterna, med 

upplysande experiment.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.0.  
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 17 febr. 1888 
Ordförande: prof. Holmgren.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Sahlin, Dillner, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Annerstedt 
och Kjellman.  
Vid protokollet: Thalén  
 

§ 1. Protokollet för d. 17 Dec. 1887 upplästes och godkändes.  
§ 2. Anmäldes, att bland Soc:s utländske ledamöter inom den Medic. Naturhistoriska 

klassen aflidit professorerna De Bary i Strassburg och Asa Gray i Amerika.  
§ 3. Tacksägelsebref från de nyvalde ledamöterna Hrr Areschoug, v. Volkmann och 

Clausius upplästes.  
§ 4. Anmäldes, att från universitetet i Bologna ingått inbjudningsskrifvelse för deltagande i 

den jubelfest, som nämnda universitet ämnar fira under instundande juni månad.  
Med anledning häraf beslöt Soc., att en lyckönskningsskrifvelse skulle till Universitetet i 

Bologna öfverlemas från Societeten, äfvensom att ordföranden och sekreteraren skulle draga 
försorg om nämnda skrifvelses uppsättande.  

Frågan om deputerad vid jubelfesten uppskjöts deremot till nästa sammanträde.  
§ 5. Från Verein für Vaterländische Naturkunde im Würtemberg, hos hvilken förening Soc. 

anhållit om utbyte af tryckskrifter, hade i ankommet bref den upplysning lemnats, att det 
begärda utbytet ej kunde beviljas, emedan föreningens stadgar förbjöd henne ingå i dylikt 
utbyte med de vetenskapliga samfund, hvilkas skrifter redan förefunnos i K. Bibliotheket i 
Stuttgart, såsom nu var förhållandet med Societetens Acta.  

§ 6. I en till Societeten ingången skrifvelse hade Direktorn för Natural History Museum i 
London, hvars bibliothek numera är fullkomligt skildt från British Museum i Blomsbury, 
anhållit, att Soc:s Acta hädanefter måtte till nämnda museum öfverlemnas. Denna begäran 
bifölls af Societeten.  

§ 7. Direktorn för Zoological Garden i New York hade i skrifvelse framstält begäran om 
utbyte af tryckskrifter. Denna fråga uppskjöts till nästa sammanträde.  

§ 8. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1887, undertecknad af Hrr Hildebrandsson och 
Annerstedt, upplästes och inhämtas af densamma följande:  
Behållning från 1886:  

Allmänna kassan  61.212:40  
Linneanska fonden  10.200:  –  
Regnellska ˶ 16.048:41  
Marklinska ˶ 11.945:29  
Bibliotheks ˶  2.342:09  101.748:19 
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Inkomster under 1887:  
Frälseräntor  977:  –  
Andra räntor  5.562:63  
Hyresmedel  1.026:35  
Försäljning af Acta  214:88        7.780:86 

 
S:a K:r  109.529:05 
 
Utgifter under 1887:  

Arvoden och löner  750:  –  
Intecknings förnyelse  8:50  
För fastigheten  570:25  
För Utgifvande af Acta:  
Redaktions- och öfriga arvoden  360:  – 
Tryckning af text  1.186:  – 
 ˶  ˶  plancher  445:40  
Häftning och bindning  144:  –  2.135:40  
För Bibliotheket  383:15  
Diverse  181:40      4.028:70 
 

Behållning till 1888:  
Allmänna kassan  63.989:41 
Linnéanska fonden  10.250:  –  
Regnellska ˶ 16.139:15  
Marklinska ˶ 12.362:55  
Bibliotheks ˶ 2.759:24  105.500:35 

 
S:a K:r   109.529:05 

 
Behållningen till 1888 utgjordes af  

Inteckningar  79.150: –.  
Obligationer  20.240: –.  
Depositioner  3.754:07  
Upp- och Afskrifning samt kontant  2.356:28  
S:a K:r   105.500:35 
 
§ 9. Revisorerna, som funnit räkenskaperna rigtiga, alla värdepapper och 

säkerhetshandlingar fullgoda och i behörigt skick, samt K. Vetenskaps-Societetens ekonomiska 
angelägenheter i alla hänseenden väl vårdade, tillstyrkte fullständig och ovilkorlig 
ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren Herr Prof. G. Lundquist, hvilken 
decharge på derom af ordföranden framstäld fråga af Societeten lemnades.  

§ 10. Prof. Holmgren höll föredrag om några nyare instrument från den fysiologiska 
anstalten i Lund, samt förevisade deras användning.  

 
Sammanträdet varade fr. 5.15 till 6.15.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 23 Mars 1888 
Ordförande: prof. Holmgren.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Dillner, Lundquist, Hildebransson, Falk och Kjellman.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 17 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden anmälde, att bland Societetens inländske ledamöter, prof. Daug i Upsala, 

denna dag aflidit.  
§ 3. Från Societetens utländske ledamot Frih. v. Müller i Melbourne hade ingått 

tacksägelseskrifvelse med anledning af hans uppflyttning från korresponderande till ordinarie 
ledamot af societeten.  

§ 4. Den med. naturhist. klassen hade genom prof. Mesterton inlemnat följande förslag till 
återbesättande af 2:ne lediga utländska rum; nemligen 

1:o) I ledigheten efter afl. prof. De Bary:  
a) Bot. prof. S. Schwendener i Berlin;  
b) Prof. Joh. Lange i Köpenhamn. 
2:o) I ledigheten efter prof. Asa Gray:  
a) Bot. Prof. Van Tieghem i Paris  
b) prof. F. Delpino i Genève.  
Detta förslag skulle hvila till nästa sammanträde.  
§ 5. Upplästes en från Universitetet i Bologna ankommen skrifvelse med anhållan om 

uppgift på den eller de deputerade, Societeten komme att till jubelfesten i Bologna afsända. 
Med anledning häraf, och sedan Societeten fått del af det svar, hennes ledamot prof. T. Thorell, 
som sedan flere år vistas i Italien, på enskild förfrågan afgifvit, nemligen att han för sin svaga 
helsas skull icke vågade mottaga något uppdrag från Societeten att vid jubelfesten i Bologna 
vara dess ombud, beslöts, dels att framställning skulle göras till Upsala Universitets utsedde 
deputerad, prof Nyblom, det han måtte vid sagda jubelfest framlemna Societetens 
lyckönskningsskrifvelse; dels ock att, ifall prof. Nyblom åtoge sig detta uppdrag, han från 
Societeten skulle såsom resebidrag erhålla en summa af 150 k:r.  

§ 6. Den från förra sammanträdet hvilande frågan angående utbyte af tryckskrifter med M:r 
Conklin i New York upptogs till besvarande, hvarvid Societeten afslog den gjorda 
framställningen.  

§ 7. Från postförvaltaren Hr Jacobsson hade till Societeten insändts ett manuskript med 
titel: [tomt] 

I skrifvelse af d. [tomt] / [tomt] hade bemälde författare anhållit få detta sitt arbete 
befordrat till tryck genom Societetens försorg. Afhandlingen remitterades till Hrr Annerstedt 
och Hildebrandsson.  

§ 8. Prof. Kjellman lemnade ett referat öfver Wiesners arbete: Die mikroskopische 
Untersuchung des Papiers; och  

prof. Holmgren redogjorde för den grafiska methodens användning för åskådliggörandet af 
tryckvariationerna hos blodet och dithörande företeelser inom hjertat och blodkärlen.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7 15.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde, d. 28 Apr. 1888 
Ordförande: prof. Holmgren.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Mesterton, Cleve, Svedelius, 
Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Annerstedt.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 23 mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden anmälde, att till prof. Daugs begrafning en krans blifvit å Societetens 

vägnar öfverlemnad, å hvilken krans följande inskriptioner voro anbragta, neml. å ena bandet: 
”Socio bene merito Reg. Soc. Sci. Upsal.” [Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala till sin 

välförtjänte ledamot]; och å det andra:  
”In investigando acer; in docendo elegans; in judicando æquus.” [Skarpsinnig i forskningen, 

elegant i undervisningen, rättänkande i omdömet] – Societeten gillade denna åtgärd.  
§ 3. Sedan prof. Fries, som var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde, skriftligen 

lemnat den upplysning att, i afseende på de sedan förra sammanträdet hvilande förslagen för 
återbesättande af de båda utländska rummen inom den Med. Naturhistoriska klassen, ett 
misstag skulle vid förslagens upprättande inom klassen blifvit begånget derutinnan, att de 
föreslagne 4 personerna blifvit, enl. prof. Fries mening, origtigt fördelade på 2 skilda förslag, i 
st. f. att, såsom meningen lärer varit, man kunnat åtnöja sig med ett enda förslag till begge 
platserna, genom hvilken fördelning inträffat, att de mest förtjente bland de föreslagne icke 
erhållit de förnämsta platserna; – så beslöt Societeten i enlighet med prof. Fries' förslag att vid 
dagens sammanträde invälja blott en ledamot bland de på 1:a förslaget upptagne personerna, 
men deremot remittera det 2:a förslaget till klassen för förnyad behandling.  

§ 4. Vid medelst slutna sedlar nu anstäldt val i ledigheten efter afl. prof. De Bary tillföllo alla 
de afgifna 11 rösterna prof. Simon Schwendener i Berlin, hvilken sålunda blifvit invald till 
ledamot af K. Vet. Societeten.  

§ 5. Från Finska Vetenskaps Societeten i Helsingfors hade ingått tillkännagifvande derom, 
att sagde Societet skulle den 29 April fira 50:de årsdagen af sin stiftelse, i följd hvaraf beslöts, 
att Ordföranden och Sekreteraren till Societeten i Helsingfors å Upsala Vetenskaps Societets 
vägnar afsände ett lyckönskningstelegram.  

§ 6. Direktorn för Kejs. Botaniska trädgården i S:t Petersburg hade i skrifvelse af d. 16/28 
febr. d. å. anhållit om utbyte af tryckskrifter, hvilken begäran, lifligt förordad af Herrar Fries 
och Kjellman, blef af Societeten bifallen.5  

Societeten beslöt ock att till en början afsända den sist utgifna volymen af Soc:s Acta.  
§ 7. Efter verkstäld granskning af det vid förra sammanträdet omnämnda, från postmästaren 

N. Jacobsson i Östra Husby insända arbetet med titeln ”Urtidens post” afgåfvo Hrr 
Hildebrandsson och Annerstedt den förklaring, att de icke ansågo i fråga varande uppsats 
lämpa sig för Societetens Acta, i följd hvaraf Societeten beslöt att icke vidare taga någon 
befattning med nämnda manuskript, utan återsända detsamma till författaren.  

§ 8. Ordföranden anmälde, att prof. Nyblom förklarat sig villig att vid jubelfesten i Bologna 
framlemna Societetens lyckönskningsskrifvelse, med hvars öfverflyttning till latin Doc. 
Sandström nu var i det närmaste färdig.  

§ 9. Prof. Hildebrandsson anmälde, att i Vetenskaps Akademiens Bibliotek i Paris saknades 
fasc. I af Vol VI Ser. III af Soc:s Acta och föreslog, att komplettering skulle ske, hvartill Soc. 
lemnade sitt bifall.  

§ 10. Prof. Lilljeborg höll föredrag om ett i trakten af Upsala af honom funnet kräftdjur af 
Cladocerernas grupp, som bildar typen för ett nytt genus, hvilket af honom erhöll namnet 
Ophellces. Arten benämndes Ophellces pauper, emedan Prof. Herrick nyligen funnit ett 
exemplar af samma djur i Minnesota i Nordamerika och beskrivit det under namn af 
Macrothrix pauper.  

                                                 
5 Den dubbla datumangivelsen beror av att den julianska kalendern vid denna tid fortfarande användes i Ryssland. 
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Prof. Hildebrandsson redogjorde för Hr Wigerts undersökning af det hvirfvelåskväder, som 
atföljdt af tvänne skydrag den 1 dec. 1887 passerade öfver Upland.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.20  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 25 maj 1888 
Ordförande: Prof. Holmgren.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Dillner, Hedenius, Cleve, Svedelius, Falk, Annerstedt, 
Kjellman, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 28 april upplästes och godkändes.  
§ 2. Vid med slutna sedlar anstäldt val af ordförande för Societeten under instundande 

akademiska läseår tillföllo alla de 11 afgifna rösterna Hr Landshöfding, Grefve H. L. Hamilton.  
§ 3. Den af Societeten beslutade lyckönskningsskrifvelsen till Universitetet i Bologna 

företeddes nu färdigtryckt. Af de medföljande, å papper tryckta exemplaren skulle 
ordföranden, Prof. Holmgren, såsom författare och Docenten D:r Sandström, såsom 
öfversättare, erhålla hvar sitt exemplar, hvaremot de återstående skulle förvaras i Societetens 
archiv.  

§ 4. Från Kais. Leopol. Carol. Akademie i Halle hade ingått begäran att erhålla ett exemplar 
af Acta Literaria Sueciæ Vol. IV 1735–39, hvilket bifölls under förutsättning af, att tillgång 
dertill förefunnes. 

§ 5. Bibliothekarien Annerstedt höll föredrag dels om de äldsta vid Upsala Domkyrka förda 
historiska anteckningarne, dels om den forna student-holmen i Upsala.  

Prof. Fries redogjorde för några biologiska förhållanden hos de högre svamparne.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.35.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 Okt. 1888 
Ordförande: prof. Holmgren och Landshöfd. Grefve Hamilton.  
Närvarande: Prof. Lilljeborg, Hedenius, Dillner, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, 
Annerstedt, Kjellman och Tullberg.  
Vid Protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för sammanträdet d. 25 maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordförande-platsen öfverlemnades på öfligt sätt af prof. Holmgren till Landshöfding, 

Grefve Hamilton  
§ 3. Såsom aflidne bland Societetens ledamöter anmäldes fysices professor Er. Edlund i 

Stockholm d. 19 Aug. och fys. prof. Rud. Clausius i Bonn d. 24 samma månad.  
§ 4. Anmäldes, att Ordföranden i samråd med Sekreteraren för Societetens räkning 

anskaffat en krans till prof. Edlunds begrafning, hvilken åtgärd gillades af Societeten.  
Inscriptionen hade följande lydelse:  
”Ingenii acumine singulari, summa laboris perseverantia arcana naturæ indagavit.  
Socio Suo Regia Societas Scientiarum Upsaliensis.” [Han utforskade naturens hemligheter 

med enastående tankeskärpa och största uthållighet i arbetsinsatsen. Kungliga 
Vetenskapssocieteten i Uppsala till sin ledamot] 

§ 5. Från Societetens nyvalde ledamot prof. S. Schwendener i Berlin hade ingått 
tacksägelseskrifvelse, hvilken för Soc. upplästes.  

§ 6. Från Universitetet i Bologna hade likaledes en tacksägelseskrift till Soc. ankommit med 
anledning af Soc:s deltagande i jubelfesten vid nämnda Universitet, d. å.  

§ 7. Societetens ledamot, Hr Lektor Lindman i Örebro hade till intagande i Acta inlemnat 
en uppsatts med titel: ”Supplément au traité d'une fonction transcendente publié en 1874” 
hvilken uppsatts på tillstyrkan af Hrr Dillner och Falk antogs till införande i Acta.  

§ 8. Från Redaktören af Statskalendern hade infordrats uppgift till Statskalendern för 
kommande år, och skulle denna uppgift på vanligt sätt genom Sekreterarens försorg 
öfversändas.  

§ 9. Skattmästaren, prof. Lundquist, anmälde, att Societetens vaktmästare, Waxlund, sedan 
ett par år tillbaka hade begärt och nu förnyat sin begäran om löneförhöjning, hvilken begäran 
motiverats dels deraf, att minskade inkomster för honom uppstått genom språkseminariernas 
afflyttning från läsesälskapets lokal, dels deraf att biträde vid renhållning af gata och gård i följd 
af hans minskade krafter på de senare åren visat sig vara för honom allt mera behöfligt.  

Efter någon öfverläggning beslöt Soc. att för innevarande arbetsår fr. 1 Sept. räknadt bevilja 
Waxlund ett extra arvode af 50 k:r såsom bidrag till renhållning af gata och gård.  

§ 10. Prof. Hildebrandsson framstälde den af honom och Hon. Ralph Abercromby 
uppgjorda klassifikationen af de olika molnformerna och förevisade oljemålningar, 
föreställande dessa former;  

Lektor Falk höll föredrag om flerdimensionala rymder.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 6.30  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 24 Nov. 1888 
Ordförande: Hr Grefve Hamilton.  
Närvarande: Hrr Hedenius, Svedelius, Hildebrandsson, Lundquist, Falk, Kjellman, Annerstedt.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 26 oktober upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden anmälde, att bland Societetens utländske ledamöter aflidit Mineralogie 

och Geologie prof. Theod. Kjerulf i Kristiania d. 25 oktober och med. prof. H. von Bamberger 
i Wien, d. 9 nov.  

§ 3. Förslag till nya ledamöter hade inkommit från  
A) den math. fys. klassen:  
a) i ledigheten efter prof. H. Th. Daug  
1:o) Prof. C. F. E. Björling i Lund;  
2:o) ˶ A. V. Bäcklund i d:o  
b) i ledigheten efter prof. E. Edlund  
1:o) Prof. N. C. Dunér i Lund;  
2:o) ˶ B. Hasselberg i Stockholm (Pulkowa)  
c) i ledigheten efter prof Rud. Clausius:  
1:o) Fys. prof. J. Stefan i Wien;  
2:o) ˶  ˶ A. Kundt i Berlin.  
d) å ett förut ej tillsatt utländskt rum inom klassen:  
1:o) Ledamoten af K. Vet. Akad. i Petersburg D:r J. O. Backlund;  
2:o) ˶  ˶ Direktorn för Meteorolog. Central-Observat. D:r H. Wild i Petersburg.  
B) Från den Medic. Naturhistor. klassen:  
i ledigheten efter Asa Gray:  
1:o) Professor Joh. Lange i Köpenhamn 
2:o) Van Tieghem i Paris  
3:o) ˶ F. Delpins i Genna 
Alla dessa förslag skulle hvila till nästa sammanträde.  
§ 4. Med anledning deraf, att H. Maj:t Konung Oskar II, Societetens höge beskyddare, d. 21 

nästkommande januari komme att fylla 60 år, och anledning förefunnes, att nämnda dag skulle 
på åtskilligt sätt högtidlighållas, framstälde Ordföranden den förfrågan, om och på hvad sätt 
Societeten borde vid nämnda tillfälle ådagalägga sina underdåniga tacksamhetskänslor. 
Societeten beslöt, att en lyckönskningsskrifvelse till H. Mjt Konungen skulle upprättas, och 
fick Bibl. Annerstedt i uppdrag att – enligt hans benägna åtagande – till nästa sammanträde, 
som skulle hållas mellan d. 8 och 15 dec., inkomma med förslag till skrifvelse för nämnda 
ändamål.  

Angående sättet för skrifvelsens öfverlemnande skulle beslut fattas vid nästa, nyss angifna 
sammanträde.  

§ 5. Föredrag hölls af Bibl. Annerstedt: ”Hufvuddragen af Upsala Universitets Bibliotheks 
Historia under de två århundraden, som förflöto efter Universitetets återupprättande af Gustaf 
Adolf.”  
 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30. 
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 12 Dec. 1888 
Ordförande: Hr Grefve Hamilton.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Sahlin, Fries, Hedenius, Falk, Kjellman och Tullberg  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 24 sistl. Nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Vid medelst slutna sedlar anstäld omröstning mellan de å förslag vid förra 

sammanträdet uppförda personerna erhöllo  
A) inom den math. fys. klassen  
a) i ledigheten efter prof. Daug:  
prof. C. F. E. Björling i Lund alla de 8 afgifna rösterna;  
b) i ledigheten efter prof. Edlund:  
prof. N. C. Dunér alla de afgifna 9 röst.  
c) i ledigheten efter prof. Clausius  
prof. J. Stefan i Wien alla de afgifna 8 ˶ 
d) å det hittills ej tillsatta rummet  
D:r J. O. Backlund i Petersburg alla de afg. 8 ˶  
Samt B) inom den Med. Naturhist. klassen  
e) i ledigheten efter prof. Asa Gray  
Prof. Joh. Lange i Köpenhamn alla de afgifna 9 rösterna.  
Följaktligen hade Hrr Björling och Dunér blifvit valde till ordinarie inländska ledamöter, 

och Hrr Stefan, Backlund och Lange till ordinarie utländske ledamöter.  
§ 3. Till revisorer af Societetens kassor och räkenskaper omvaldes Hrr Annerstedt och 

Hildebrandsson.  
§ 4. Den af Bibl. Annerstedt författade lyckönskningsadressen till H. Mjt Konungen 

upplästes och godkändes. Societeten beslöt, att adressen skulle på lämpligt sätt tryckas, samt af 
alla i staden närvarande ledamöter af Societeten underskrifvas. Ordföranden, sekreteraren och 
skattmästaren fingo i uppdrag dels att bestämma formen för sagde tryck, dels att såsom 
deputation öfverlemna adressen till H. Mjt Konungen d. 21 Jan.  

§ 5. Prof. Hedenius höll föredrag om orsakerna till plötsliga naturliga dödsfall, och  
Prof. Tullberg förevisade en större samling modeller, afsedda att åskådliggöra 

ryggradsdjurens utveckling.  
 

Sammanträdet varade från kl. 5.15 – 7.40.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 16 febr. 1889 
Ordförande: Hr Grefve Hamilton.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Hrr Lilljeborg, Dillner, Lundquist, Hildebrandsson, 
Hammarsten, Falk, Rydin, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Häggström och Dunér.  
Vid protokollet: Thalén 
 

§ 1. Protokollet för den 12 december upplästes och godkändes.  
§ 2. Sedan förra sammanträdet hade bland Societetens ordinarie ledamöter inom den Hist. 

Ark. klassen aflidit: prof. Hammarstrand i Upsala, d. 26 jan. och grefve Paul Riant, ledamot af 
franska Institutet i Paris, i december.  

§ 3. Från de nyvalde ledamöterna Hrr Björling, Dunér, Lange, Stefan (och Backlund) hade 
tacksägelseskrifvelser till Soc. ingått.  

§ 4. Å Societetens vägnar hade d. 6 jan. ett af Ordföranden och Sekreteraren undertecknadt 
lyckönskningstelegram afsändts till Soc:s ledamot professor S. Lovén i Stockholm, som nämnda 
dag fylde 80 år. Ett med anledning häraf ingånget tacksägelsebref från prof. Lovén upplästes.  

§ 5. Ordföranden anmälde, att den af Societeten vid december-sammanträdet tillsatta 
deputationen uppvaktat H. Mjt Konungen på hans födelsedag d. 21 jan. och dervid fått till 
honom öfverlemna Soc:s lyckönskningsadress.  

H. Mjt Konungen, som med välbehag täcktes mottaga Soc:s underdåniga lyckönskningar, gaf 
Ordföranden i uppdrag att till Soc. frambära H. Mjt:s nådiga helsning och tack, hvilket nu ock 
egde rum.  

§ 6. Sekreteraren föreslog, att till hedersledamöter inom Societeten skulle väljas dess båda 
ordinarie ledamöter  

professor S. Lovén i Stockholm, och  
f. d. Generaldirektören N. J. Berlin ˶ ,  
hvilka båda han ansåg genom långvarig och synnerligen förtjenstfull vetenskaplig 

verksamhet gjort sig förtjente af en dylik utmärkelse.  
Förslaget skulle, enligt stadgarne, hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 7. De utsedde Revisorerna af Soc:s räkenskaper m. m. Hrr Annerstedt och Hildebrandsson 

hade fullgjort detta sitt uppdrag och uppläste den af dem författade revisionsberättelsen. Af 
denna berättelse inhämtas ang. kassornas ställning vid 1888 års slut följande:  

 
Behållning från 1887:  

Allmänna kassan  63.989:41  
Linneanska fonden  10.250:  –  
Regnellska ˶ 16.139:15  
Marklinska ˶ 12.362:55  
Bibliotheks ˶ 2.759:24  105.500:35  
 

Inkomster under 1888:  
Frälseräntor  826:66  
Andra räntor  5.377:96  
Hyresmedel  1.039:25  
Försäljning af Acta  303:25      7.547:12  
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Utgifter under 1888:  
Arvoden och löner  762:50  
Intecknings förnyelse  16:93  
För fastigheten  161:38  
För Acta:  
Redakt:s arvode  506:25  
Tryckning af text  1.200:  –  
 ˶  ˶ plancher  500:  –  
Häftning och bindning  6:75   2.233:  –  
För Bibliotheket  399:88  
Diverse  318:15      3.891:84  
 

Således tillväxt under året   3.655:28  
 

Behållning till 1889:  
Allmänna kassan  66.700:52  
Linneanska fonden  10.300:  –  
Regnellska ˶ 16.230:35  
Marklinska ˶ 12.727:56  
Bibliotheks ˶ 3.197:20  109.155:63  
 

Behållningen utgöres af: 
Inteckningar  76.150:  –  
Obligationer  31.170:  –  
Depositioner  1.000:  –  
Upp- och afskrifn., kontant  835:63  109.155:63  
 
§ 8. Revisorerna, som funnit räkenskaperna rigtiga, alla värdepapper och 

säkerhetshandlingar fullgoda och i behörigt skick, samt K. Vetenskaps Societetens ekonomiska 
angelägenheter i alla hänseenden väl vårdade, tillstyrkte fullständig och ovilkorlig 
ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren, Hr Prof. G. Lundquist.  

Denna decharge blef, på derom af Ordföranden framstäld fråga, af Societeten beviljad.  
§ 9. På förord af Hrr Lundquist och Thalén, hvilka granskat en af Doc. E. Solander till 

intagande i Acta inlemnad afhandling: ”Die magnetische Inklination in Upsala und Stockholm”, 
beslöt Soc., att nämnda afhandling skulle i Acta intagas.  

§ 10. Docenten Pfannenstiehl hade till Soc. inlemnat en af honom författad afhandling: ”Eine 
Methode zur Berechnung des Integrales [formel],”6  

hvilken afhandl. för granskning skulle remitteras till Hrr Dillner och Falk.  
§ 11. Bibliothekarien Annerstedt framstälde genom Sekreteraren den begäran, att den från 

Universitetet i Kiev till Soc:s Bibliothek öfversända tidskriften [tomt] måtte, såsom 
innehållande endast uppsatser på ryska, få till Universitets Bibliotheket öfverlemnas för att 
kompletera dess från Kiev insända arbeten. Societeten biföll denna begäran.  

§ 12. Prof. Hammarsten höll föredrag om leukomainerne och autointoxikationen, och  
Prof. Häggström om imperativ, begagnade såsom substantiv. 
Prof. Dunér förevisade mineralkrystaller, hvilka af prof. Frih. A. E. Nordenskiöld erhållits 

vid slamning af lerslam på en sjöbotten.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 6.50.  
  

                                                 
6 Se original för formel. 
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Protokoll vid K. Vetenskaps-Societetens sammanträde d. 30 Mars kl. 5. em. 1889 
Ordförande: Herr Grefve A. Hamilton.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Dillner, Hedenius, Holmgren, Clason, Cleve, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Annerstedt, Kjellman och Tullberg.  
Vid Protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för Societetens sammanträde d. 16 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden anmälde, att bland Societetens hedersledamöter aflidit Kapten John 

Erikson i New York; bland de inländske ledamöterna prof. W. E. Svedelius i Upsala; och bland 
de utländske prof. F. C. Donders i Utrecht, d. 24 mars.  

§ 3. Från D:r O. Backlund i Petersburg hade ankommit tacksägelsebref med anledning af 
hans inväljande till ledamot af Societeten, hvilket bref upplästes.  

§ 4. Val af hedersledamöter, i enlighet med det vid sista sammanträdet framstälda förslaget, 
egde rum medelst slutna sedlar.  

I omröstningen med afseende på prof. S. Lovén i Stockholm utgjordes alla de 12 afgifna 
rösterna af ja-sedlar; och i afseende på General-Direktör Berlin voro alla de 13 afgifna vota 
likaledes ja-sedlar.  

Följaktligen hade  
Prof. m. m. Sven Lovén i Stockholm, och  
f. d. General Direktören N. J. Berlin, dersammastädes  
blifvit utsedde till hedersledamöter af K. Vet. Soc.  
§ 5. Från den Fys. Math. klassen hade förslag till ledamöter inkommit, nemligen  
a) i ledigheten efter afl. prof. Kjerulf i Kristiania 
Prof. W. C. Brögger vid högskolan i Stockholm;  
Prof. J. W. van't Hoff i Amsterdam. 
b) å ett nytt, hittills ej tillsatt utländskt rum:  
Prof. P. Groth i München,  
Prof. Emil Fischer i Würzburg.  
Från den Histor. Arkeol. klassen hade för återbesättande af 2 lediga platser inkommit 

följande förslag:  
1:o) i ledigheten efter afl. prof. Hammarstrand:  
Presidenten Hans Ludvig Forssell i Stockholm;  
Prof. Oscar Alin i Upsala  
2:o) i ledigheten efter afl. Grefve Paul Riant i Paris:  
Leopold Delisle, Chef de la Bibliothèque nationale, Paris  
Paul Laband, Professor des Staatsrechts an der Universität Strassburg.  
Alla dessa förslag förklarades hvilande till ett kommande sammanträde.  
§ 6. Sedan Inspektor, Prof. Th. M. Fries till Soc. inkommit med anmälan derom, att af Jonas 

Bjurzons understödsfond för lärda verks utgifvande räntorna, belöpande sig till 1823 Kr 62 öre, 
nu för första gången finge af K. Vet. Soc. utdelas, och sedan stadgarne för sagde donation blifvit 
för Soc. upplästa, uppstod diskussion om, huru man härvid för frågans beredning rätteligen 
borde förfara.  

Societeten beslöt, att de båda klasserna, den Fysiskt-mathematiska och den 
Med.-Naturhistor., skulle gemensamt uppgöra förslag angående utdelningen af i fråga varande 
räntemedel, hvarjemte bestämdes, att prof. Thalén skulle sammankalla de nämda klasserna för 
nyssnämnda ändamål.  

§ 7. Sekreteraren anmälde, att Societeten nu eger bortgifva det Bergstedtska priset för 1888, 
och anmodades den fys. Math. klassen att till nästa sammanträde inkomma med förslag i detta 
hänseende.  

§ 8. På förord af Hrr Dillner och Falk beslöt Societeten till införande i Soc:s Acta antaga 
Doc. Pfannenstiels vid förra sammanträdet omnämnda afhandl.  
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§ 9. För tryckning i Acta hade Doc. Solander inlemnat en afhandling: ”Ueber den Einfluss 
der Fadentorsion bei magnetischen Ablenkungsversuchen”, hvilken remitterades för granskning 
till Hrr Lundquist och Thalén.  

§ 10. Ett från styrelsen för Congrès internationale de Zoologie ankommet cirkulär angående 
sammanträde i Aug. d. å. i Paris blef Societeten delgifvet.  

§ 11. Prof. Holmgren framlemnade några smärre af Soc:s ledamot prof. Fick till Soc. förärade 
broschyrer. Som alla dessa uppsatser voro af uteslutande fysiologiskt innehåll beslöt Soc. 
öfverlemna dem såsom gåfva till prof. Holmgren.  

§ 12. Prof. Cleve redogjorde för de nya framstegen på molekulartheoriens område; och  
Prof. Lilljeborg höll föredrag om Linnés Cyprinus cephalus, för hvilken hans Cyprinus 

cylindricus i Museum Reg. Adolphi Fredrici är typ, samt om det exemplar af denna fisk, 
hvilket f. n. finnes i Upsala universitets Zoolog. museum och utan tvifvel är just det af Linné i 
ofvan nämnda museum. R. Ad. Fred. beskrifna exemplaret. I öfverensstämmelse med det af 
Valenciennes gjorda antagandet är i fråga varande exemplar verkl. en Erythrinus och arten Er. 
unitæniatus.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till kl. 7.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 27 April 1889 
Ordförande Herr Grefve Hamilton.  
Närvarande: Prof. Lilljeborg, Fries, Dillner, Hedenius, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, 
Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Häggström.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för sammanträdet d. 30 Mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden tillkännagaf, att sedan förra sammankomsten bland Societetens ordinarie 

ledamöter aflidit prof. C. B. Mesterton i Upsala d. 7 dennes.  
§ 3. Från prof. Sv. Lovén hade med anledning af hans inväljande till hedersledamot 

tacksägelsebref ingått, hvilket nu för Societeten upplästes.  
§ 4. Medelst slutna sedlar förrättades val af ledamöter på grund af de vid förra 

sammanträdet upplästa förslagen, hvarvid tillföllo  
a) i ledigheten efter afl. prof. Kjerulf i d. Math. Klass.  
alla de 12 afgifna rösterna åt Mineralogiæ och Geologiæ prof.  
Woldemar Christoffer Brögger vid högskolan i Stockholm;  
b) å ett hittills obesatt rum inom samma klass:  
alla de 12 afgifna rösterna mineralogie professor Paul Groth i München;  
c) i ledigheten efter afl. prof. Hammarstrand inom den Hist. kl.  
Presidenten H. L. Forsell i Stockholm 10 röster, och  
Prof. O. Alin i Upsala 2 röster;  
d) i ledigheten efter afl. grefve Paul Riant i Paris likaledes i hist. Kl.  
alla de afgifna 13 rösterna Bibl. Delisle vid national Bibl. i Paris  
Genom dessa val hade således Hrr Forssell, Brögger, Groth och Delisle blifvit valde till 

ordinarie ledamöter.  
§ 5. Den vid förra sammanträdet inlemnade, till Hrr Lundquist och Thalén remitterade 

afhandlingen af Doc. Solander blef på förord af granskarne antagen till tryckning i Soc:s Acta.  
§ 6. Doc. Bovallius hade till Soc. inlemnat en afhandling ”The Oxycephalids”, hvilken 

granskats af Hrr Lilljeborg och Tullberg. På deras förord antogs afhandlingen till införande i 
Soc:s Acta.  

§ 7. Från Soc:s ledamot, prof Schultz, hade inkommit en afhandling: [tomt] hvilken för 
granskning remitterades till Hrr Dunér och Hildebrandsson.  
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§ 8. Prof. Hildebrandsson inlemnade en af Kand. Julin författad afhandling: ”Sur la 
température nocturne de l'air à différentes hauteurs”.  

Denna afhandling remitterades för granskning till Hrr Hildebrandsson och Lundquist.  
§ 9. Det Bergstedtska priset för 1888 beslöt Societeten i öfverensstämmelse med Math. fys. 

klassens förslag i lika delar fördela mellan härvarande docenter Å. G. Ekstrand och E. Solander.  
§ 10. Från den vid förra sammanträdet tillsatta komitén, bestående af den Math. fys. och 

den Med. Hist. klassen, hade inkommit förslag till bortgifvande af det genom besparade räntor 
å ”Jonas Bjurzons understödsfond för lärda verks utgifvande” nu disponibla beloppet, hvilket 
förslag nu upplästes och förklarades hvilande till nästa sammanträde.  

§ 11. Prof. Kjellman höll föredrag om skottbildningen hos Chœrophyllum Prescoldii; och  
Bibl. Annerstedt lemnade några bidrag till Upsala Slotts historia och förevisade i 

sammanhang härmed å universitetsbibliotheket förvarade ritningar öfver slottet från 
1600-talet.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 – 7.05.  
 
 

Protokoll vid K. VetenskapSocietetens sammanträde d. 10 maj 1889 
Ordförande: Hr Grefve Hamilton.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Justitierådet Olivecrona, Hrr Fries, Dillner, Hedenius, 
Holmgren, Fristedt, Clason, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Annerstedt, Kjellman, 
Tullberg och Dunér.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 27 Apr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Anmäldes, att Soc:s utländske ledamot, Geheime-Rath Trautvetter, f. d. prefekt för 

botan. trädgården i Petersburg aflidit.  
§ 3. Tacksägelsebref från General-Direktör Berlin och Presidenten H. Forssell upplästes.  
§ 4. Enligt den i stadgarne för Jonas Bjurzons understödsmedel för lärda verks utgifvande 

intagna föreskriften hade till samtlige Soc:s inländska ledamöter underrättelse i tid lemnats, att 
nämnda medel skulle vid Soc:s sammanträde denna dag bortgifvas.  

Sedan de delar af nämnda stadgar, hvilka hade afseende på valet, blifvit upplästa, äfvensom 
det sedan sista sammanträdet hvilande förslaget till bortgifvande denna gång af ifrågavarande 
understödsmedel, förrättades valet medelst slutna sedlar, hvarvid alla de 18 afgifna rösterna 
tillföllo prof. W. Lilljeborg i Upsala, för att möjliggöra utarbetandet af den monografi öfver 
Sveriges entomostraceer af ordningarne Cladocera, Ostrocoda och Copepoda, med hvilket 
arbete han under en längre tid varit sysselsatt.  

I en af Ordföranden uppsatt och af alla de närvarande ledamöterna undertecknad skrifvelse 
underrättades prof. Lilljeborg omedelbart efter sammanträdet om detta Societetens val.  

§ 5. Vid medelst slutna sedlar derefter företaget val till Ordförande under kommande 
akademiska läseår tillföllo 16 röster prof. C. Y. Sahlin och 2 prof. Dillner.  

Prof. Sahlin hade sålunda blifvit utsedd till Soc:s ordförande under ofvannämnda tid.  
§ 6. Till införande i Societetens Acta antogs en af Fil. Kand. J. Juhlin författad afhandling: 

”Sur l'accroissement nocturne de la température de l'air avec la hauteur dans les couches 
inférieures de l'atmosphère,” på tillstyrkan af Hrr Hildebrandssson och Lundquist.  

§ 7. Societeten beslöt på förslag af skattmästaren, att en i bottenvåningen stående antik 
kakelugn, som befinner sig i bristfälligt skick och af sakkunnig person förklarats sakna större 
värde, skulle få försäljas.  

§ 8. Prof. Tullberg förevisade en del till universitetets Zoolog. museum under de senaste 
åren inkomna lägre hafsdjur.  

 
Sammanträdet varade från kl. 2.15 – 3.15.   
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Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 26 okt. 1889 
Ordförande: Hr Grefve Hamilton och prof. Sahlin.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Hedenius, Holmgren, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, 
Rydin, Kjellman, Tullberg, Dunér.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för d. 10 maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden grefve Hamilton öfverlemnade ordförandeplatsen till prof. Sahlin, hvilken 

till den afgående ordföranden frambar Societetens tacksägelser.  
§ 3. Såsom aflidne bland societetens ledamöter anmäldes Prof. J. Arrhenius i Stockholm, 

samt Warren de la Rue och M. J. Berkeley i England.  
§ 4. Ankomna tacksägelsebref från de nyvalde ledamöterna: Hrr Forssell, Brögger, Groth 

och Deslisle upplästes.  
§ 5. Från den Medicinsk-Naturhistoriska klassen hade inkommit följande ledamotsförslag, 

hvilket stadgarne likmätigt skulle hvila till nästa sammanträde:  
A) Efter prof. S. Lovén, som uppflyttats till hedersledamot:  
1) Prosektorn D:r Hj. Théel i Upsala,  
2) Professorn D:r G. Lindström i Stockholm.  
B) Efter prof. B. Mesterton, som aflidit:  
1) Öfverläkaren vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm,  
D:r F. W. Warfwinge,  
2) Professorn D:r S. Henschen.  
C) Efter H. von Bamberger, som aflidit:  
1) Med. prof. H. von Ziemssen i München,  
2) Med. prof. E. Leyden i Berlin  
D) Efter afl. prof. F. C. Donders:  
1) Med. Professor J. M. Charcot, Led. af Fr. Inst. (Paris)  
2) Med. Professor F. A. Zenker i Erlangen.  
E) Efter afl. E. R. von Trautvetter:  
1) Botan. Prof. Ad. Engler i Berlin, 
2) Botan. Prof. F. Delpino i Genua.  
§ 6. Den Historiskt-A[r]keologiska klassen hade inlemnat följande ledamotsförslag i 

ledigheten efter afl. professor W. E. Svedelius:  
1) Professor Skytteanus O. J. Alin i Upsala,  
2) Riks Antiquarien Hans Hildebrand i Stockholm,  
3) Hist. Prof. M. Weibull i Lund;  
hvilket förslag äfvenledes skulle hvila till nästa sammanträde.  
§ 7. En af docenten E. Solander till Societeten inlemnad afhandling: [tomt] remitterades till 

Hrr Lundquist och Thalén.  
§ 8. Sekreteraren anmälde, att af Acta-trycket nu förelåge färdigtryckta öfver 40 ark, hvilka 

följaktligen räckte till en faskikel af vanligt omfång. Men då det visade sig, att alla dessa 
afhandlingar voro af öfvervägande mathematiskt innehåll, föreslog han, att för vinnade af någon 
omvexling inom ifrågavarande faskikel den under tryckning varande afhandlingen af Doc. 
Bovallius, hvilken vore af zoologiskt innehåll, måtte der få intagas i stället för någon eller några 
af de redan färdigtryckta, hvilka då finge sparas till den derpå följande faskikeln.  

Detta förslag blef af Societeten gilladt.  
§ 9. Åt Societetens vaktmästare Waxlund beviljade Societeten, på derom af Skattmästaren 

framstäldt förslag, ett arvode af 50 k:r för kommande år på samma sätt och samma vilkor med 
afseende på renhållningen af gård och gata, som under det gångna året.  

§ 10. Prof. Dunér höll föredrag om betydelsen af fotografien såsom undersokningsmethod 
inom astronomien;  
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Prof. Lilljeborg ”om öfverensstämmelsen i den geografiska utbredningen mellan Idothea 
entomon och Limnocalanus macrurus, men derjemte om dennes större utbredning hos oss, 
ehuru den saknas i nordligare Sverige, då dess nordligaste förekomst här är i sjön Siljan. Med 
ledning deraf kan man sluta till, att gränsen för hafvets uppstigning öfver svenska landet under 
glacialperioden ligger mellan Dalarne och Jämtland, emedan Limnocalanus macrurus icke 
förekommer i de jämtländska sjöarne”.  

Prof. Hildebrandsson lemnade en öfversigt af de högsta luftströmmarnas medelriktning 
öfver olika delar af jordytan.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 – 6.45.  
 

 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 23 Nov. 1889 
Ordförande: Prof. Sahlin.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Clason, Cleve, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, 
Rydin, Kjellman, Dunér.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet vid Soc:s sammanträde d. 26 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. Medelst slutna sedlar förrättades de val af in- och utländska ledamöter, i afseende på 

hvilka förslag varit hvilande sedan förra sammanträdet.  
Vid dessa omröstningar erhöllo:  
1:o) i ledigheten efter S. Lovén:  
Prosektor Hj. Théel alla de 12 afgifna rösterna.  
2:o) i ledigheten efter C. B. Mesterton:  
D:r F. W. Warfvinge 10 röster och prof. S. Henschen 2.  
3:o) i ledigheten efter H. von Bamberger:  
Prof. Hugo v. Ziemssen alla de 12 afgifna rösterna.  
4:o) i ledigheten efter Donders:  
Med. prof. J. M. Charcot alla de 12 afgifna rösterna.  
5:o) i ledigheten efter von Trautvetter:  
Prof. Adolf Engler alla de 12 afgifna rösterna,  
6:o) i ledigheten efter W. E. Svedelius:  
Prof. J. O. Alin alla de 12 afgifna rösterna 
Alltså hade till inländske ledamöter blifvit invalde: Hrr Théel, Warfvinge och Alin, samt till 

utländske ledamöter Hrr von Ziemssen, Charcot och Engler.  
§ 3. Från den math. fys., äfvensom från den Med. Naturhistoriska klassen hade inkommit 

följande förslag till ledamöter:  
a) i ledigheten efter f. d. General Direktor N. Berlin, som blifvit vald till hedersledamot:  
1:o) Professor Lars Fredrik Nilson i Stockholm,  
2:o) ˶ Oskar Widman i Upsala.  
b) i ledigheten efter afl. Warren de la Rue i London:  
1:o) Direktorn för Astro-physiska Observatoriet i Potsdam: D:r H. C. Vogel;  
2:o) Vice-Direktorn för Pariser Observatoriet Loewy.  
Båda dessa rum tillhöra den math. Fys. klassen.  
Till den med. Naturhistoriska höra följande:  
c) i ledigheten efter afl. J. Arrhenius:  
1:o) Professorn vid K. Vetenskaps Akademien: D:r Gustaf Lindström;  
2:o) Professorn dersammastädes D:r F. A. Smitt  
d) i ledigheten efter afl. J. M. Berkeley:  
1:o) Föreståndaren för botaniska trädgården i S:t Petersburg: D:r Edv. Regel,  
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2:o) Professorn vid Universitetet i Wien D:r A. J. Kerner, Ritter von Marilaun.  
Dessutom hade prof. Fries ingifvit förslag att till hedersledamot inom Societeten uppflytta 

dess ledamot professor Jac. G. Agardh i Lund, och sekreteraren ett liknande förslag i afseende 
på Societetens ledamot, Sekreteraren vid K. Vetenskaps Akademien i Stockholm, Professor 
D. G. Lindhagen.  

Alla dessa förslag skulle enligt stadgarnas föreskrift hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 4. Den af docenten E. Solander författade och till Hrr Lundquist och Thalén remitterade 

afhandlingen: ”Modificierte Lloydsche Wage”, blev på deras förord antagen till införande i 
Societetens Acta.  

§ 5. Till Soc. hade antiquariske bokhandlaren Ax. Josephson ingifvit anbud om inköp af den 
af honom utarbetade Catalogue méthodique des Acta et Nova Acta Reg. Societatis 
Scientiarum Upsal. 1744–1889, hvarvid priset blifvit satt till 50 öre exemplaret, ifall 
Societeten tillhandlade sig 200 ex.  

Sedan sekreteraren framstält förslag derom, att nämnda antal måtte inköpas för utdelning 
bland de lärda sälskap, med hvilka Societeten stod i litterärt utbyte, och Skattmästaren intygat, 
att Soc:s kassa lemnade tillgång till en dylik utgift, beslöt Societeten antaga det gjorda anbudet.  

§ 6. Sekreteraren anmälde, att till den 50-års fest, som vid Pulkowa Observatorium d. 19 
Aug. d. å. firades, en lyckönskningsskrifvelse med underskrift af d. v. Ordföranden Grefve 
Hamilton och Sekreteraren blifvit å Soc:s vägnar afsänd till dess ledamot D:r M. Nyrén i 
Pulkowa och af honom vid nämnda tillfälle framlemnad till Observatoriets Direktor, Statsrådet 
Otto Struwe.  

Denna åtgärd gillades af Societeten.  
§ 7. Sekreteraren anmälde vidare, att uppgift till Statskalendern för 1890 blifvit från dess 

Redaktör infordrad och på öfligt sätt inom föreskrifven tid genom sekreteraren lemnad. 
§ 8. Prof. Clason höll föredrag om betydelsen af menniskokraniets sömmar för dess tillväxt 

och möjligheten att bestämma dess ålder efter sömmarnas sammanlödning.  
Lektor Falk redogjorde för existensen af kontinuerliga funktioner af en reel variabel, hvilka 

sakna bestämd derivata, och omnämnde vigtiga följder häraf.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 till 7.20.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 9 Dec. 1889 
Ordförande Prof. Sahlin.  
Närvarande: Herr Grefve Hamilton, Hrr Fries, Cleve, Tegnér, Hildebrandsson, Falk, Rydin, 
Kjellman, Tullberg, Dunér, Theel och Alin.  
Vid protokollet Thalén  
 

§ 1. Protokollet för d. 23 Nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden helsade de båda nyvalde ledamöterna Hrr Théel och Alin välkomna inom 

Societeten.  
§ 3. Anmäldes, att bland Soc:s utländske ledamöter aflidit kirurgie-prof. H. Volkmann i 

Halle.  
§ 4. Förrättades val medelst slutna sedlar i enlighet med de sedan förra sammanträdet 

hvilande förslagen, hvarvid  
a) i ledigheten efter Gen. Dir. N. J. Berlin  
Prof. Nilson erhöll 8 röster, prof. Widman 6;  
b) i ledigheten efter Warren de la Rue 
Director H. C. Vogel erhöll alla de afgifna 14 rösterna;  
c) i ledigheten efter afl. prof. J. Arrhenius  
Prof. G. Lindström erhöll alla de afgifna 14 rösterna,  
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d) i ledigheten efter afl. J. M. Berkeley  
Direktor E. Regel erhöll alla de afgifna 14 rösterna.  
Till inländska ledamöter hade således blifvit valde Hrr professorer L. F. Nilson och 

G. Lindström i Stockholm, och till utländske Direktor H. C. Vogel i Potsdam, samt Prefekten 
E. Regel i Petersburg.  

§ 5. I afseende på de vid förra sammanträdet föreslagne hedersledamöterna skedde 
omröstning medelst slutna ja- och nej-sedlar, hvarvid afgåfvos  

åt prof. J. G. Agardh 13 ja-sedlar och 1 nej-sedel;  
åt prof. D. G. Lindhagen 14 ja-sedlar.  
Alltså hade till hedersledamöter blifvit invalde Hrr Prof. J. G. Agardh i Lund och 

D. G. Lindhagen i Stockholm.  
§ 6. Till revisorer af Societetens kassor och räkenskaper återvaldes Hrr Annerstedt och 

Hildebrandsson.  
§ 7. En från Hr Sachelet i Rouen till Societeten ankommen skrifvelse af Zoologiskt innehåll 

remitterades till Hrr Tullberg och Théel för att af dem besvaras.  
§ 8. Prof. Fries redogjorde för de växter, som uteslutande lefva under jordytan; och prof 

Cleve höll föredrag om sackarin.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.10. 
 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 15 febr. 1890 
Ordförande: prof. Sahlin.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Liljeborg, Clason, Cleve, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Kjellman, Dunér och Théel.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 9 Dec. upplästes och godkändes.  
§ 2. Anmäldes, att bland societetens ledamöter aflidit prof. emeritus P. E. Bergfalk i Stockholm 

och prof. Wilh. von Giesebrecht i München, båda tillhörande den Hist. Arkeolog. klassen.  
§ 3. Upplästes ankomna tacksägelseskrifvelser från nyvalde hedersledamöterna Hrr Agardh 

och Lindhagen, samt från ledamöterna Warfwinge, Nilson, Lindström, von Siemssen, Charcot, 
Vogel och Regel.  

§ 4. Från Ökon. Physikal. Gesellschaft i Köningsberg hade ankommit underrättelse derom, 
att nämnda sälskap skulle d. 22 dennes fira sitt 100-års jubilæum, med anledning hvaraf Soc. 
beslöt, att till nämnda sälskap afsända ett af Ordföranden och sekret. undertecknadt 
lyckönsknings telegram.  

§ 5. Från Mathematische Gesellschaft i Hamburg hade likaledes ingått underrättelse 
angående dess 200-års jubilæum, hvilket denna dag skulle ega rum. Societeten, som tillförene 
icke stått i något samband med i fråga varande sälskap, beslöt, att ofvan nämnda skrifvelse icke 
skulle till någon åtgärd från Societetens sida föranleda.  

§ 6. Prof. Hildebrandsson uppläste den af honom och Hr Annerstedt afgifna 
revisionsberättelsen angående societetens ekonomiska förvaltning under år 1889, och inhämtas 
af densamma följande:  

 
Behållning från 1888:  

Allmänna kassan  66.700:52  
Linneanska fonden  10.300:  –  
Regnellska ˶ 16.230:35  
Marklinska ˶ 12.727:56  
Bibliotheks ˶ 3.197:20  109.155:63   
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Inkomster under 1889:  
Frälseräntor  1.024:60  
Andra räntor  5.595:06  
Hyror  958:  –      7.577:66  
   

   
Utgifter under år 1889:  

Arvoden och löner  800:  –  
Inteckningsförnyelser, m. m.  20:67  
För fastigheten  302:86  
För utgifvande af Acta:  
Redaktions arvode  435:  –  
Tryckning  750:  –  
Träsnitt o. plansch.  467:46  1.652:46  
För bibliotheket  384:75  
Diverse 210:55      3.371:29  
 

Således tillväxt under året      4.206:37  
 

Behållning till 1890:  
Allmänna kassan  69.896:50  
Linneanska fonden  10.350:  –  
Regnelska ˶  16.311:50  
Marklinska ˶ 13.146:94  
Bibliotheks ˶ 3.657:06  113.362:00  
 

Behållningen utgöres af:  
Inteckningar  80.950:  –  
Obligationer  30.170:  –  
Depositioner  1.100:  –  
Upp- o. Afskrifn., kontant.  1.142:  –  

 
S:a K:r   113.362:  –  

 
§ 7. Revisorerna, som funnit räkenskaperna riktiga, alla värdepapper och 

säkerhetshandlingar fullgoda och i behörigt skick, samt K. Vetenskaps Societetens ekonomiska 
angelägenheter i alla hänseenden väl vårdade, tillstyrkte fullständig och ovilkorlig 
ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren, Hr Prof. G. Lundquist.  

Denna ansvarsbefrielse blef, på derom af ordföranden framstäld fråga, af Societeten lemnad.  
§ 8. Prof. Dunér redogjorde för upptäckten af svagt eller icke lysande fixstjernor, hvilka 

med andra stjernor bilda system och i dessas ljusstyrka åstadkomma förändringar, i det de 
periodiskt träda mellan dem och jorden.  

Prof. Sahlin höll föredrag om en norm för straff-theoriers bedömande.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 7.0.  
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Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 15 mars 1890 
Ordförande: prof. Sahlin.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, prof. Lilljeborg, Hedenius, Holmgren, Cleve, Tegnér, 
Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Annerstedt, Kjellman, Tullberg och Dunér.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för sammanträdet d. 15 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Från prof. Engler i Berlin hade till Societeten ankommit en tacksägelseskrifvelse med 

anledning af hans inväljande till ledamot af Societeten, hvilken skrifvelse för Societeten 
upplästes.  

§ 3. Sekreteraren föredrog den pr telegraf till K. Ökonom. Physikal. Gesellschaft i 
Königsberg från Societeten afsända lyckönskan med anledning af jubelfesten d. 22 sistl. febr.  

§ 4. Bibl. Annerstedt lemnade några meddelanden om och ur Universitets-bibliothekets 
förvärf af handskrifter under senaste tid; och  

Prof. Dunér meddelade, att prof. Pickering å Harvard College's observatorium konstaterat 
förekomsten af periodiska fördubblingar af vissa stjernors spektrallinier.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.15  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 19 Apr. 1890 
Ordförande: prof. Sahlin.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Professor Lilljeborg, Fries, Cleve, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Bibl. Annerstedt, prof. Tullberg, Théel.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 15 mars.  
§ 2. Från K. Ökonom. Physikal. Gesellschaft i Königsberg hade tacksägelse skrifvelse ingått 

med anledning af Societetens lyckönskan vid sälskapets jubelfest d. 22 Febr. Skrifvelsen 
upplästes.  

§ 3. För Societeten förelades den af trycket nyss färdigblefna 1:a faskikeln af T. XIV af 
Societetens Nova Acta, innehållande följande afhandlingar:  

1. Lindman, C. F.: Supplément au Traité d'une Fonction transcendente publié en 1874;  
2. Berger, A.: Recherches sur les valeurs moyennes dans la théorie des nombres;  
3. Mohn, H. et Hildebrandsson, H. H.: Les orages dans la Péninsule Scandinave; (12 pl.)  
4. Bovallius, C.: The Oxycephalids, (7 pl.).  
§ 4. Från den Historiskt-Arkeologiska klassen hade följande förslag till inländsk ledamot i 

ledigheten efter afl. prof. Bergfalk inkommit:  
1:o) Riksantiquarien H. Hildebrand i Stockholm;  
2:o) Professor Martin Weibull i Lund;  
3:o) Professor Oskar Montelius i Stockholm.  
samt till utländsk ledamot i ledigheten efter afl. prof. Giesebrecht i München:  
1:o) Professor C. G. Estlander i Helsingfors;  
2:o) Prof. W. Thomsen i Köpenhamn;  
3:o) ˶ G. Storm i Kristiania.  
Båda dessa förslag skulle enl. stadgarne hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 5. Sedan prof. Tullberg vid dagens sammanträde framställt förslag derom, att docenten 

C. Bovallius för sin förtjenstfulla och omfattande, i Societetens Acta nyligen publicerade 
afhandling: the Oxycephalids måtte utöfver redaktionsarvodet erhålla någon mindre belöning 
af societeten, beslöt Societeten remittera denna fråga dels till den Medic. Naturhistoriska 
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klassen för afgifvade af utlåtande, huruvida afhandlingen vore förtjent af en dylik belöning, dels 
ock till Skattmästaren angående kassans tillgång på härtill erforderliga medel.  

§ 6. Prof. Théel redogjorde för groddbladens bildning och betydelse inom djurverlden; och  
prof. Hildebrandsson för de vigtigaste resultaten af Junkers och Emin Paschas 

meteorologiska observationer i equatorialprovinserna, jemförda med angränsande klimatzoners 
meteorologiska förhållanden.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 17 maj 1890 
Ordförande prof. Sahlin.  
Närvarande: Hrr Holmgren, Clason, Cleve, Tegnér, Lundquist, Hammarsten, Falk, Annerstedt, 
Kjellman, Tullberg, Kjellberg, Dunér och Théel.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 19 Apr.  
§ 2. Ordföranden helsade prof. Kjellberg, som denna dag för första gången deltog i Soc:s 

förhandlingar, välkommen.  
§ 3. Tillkännagafs, att bland Societetens hedersledamöter General-Direktör M. Huss, och 

bland de inländske ledamöterna prof. H. Schultz aflidit.  
§ 4. Till svar å det vid förra sammanträdet till den Med. Naturhistoriska klassen remitterade 

förslaget att tilldela Doc. Bovallius en belöning för hans i Acta nyligen publicerade afhandling 
”the Oxycephalids” hade klassen nu insändt protokoll innehållande, att klassen, ”i betraktande 
af såväl denna afhandlings framstående vetenskapliga värde, som ock af de ej obetydliga 
omkostnader, som författaren måst vidkännas för ritning af figurer m. m.”, beslutit tillstyrka, 
att en belöning af 150 kr måtte Docenten Bovallius tilldelas. Sedan skattmästaren derefter 
tillkännagifvit, att erforderliga medel funnos till detta ändamål, och föreslagit, att i fråga 
varande summa måtte tagas från den Linnéanska præmiefonden, beslöt societeten att från 
nyssnämnda fond skulle en summa af 150 k:r utbetalas till Doc. Bovallius såsom belöning för 
hans afhandling the Oxycephalids.  

§ 5. Doc. Solander hade till Societeten inlemnat en afhandling med titel: 
”Konstantenbestimmung mit einem Lamontschen Theodolit” för att i Acta intagas. 
Afhandlingen remitterades för granskning till Hrr Lundquist och Thalén.  

§ 6. Medelst slutna sedlar anställdes val af inländsk ledamot i ledigheten efter afl. prof. 
Bergfalk i öfverensstämmelse med det från förra sammanträdet hvilande förslaget och erhöllo 
dervid  

Riksantiquarien H. Hildebrand i Stockholm 12 röster och Prof. Montelius derstädes 1 röst,  
i följd hvaraf Hr Hildebrand sålunda var invald till ledamot af Societeten.  
§ 7. I följd af ledigheten efter afl. prof. Giesebrecht i München hade den Hist. Ark. klassen 

vid förra sammanträdet inlemnat förslag, och vid nu medelst slutna sedlar anstäldt val tillföllo 
alla de afgifna 14 rösterna prof. C. G. Estlander i Helsingsfors,  

hvilken sålunda blifvit vald till utländsk ledamot af Societeten.  
§ 8. Till återbesättande af det genom prof. J. G. Agardhs uppflyttning till hedersledamot 

lediga rummet bland inländska ledamöter hade den Med. Naturhistoriska klassen inlemnat 
följande förslag:  

1:o Docenten A. N. Lundström i Upsala,  
2:o Professor A. G. Nathorst i Stockholm,  
3:o Professor Sv. Berggren i Lund.  
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Samma klass hade i ledigheten efter afl. prof. H. Volkmann i Halle bland utländska 
ledamöter upprättat följande förslag:  

1:o F. Hoppe-Seyler, professor i Strassburg,  
2:o W. Kühne, professor i Heidelberg,  
3:o von Bergmann, Kirurgie prof. i Berlin.  
Båda dessa förslag skulle till ett kommande sammanträde hvila.  
§ 9. Vid medelst slutna sedlar derefter företaget val af Ordförande under kommande 

akademiska läseår erhöll prof. H. H. Hildebrandsson alla de afgifna 12 rösterna och var sålunda 
för sagda tid utsedd till Societetens ordförande.  

§ 10. På derom af sekreteraren framstäld begäran beslöt Societeten åt honom öfverlemna 
rättigheten att vid distributionen af Societetens nyss af trycket utgifna faskikel bestämma, med 
hvilka nya Vetenskapliga samfund societeten borde träda i utbyte af tidskrifter och för den 
skull till dem öfversända nämnda faskikel.  

§ 11. Bibliothekarien Annerstedt, som för utbyte af tidskrifter för Universitets Bibliothekets 
räkning behöfde ett exemplar af prof. Almkvists afhandling: Die Bischari-Sprache, hade genom 
sekreteraren framstält begäran att från Societetens arkiv erhålla nämnda afhandling. Enär intet 
särskildt exemplar härtill förefans, begärde sekreteraren få disponera öfver de faskiklar, der 
sagde afhandling förekom för att till Univ:s  Bibl. aflemna ett fullständigt exemplar af 
Almkvists afhandling. Societeten biföll den framstälda begäran.  

§ 12. Prof. Kjellberg höll föredrag om kronisk nikotinförgiftning såsom orsak till 
sinnessjukdom, och  

Prof Thalén anförde åtskilliga tillämpningar af lagarne för vätskehinnors jemvigt med 
afseende på uppkomsten af vissa cellbyggnader inom djur- och växtriket, hvarjemte 
professorerna Clason och Kjellman för frågans belysning förevisade en mängd hithörande 
mikroskopiska preparater.  

 
Sammanträdet varade från 5.25 till 7.0  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 20 sept. 1890 
Ordförande: Prof. Sahlin o. Hildebrandsson.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Fries, Clason, Cleve, Tegnér, Falk, Rydin, 
Annerstedt, Kjellman, Theel, Alin.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Sedan ordföranden, prof. Sahlin, för Societeten tillkännagifvit, att, med anledning af de 
högtidligheter som till John Ericssons minne egt rum i Stockholm den 14 sept., societetens 
ordförande, sekreterare och, då skattmästaren prof. Lundquist blifvit såsom den Math. 
Naturvet. sekt:s n. v. dekanus utsedd till deputerad för universitetet, jemväl Soc:s blifvande 
ordförande infunnit sig vid nämnda tillfälle i Stockholm såsom deputation för Societeten, hvars 
hedersledamot John Eriksson i lifstiden varit, blef den vidtagna åtgärden gillad af Societeten. 

§ 2. Protokollet för sammanträdet d. 17 Maj upplästes och godkändes. 
§ 3. Prof. Sahlin öfverlemnade på öfligt sätt ordförande-platsen till prof. Hildebrandsson.  
§ 4. Tacksägelsebref för erhållet ledamotskap inom Societeten hade ankommit från Hrr 

Estlander och Hildebrand, och blefvo dessa bref nu upplästa.  
§ 5. Från Société mathématique de France hade anhållan ingått om erhållande af 

Tom X. f. 2 af Soc:s Acta, hvilken erfordrades för komplettering. Denna begäran bifölls af 
Societeten.  

§ 6. [Enligt] Hr Bibl. Annerstedt hade likaledes för komplettering från Accademia dei Lincei 
i Rom begäran framstälts för erhållande af XI:2, XII:2; XIII:1 af Soc:s Acta Ser. III., hvilken 
begäran Bibl. Annerstedt i skrifvelse af d. 7 Aug. d. å. till Societeten framfört. Enär Bibl. 
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Annerstedt utlofvat, att, samtidigt med Universitets Bibl:s sändning under sommaren till Rom, 
ifrågavarande faskiklar skulle få medfölja, hade de af sekreteraren för sagde ändamål aflemnats. 
På derom framstäld förfrågan gillade Societeten den vidtagna årgärden.  

§ 7. Ett från Specula vaticana i Rom till Societeten ankommet cirkulär om utbyte af 
publikationer remitterades till prof. Dunér.  

§ 8. I enlighet med de från föregående sammanträde hvilande förslagen till återbesättande af 
lediga platser inom den Medicinsk-Naturhistoriska klassen förrättades nu val medelst slutna 
sedlar, hvarvid  

1:o) i ledigheten efter prof. Agardh 
Docenten A. N. Lundström erhöll 12 röster  
Professor Sv. Berggren 1 röst.  
och 2:o) i ledigheten efter prof. Volkmann  
Professor F. Hoppe-Seyler erhöll 14 röster.  
I följd häraf hade således Hrr Lundström och Hoppe-Seyler blifvit invalde till ledamöter af 

Societeten.  
§ 9. För besättande af tvänne lediga rum inom den mathem.-fysiska klassen hade följande 

förslag inlemnats för att hvila till ett kommande sammanträde.  
A) i ledigheten efter prof. Lindhagen, som uppflyttats till hedersledamot:  
1:o) Prof. B. Hasselberg i Stockholm;  
2:o) ˶ Wijkander i Göteborg.  
B) i ledigheten efter afl. prof. Schultz:  
1:o) prof. O. Widman i Upsala  
2:o) ˶ P. Clason i Stockholm.  
§ 10. En från Doc. Berger inlemnad mathematisk afhandling, afsedd att införas i Acta, 

remitterades till Hrr Falk och Lundquist.  
§ 11. Professor Hildebrandsson överlemnade till Societeten ett exemplar af den molnatlas, 

han tillsammans med professorerna Neymayer och Köppen med bidag af stiftelsen Lars 
Hiertas minne utgifvit, samt redogjorde för de arbeten, hvilka lågo till grund för densamma.  

Prof. Theel höll föredrag om Echinodermernas slägtförhållanden och lemnade en kort 
kritisk redogörelse för skälen, hvarför dessa djur på senare tider fått en så hög plats i systemet.  

Prof. Cleve redogjorde för fil. lic. Munthes undersökningar öfver postglaciala baltiska 
aflagringar.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 – 6.50.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 25 Okt. 1890 
Ordförande: prof. Hildebrandsson.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Sahlin, Fries, Hedenius, Holmgren, Cleve, Tegnér, 
Lundquist, Falk, Rydin, Kjellman, Tullberg, Dunér, Théel, Alin, Lundström.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för den 20 sept. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden helsade den nyvalde ledamoten, Docenten Lundström, välkommen inom 

Societeten.  
§ 3. En från K. Ecklesiastik Departementet ankommen skrifvelse jemte inbjudningsbref från 

en ungersk kongresskomité för anordnande i Budapest under maj månad nästa år af andra 
internationela ornithologiska kongressen, remitterades till Herrar Tullberg och Théel.  

§ 4. Uppgift till Statskalendern för 1891 hade från Societeten blifvit infordrad och skulle på 
vanligt sätt genom Sekreteraren ombesörjas.  
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§ 5. En från Société de Botanique Bavaroise anländ skrifvelse med anhållan om utbyte af 
tryckskrifter remitterades till Hrr Fries och Kjellman.  

§ 6. Med anledning af det vid förra sammanträdet till prof. Dunér remitterade cirkuläret 
från Specula vaticana i Rom lemnade prof. Dunér erforderliga upplysningar angående den för 
framtiden afsedda vetenskapliga verksamheten vid sagda observatorium och angaf derjemte att 
detsamma komme att stå i litterärt utbyte med härvarande astronomiska observatorium. Sedan 
Ordföranden tillkännagifvit, att det meteorologiska observatoriet härstädes likaledes komme 
att ställas i förbindelse med vatikanska observatoriet i Rom, beslöt Societeten, att frågan om 
Societetens utbyte af tryckskrifter med merbemälte observatorium i Rom skulle få bero på 
framtida beslut.  

§ 7. Wid anstälda val medelst slutna sedlar tillföllo 1:o vid omröstningen i ledigheten efter 
prof. Lindhagen alla de afgifna 18 rösterna prof. B. Hasselberg i Stockholm; och 2:o vid 
omröstningen i ledigheten efter prof. Schultz alla de afgifna 18 rösterna prof. O. Widman i 
Upsala. 

Societeten hade sålunda till inländska ledamöter invalt Hrr Hasselberg och Widman.  
§ 8. Docenten Bergers afhandling: ”Déduction des propriétés principales de la fonction 

elliptique générale du second ordre”, som remitterats till Herrar Falk och Lundquist, tillstyrktes 
af dessa Herrar till införande i Societetens acta, så snart några smärre förändringar i afhandlingens 
början och slut hunnit vidtagas af författaren, hvilken till denna åtgärd lemnat sitt samtycke.  

Med anledning häraf beslöt Societeten, att efter verkstälda ändringar antaga sagde afhandling 
till införande i Soc:s Acta.  

§ 9. Prof. Dunér höll föredrag om de å Lick-Observatoriet utförda bestämningarne af 
nebulosors rörelser i synliniens rigtning; och  

Prof. Alin redogjorde för frågan om Kabinettskassans skuld vid 1840 och '41 års riksdag.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 7.05.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 22 Nov. 1890 
Ordförande: prof Hildebrandsson.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Fries, Hedenius, Tegnér, Lundquist, Falk, Annerstedt, 
Tullberg, Dunér, Théel, Lundström, Widman och Hasselberg.  
 

§ 1. Protokollet för d. 25 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden helsade de båda nyvalde ledamöterna, Hrr Widman och Hasselberg 

välkomna.  
§ 3. Vid förra sammanträdet hade den från Société de Botanique Bavaroise framställda 

begäran om utbyte af tryckskrifter remitterats till Hrr Fries och Kjellman. Med anledning häraf 
yttrade prof. Fries, att nämnda, helt nyligen stiftade sälskap syntes ha för afsigt att i sina 
publikationer behandla blott och bart ett speciellt område af botaniken, nemligen Bayerns 
flora, i följd hvaraf Hrr Fries och Kjellman afstyrkte det i fråga satta utbytet, tills man vunnit 
en närmare kännedom om arten af de publikationer, nämnda sälskap komme att utgifva. 
Societeten fattade sitt beslut i öfverensstämmelse med detta förslag.  

§ 4. Med anledning af den vid förra sammanträdet omnämnda internationela ornithologiska 
kongressen i Budapest, afsedd att ega rum 1891, föreslogo Hrr Tullberg och Théel, till hvilka 
frågan remitterats, att den ankomna skrifvelsen icke skulle föranleda till någon Societetens 
åtgärd; Societeten gillade detta.  

§ 5. Docent Solanders vid Maj-sammanträdet inlemnade, till Hrr Lundquist och Thalén 
remitterade afhandling, blef på af dem gjord tillstyrkan antagen till införande i Societetens 
handlingar. Dock skulle, i enlighet med Komiterades förslag, författaren tillrådas att i samråd 
med prof. Thalén söka förkorta sin, temligen på bredden skrifna afhandling.  
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§ 6. Prof. Fries föreslog, att Universitetets Kansler, Statsrådet m. m. Hr. P. v. Eherenheim 
skulle inväljas till hedersledamot; hvilket förslag enl. stagarne hvilar till ett kommande 
sammanträde.  

§ 7. Till revisorer af Societetens räkenskaper, kassor och säkerhetshandlingar utsågos Hrr 
Annerstedt och Tullberg, och till deras suppleant Hr Dunér.  

§ 8. Prof. Thalén redogjorde för de vigtigaste förhandlingarne inom meterkomitén vid 
Breteuil under innevarande år, hvarefter  

Prof. Tegnér höll föredrag om ett större kufiskt myntfynd å Gotland.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 7.0.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 14 febr. 1891 
Ordförande: prof. Hildebrandsson.  
Närvarande: Herr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Holmgren, Cleve, Tegnér, 
Lundquist, Falk, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Dunér, Hildebrand, Theel, Lundström och 
Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Protokollet för K. Vet. Soc:s sammanträde d. 22 Nov. upplästes och godkändes. 
§ 2. Ordförande helsade Soc:s ledamot, Riksantiquarien H. Hildebrand, hvilken i dag för 

första gången bevistade Soc:s sammanträde, välkommen.  
§ 3. Ordföranden tillkännagaf, att ett af Soc:s ordförande, sekreterare och skattmästare 

undertecknadt lyckönsknings telegram blifvit å Soc:s vägnar d. 10 febr. afsändt till Soc:s 
hedersledamot, prof. Sv. Lovén i Stockholm, hvilken nämnda dag under en tid af 50 år varit 
prefekt vid K. Riksmuseum. Denna åtgärd gillades af Societeten.  

§ 4. För Societeten upplästes ett från dess nyvalde ledamot prof. Hoppe-Seyler i Strassburg 
anländt tacksägelsebref.  

§ 5. En från styrelsen för den ungerska ornithologiska kongressen i Budapest ankommen 
inbjudning till deltagande i Kongressen derstädes i pingst detta år föranledde icke till någon 
åtgärd.  

§ 6. Likaledes hade inbjudning till en Geologisk Kongress i Washington d. 26 Aug. d. å. 
ankommit, men föranledde icke heller till någon åtgärd från Societetens sida.  

§ 7. Från Museo de la Plata i Buenos Aires hade skriftlig begäran blifvit framstäld om utbyte 
af tryckskrifter, hvilken begäran bifölls af Societeten.  

§ 8. Bibliothekarien Annerstedt uppläste den af honom och Prof. Tullberg afgifna 
revisionsberättelsen angående Societetens räkenskaper och ekonomiska förvaltning under 1890 
och inhämtas af densamma följande:  

 
Behållning från 1889:  

Allmänna kassan.  69.896:50  
Linneanska fonden  10.350:  –  
Regnellska ˶ 16.311:50  
Marklinska ˶ 13.146:94  
Bibliotheks ˶ 3.657:06  113.362: –  
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Inkomster under 1890:  
Frälseräntor  1.046:  –  
Andra räntor  5.571:28  
Hyror  928:  –     7.545:28  
   

Utgifter under år 1890:  
Arvoden och löner  800:  –  
Inteckningsförnyelser, m. m.  5:50  
För fastigheten  162:77  
För utgifvande af Acta:  
Öfversättnings-arvode  446:25  
Tryckning  1.400:  –  
Plancher och träsnitt  448:86  
Häftning  143:40  2.438:51  
För bibliotheket  299:73  
Diverse  221:60       3.928:11 

 
Således tillväxt under år 1890 3.617:17 

 
Behållning till 1891:  

Allmänna kassan: 72.592:53  
Linneanska fonden  10.400:  – 
Regnellska ˶  16.393:06 
Marklinska ˶ 13.453:67  
Bibliotheks ˶  4.139:91 116.979:17 
 

Behållningen utgöres af:  
Inteckningar  84.450:  – 
Obligationer  29.170:  – 
Deposition  1.000:  – 
Upp- o. Af. samt kontant  2.359:17  

  116.979:17  
 
§ 9. Revisorerna, hvilka funnit räkenskaperna riktiga, alla värdepapper och 

säkerhetshandlingar fullgoda och i behörigt skick samt Kongl. VetenskapsSocietetens 
ekonomiska angelägenheter i alla hänseenden utmärkt väl vårdade, tillstyrkte fullständig och 
ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren Herr Prof. G. Lundquist.  

Denna ansvarsbefrielse blef, på derom af Ordföranden framstäld fråga, af Societeten lemnad.  
§ 10. Sedan förra sammanträdet hvilade det då framstälda förslaget att invälja 

Universitets-Kansler, Statsrådet P. J. von Eherenheim till hedersledamot inom Societeten.  
Vid nu med slutna sedlar företaget val voro alla de 16 afgifna röstsedlarne ja-sedlar, hvadan 

Statsrådet von Eherenheim blifvit vald till Soc:s hedersledamot.  
§ 11. Till införande i Soc:s Acta inlemnade prof. Dunér en af honom författad afhandling: 

”Recherches sur la Rotation du Soleil”, hvilken afhandling Societeten beslöt derstädes intaga.  
§ 12. Doc. Olsson hade till införande i Soc:s Acta inlemnat en afhandling: ”Beiträge zur 

Lehre von der Bewegung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit”, hvilken remitterades till 
Hrr Lundquist och Falk.  

§ 13. Prof. Dunér redogjorde för innehållet af sin ofvan nämnda afhandling.  
Riksantiquarien Hildebrand höll föredrag om utbredningen af de tidigaste kyrkformerna i 

Sverige och deras betydelse för historien; samt  
Docenten Lundström om växtligheten i nordliga Sverige.  

Sammanträdet varade från 5.15 – 6.50   
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Protokoll vid K. Vetenskaps-Societetens sammanträde d. 14 Mars 1891 
Ordförande: Prof. Hildebrandsson.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Fries, Holmgren, Cleve, Tegnér, Lundquist, 
Hammarsten, Falk, Rydin, Kjellman, Dunér, Lundström, Kjellberg.  
Vid protokollet: Thalén  
 

§ 1. Protokollet för näst föregående sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. En från Societetens hedersledamot, prof. Lovén i Stockholm till Sekreteraren 

ankommen tacksägelse skrifvelse, med anledning af det vid förra sammanträdet omnämnda 
lyckönsknings-telegramet, delgafs Societeten.  

§ 3. Till Societeten hade från dess nyvalde hedersledamot, Universitetets Kansler, Statsrådet 
P. J. von Ehrenheim, en tacksägelse-skrifvelse ankommit, hvilken skrifvelse för Societeten nu 
upplästes.  

§ 4. För Societeten upplästes ett cirkulär från K. Vetenskaps-Akademien i Bruxelles, i 
hvilket tillkännagafs, att nämnda Akademi d. 5 nästkommande maj ämnade till sin ledamot 
M. Jean-Servais Stas, med anledning af hans 50-åriga ledamotskap inom sagde Akademi, 
öfverlemna en guldmedalj; i sammanhang hvarmed Akademien dels anhöll om 
lyckönskningsadress från Societeten till jubilaren, dels inbjöd till subskription för utförandet af 
medaljen.  

Efter någon öfverlägging, hvarvid erinrades derom, att M. Stas icke tillhörde Societeten 
såsom ledamot, beslöt Societeten, att ingen adress skulle till Stas afsändas.  

§ 5. Från Styrelsen för den 2:a Ornithologiska Kongressen i Budapest, liksom från Styrelsen 
för den internationela Geologiska Kongressen i Washington hade nya inbjudningar till 
deltagande i nämnda kongresser ankommit. Detta oaktat vidhöll Societeten sina vid förra 
sammanträdet i nämnda afseende fattade beslut.  

§ 6. Lika litet ansåg Societeten en från boktryckeriet hos Deputerade kammaren i Rom 
ankommen subscriptionsanmälan, i afseende på sagde Kommuns förhandlingar, böra föranleda 
till någon åtgärd.  

§ 7. Den vid förra sammanträdet anmälda, till Herrar Falk och Lundquist remitterade 
afhandlingen af Doc. O. Olsson blef, på nämnda Herrars förslag, antagen till införande i 
Societetens Acta.  

§ 8. Doc. Söderberg hade till införande i Acta inlemnat en afhandling: ”Einige 
Untersuchungen in der Substitutionstheorie und der Algebra”, hvilken remitterades för 
granskning till Herrar Dillner och Falk. Skulle prof. Dillner af sjuklighet vara förhindrad att 
deltaga i granskningen, utsågs prof. Lundquist till hans suppleant.  

§ 9. Prof. Dunér anmälde, att den af prof. Schultz för flere år sedan inlemnade afhandlingen: 
”Einige Resultate auf der Sternwarte in Upsala in den Jahren 1882–1886” nu undergått 
erforderliga förändringar. På tillstyrkan af prof. Dunér beslöt Societeten, att nämnda afhandling 
skulle få tryckas i Societetens Acta.  

§ 10. Sekreteraren omnämnde, att oregelbundenheter länge visat sig i afseende på 
framkomsten af Soc:s Acta till adressaterna i utlandet och att dessa svårigheter växte med 
afståndet, oaktadt vid afsändningen all möjlig omsorg iakttogs i afseende på tydliga adresser. 
Redan för några år sedan hade af denna orsak den förändring i afseende på paketförsändningen 
till Frankrike vidtagits, att man dervid begagnat postverket i st. f. bokhandeln.  

Sekreteraren begärde nu att i vidsträcktare mån få med posten försända Acta och 
förnämligast till de orter, der det visat sig medföra svårigheter att på bokhandels väg fortskaffa 
paketen.  

Efter någon öfverläggning, hvarvid frågan om förvärfvandet af fribrefs rätt för Societeten 
kom på tal, och sedan skattmästaren tillkännagifvit, att Societetens tillgångar f. n. medgåfvo 
detta något dyrare befordringssätt, biföll Societeten den framstälda begäran.  

§ 11. Prof. Fries redogjorde för några egendomliga fall af sammanväxning mellan 
trädstammar.  
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Prof. Dunér förevisade stjernfotografier, tagna på Upsala Observatorium, och redogjorde för 
de slutsatser, som deraf kunna dragas med afseende på brännviddens inflytande på storleken af 
de minsta stjernor, som framträda på plåtarne.  

 
Sammanträdet varade från 5.25 – 6.40  
 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Societetens sammanträde d. 24 April 1891 
Ordförande: Prof. Sahlin.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Hrr Lilljeborg, Fries, Hedenius, Tegnér, Lundquist, Falk, 
Rydin, Kjellman, Tullberg, Dunér.  
Vid protokollet: Thalén.  
 

§ 1. Enär prof. Hildebrandsson i offentligt uppdrag afrest till utlandet och i följd häraf var 
hindrad att vid dagens sammanträde fungera såsom ordförande, intogs ordförande-platsen af 
prof. Sahlin, som under föregående år varit Societetens ordförande.  

§ 2. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 3. Från Hr L. Sotz i Znaim i Mähren hade anbud till Societeten blifvit framstäldt att 

inköpa en större, honom tillhörig insektssamling. Vid föredragning häraf beslöt Societeten, att 
nämnda anbud icke skulle till någon Societetens åtgärd föranleda.  

§ 4. Docenten Söderbergs till Societeten vid förra sammanträdet inlemnade och till Hrr 
Lundquist och Falk remitterade afhandling: ”Einige Untersuchungen in der 
Substitutionstheorie und der Algebra” blef på nämnda Herrars förord antagen till införande i 
Societetens Acta.  

§ 5. Societetens skattmästare, prof. Lundquist, meddelade angående Societetens frälseräntor 
i Östergötland och Småland att genom Soc:s ombud i Linköping, Landskamreraren 
Joachimsson, förfrågan blifvit gjord af egaren till Hycklinge gård i Östergötland, huruvida och 
till hvad pris Societeten kunde vara villig till sagde egare öfverlåta den vid Hycklinge fästade 
frälseräntan; och anhöll skattmästaren i följd häraf få veta Societetens beslut angående en dylik 
försäljning, särskildt f. n. med afseende på Hycklingeräntan.  

Efter någon öfverläggning, hvarvid upplystes, att svårigheter stundom visat sig vid ofvan 
nämnda frälseräntas indrifvande, förklarade sig Societeten villig, ifall ett antagligt och billigt 
pris kunde erhållas, sälja i fråga varande frälseränta; hvarjemte Societeten gaf skattmästaren i 
uppdrag att för bestämmande af försäljningspriset göra erforderliga beräkningar, stödda på de 
sista 20 årens inkomster af Hycklinge-räntan, för att derefter, i samråd med sekreteraren 
afgöra, huruvida den i fråga satta försäljningen borde ega rum eller icke.  

Detta beslut förklarades genast vara justeradt.  
§ 6. För intagande i Acta hade Docenten Pfannenstiel inlemnat en afhandling: ”Ueber die 

Differentialgleichung der elliptischen Function dritter Ordning”, hvilken afhandling Societeten 
beslöt skulle för granskning remitteras till Hrr Falk och Lundquist.  

§ 7. Prof. Rydin meddelade några drag ur församlings- och föreningsrättens utveckling i den 
moderna staten; och  

prof. Lilljeborg redogjorde för några delar af ålens naturalhistoria.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.45.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 23 maj 1891 
Ordförande: Prof. Sahlin.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Hedenius, Holmgren, Clason, Tegnér, 
Hammarsten, Falk, Rydin, Kjellman, Tullberg, Dunér, Kjellberg, Hasselberg och Widman.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Under prof. Hildebrands bortovaro såsom Censor intogs ordförande-platsen af prof. 
Sahlin.  

§ 2. Protokollet för Soc:s sammanträde sisledne 24 april upplästes och godkändes.  
§ 3. För societeten tillkännagafs, att bland de utländske ledamöterna Juris prof. F. P. Brandt i 

Kristiania och Bot. Prof. C. W. von Nägeli i München aflidit.  
§ 4. Från den nystiftade Böhmiska Vetenskaps Akademien i Prag hade inbjudning 

ankommit att bevista 1:a sammanträdet d. 18 dennes inom sagde Akademi. Societeten ansåg 
denna skrifvelse ej föranleda någon åtgärd.  

§ 5. Naturwissenschaftlicher Verein i Frankfurt a. Oder hade i skrifvelse anhållit om utbyte 
af tryckskrifter, hvilken begäran af Societeten bifölls.  

§ 6. Sekreteraren anmälde, att trycket af Soc:s Acta nu framskrididt så långt, att en faskikel, 
neml. Vol. XIV f. II, kunde under sommaren utgifvas, och erhöll af Soc. bemyndigande att om 
denna faskikels afslutning och distribuering draga försorg.  

§ 7. Docenten Pfannenstiels vid förra sammanträdet inlemande, till Hrr Falk och Lundquist 
remitterade afhandling tillstyrktes af prof. Falk till införande i Soc:s Acta. Prof. Lundquist hade 
genom påskrift gjort ett likartadt tillstyrkande, i följd hvaraf Societeten nu medgaf, att 
afhandlingen skulle i Acta få tryckas.  

§ 8. Val af Ordförande företogs med slutna sedlar, hvarvid prof. Tegnér erhöll 15 röster och 
prof. Fristedt 1 röst. Sålunda hade prof. Tegnér blifvit utsedd till Societetens ordförande under 
kommande akad. läseår.  

§ 9. Prof. Dunér redogjorde för olika konstruerade astrofotografiska refraktorers olika 
förmåga att afbilda ljussvaga stjernor.  

Prof. Hasselberg förevisade några fotogram af jernets och lerjordens spektra, framkallade 
genom den galvaniska ljusbågen.  

Prof. Clason höll föredrag om material-besparingen inom djurorganismen.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 7.15  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps-Societetens sammanträde d. 9 Okt. 1891 
Ordförande: Prof. Hildebrandsson och Tegnér.  
Närvarande: Hrr Fries, Dillner, Holmgren, Lundquist, Falk, Rydin, Annerstedt, Kjellman, 
Dunér, Théel, Alin och Widman.  
Vid protokollet Thalén.  
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 23 sistledne Maj. Enär ordföranden, prof. 
Hildebrandsson, vid sammanträdet d. 23/5 icke var närvarande, och dåvarande Ordföranden, 
prof. Sahlin, nu icke var tillstädes, underskrefs föregående protokoll af den äldste ledamoten, 
som var närvarande vid Maj-sammanträdet, neml. prof. Holmgren.  

§ 2. Prof. Hildebrandsson öfverlemnade på öfligt sätt ordförande platsen till Prof. Tegnér.  
§ 3. För societeten tillkännagafs, att den 23 juni d. å. aflidit societetens äldste utländske 

ledamot, den vidtfrejdade fysikern, geheimerådet och professorn vid universitetet i Göttingen, 
Wilhelm Weber.  

§ 4. Till återbesättande af ett genom prof. v. Nägeli's död ledigt utländskt rum inom den 
medicinsk-naturhistoriska klassen, hade af nämnda klass följande förslag blifvit inlemnadt:  
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1) Edouard Bornet, Med. D:r, Ledamot af franska Institutet;  
2) Federigo Delpino, Botan. Prof. i Genua;  
3) Hugo de Vries, Botan. Prof. i Amsterdam.  
§ 5. Till återbesättande af det efter afl. professor F. P. L. Brandt lediga utländska rummet 

inom den historisk-arkeologiska klassen, hade nämnda klass upprättat följande förslag:  
1) V. L. P. Thomsen, professor i jemförande språkvetenskap vid Köpenhamns universitet;  
2) L. Daae, professor i historia vid Kristiania universitet.  
§ 6. För Societeten anmäldes, att af Soc:s Nova Acta T. XIV: f. II blifvit utgifven och 

distribuerad.  
I sammanhang med denna anmälan framstälde sekreteraren den förfrågan, huruvida 

Societeten önskade, att den 3:e serien skulle, i likhet med hvad vid Ser. II skett, med denna 
T. XIV afslutas, och en ny serie med nästa volym af Acta påbörjas, eller om 3:e serien skulle 
tills vidare få fortgå. Upplysningsvis nämndes dervid, att, enligt hvad Societetens protokoll för 
[tomt] 1850 gåfve vid handen, den egentliga orsaken till afbrytningen af Ser. II med T. XIV 
varit missbelåtenhet med dittills använda stilar och papper, hvilket allt från och med den nya 
seriens början skulle genom societetens egen försorg förbättras.  

Efter någon öfverläggning beslöt Societeten, att den 3:e serien af Soc:s Nova Acta skulle tills 
vidare fortgå.  

§ 7. Sekreteraren meddelade, att den till d. 31 Aug. d. å. utsatta festen i Berlin för Prof. 
v. Helmholtz, med anledning deraf att den celebre vetenskapsmannen då fylde 70 år, blifvit på 
Helmholtz' egen begäran uppskjuten till d. 2 nov. På derom framstäld förfrågan, huruvida 
Societeten för sin del ville på något sätt deltaga i firandet af Helmholtz' födelsedag, beslöt 
societeten, att ett lyckönskningstelegram skulle till honom d. 2 nov. afsändas.  

§ 8. Från ”Sociedad Cientifica Antonio Alzato” i Mexico hade ingått begäran om utbyte 
med Soc. af tryckskrifter. Men sedan upplyst blifvit, att med nämnda sälskap redan 2 
härvarande institutioner, det astronomiska och det meteorologiska observatoriet, stodo i literär 
förbindelse, beslöt societeten afböja det gjorda förslaget.  

§ 9. Till införande i Societetens Acta hade Doc. A. Berger inlemnat en af honom författad 
afhandling: ”Sur les Fonctions entières rationelles, qui satisfont à une équat. différent. linéaire 
du 2:e ordre”, hvilken afhandling remitterades för granskning till Herrar Dillner och Falk.  

§ 10. Prof. Dunér meddelade några notiser angående gränserna för storlekarne hos de 
stjernor, som kunna afbildas med olika fotogratiska [!] refraktorer; samt förevisade en med 
Lick-observatoriets stora refraktor erhållen månfotografi.  

Prof. Hildebrandsson redogjorde dels för en af honom och prof. Rosén konstruerad apparat 
att utan kalkyl solvera gifna trianglar, dels för de vid den meteorologiska kongressen i 
München fattade besluten rörande en internationel undersökning af molnens höjd och gång.  

 
Sammanträdet varade från 6.15 – 7.20  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 Nov. 1891 
Ordförande: prof. Tegnér  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Dillner, Hedenius, Clason, 

Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Alin, Lundström.  
Vid protokollet: Thalén.  
 
§ 1. Protokollet för den 9 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. För Societeten tillkännagafs, att ett lyckönsknings telegram blifvit d. 2 Nov., i 

öfverensstämmelse med Soc:s vid förra sammanträdet fattade beslut, å Soc:s vägnar öfversändt 
till H. Ex. Geheimerådet H. von Helmholtz i Berlin.  

§ 3. Docenten Bergers vid förra sammanträdet inlemnade afhandling, hvilken remitterats för 
granskning till Hrr Dillner och Falk, blef nu på dessa Herrars tillstyrkan antagen till införande i 
Societetens Acta.  

§ 4. För återbesättande af de båda lediga utländska rum, till hvilka förslag vid förra 
sammankomsten blifvit inlemnade, företogs nu val medelst slutna sedlar, hvarvid, i ledigheten 
efter afl. prof. v. Nägeli inom den medicinsk-naturhistoriska klassen, alla de 13 afgifna rösterna 
tillföllo Med. D:r Edouard Bornet, Ledamot af franska Institutet;  

och i ledigheten efter afl. prof. Brandt, inom den Historisk-Arkeol. klassen, tillföllo alla de 
13 afgifna rösterna Professorn i jemförande språkvetenskap vid Köpenhamns Universitet, 
Vilhelm, Ludvig, Peter Thomsen.  

Följaktligen voro Hrr Bornet och Thomsen invalde till ledamöter af societeten.  
§ 5. I ledigheten efter afl. prof. Wilhelm Weber inlemnades från den math.-fysiska klassen 

följande förslag:  
1:o Lord Rayleigh, Prof. i fysik vid Royal Institution i London;  
2:o Prof. i fysik vid Berlin-Universitetet D:r A. Kundt,  
hvilket förslag skulle hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 6. Till erhållande af det Bergstedtska priset för 1890, hvilket Soc. eger bortgifva, hade den 

math.-fysiska klassen föreslagit Docenten i Fysik D:r K. L. Hagström, hvilket förslag af 
Societeten gillades och stadfästades.  

§ 7. En från Société de Botanique i Bruxelles ankommen skrifvelse angående en tillämnad 
fest för nämnda societets sekreterare, Hr Crepin, beslöt Soc. skulle cirkulera bland de 
ledamöter inom Soc., hvilka gjort botaniken till sitt hufvudstudium.  

§ 8. Korrektur till Ledamotsförteckningen inom Soc. för Statskalendern 1892 företeddes 
och skulle på vanligt sätt återsändas till Redaktören.  

§ 9. Prof. Alin lemnade några meddelanden ur en memoir-samling från Carl XIV Johans tid, 
och  

Prof. Thalén redogjorde för Hr Borschas studier angående den internationela 
meterprototypen, äfvensom för några af förhandlingarne vid meter-komiténs sammanträde i 
Breteuil under innevarande år.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 – 7.15.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 5 Dec. 1891 
Ordförande: prof. Tegnér.  
Närvarande ledamöter: Hrr Lilljeborg, Sahlin, Fries, Hedenius, Clason, Lundquist, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Kjellman, Tullberg, Theel, Lundström, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 7 Nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Från prof. Bornet i Paris, hade, med anledning af hans inväljande till ledamot af Soc., 

tacksägelseskrifvelse ankommit, hvilken nu upplästes.  
§ 3. För återbesättande af det genom prof. Wilh. Webers död lediga utländska rummet 

inom den Math. fysiska klassen företogs nu val medelst slutna sedlar, hvarvid alla de 14 afgifna 
rösterna tillföllo Lord Rayleigh, prof. i fysik vid Royal Institution i London; och hade således 
Lord Rayleigh blifvit invald till ledamot af Societeten.  

§ 4. Prof. Tullberg förevisade en mängd egendomligare djurformer, som på den senare tiden 
förvärfvats till det Zoologiska museet härstädes.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.10.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 12 febr. 1892 
Ordförande: Prof.Tegnér.  
Närvarande ledamöter: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Dillner, Cleve, Lundquist, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Annerstedt, Dunér, Théel, Lundström och Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 5 Dec. upplästes och godkändes.  
§ 2. Tillkännagafs, att bland Societetens ledamöter aflidit följande:  
1:o) bland Hedersledamöterna: Kejsar Dom Pedro och Generaldirektör N. J. Berlin;  
2:o) bland inländske ledamöter: prof. L. E. Walmstedt  
3:o) bland utländske ledamöter: Royal astronomer Sir G. B. Airy, Astron. prof. J. C. Adams i 

Cambridge, Fysiologie prof. E. v. Brücke i Wien och Math. prof. L. Kronecker i Berlin.  
§ 3. Tacksägelsebref med anledning af deras inväljande i K. Vetenskaps Societeten hade 

ankommit från prof. V. Thomsen i Köpenhamn och Lord Rayleigh i London.  
§ 4. Till Societeten hade ankommit följande skrifvelser:  
1:o) inbjudning från Société hongroise des Sciences naturelles i Budaperst till dess 50-års 

jubileum d. 17 januari d. å.;  
2:o) från krimska alg-klubben med underrättelse om dess bildande och anhållan om utbyte 

af vetenskapliga publikationer;  
3:o) från Helmholtz-festens Komité med anbud ang. porträtt af Helmholtz;  
4:o) från Linnean Society i Sydney med underrättelse om Sir William Macleay's död.  
Societeten ansåg dessa skrifvelser icke föranleda till någon dess åtgärd.  
§ 5. Företogs val af revisorer af Societetens räkenskaper m. m., hvartill utsågos, sedan Bibl. 

Annerstedt undanbedt sig omval, Hrr Hildebrandsson och Tullberg, och till suppleant prof. 
Dunér.  

§ 6. Skattmästaren, prof. Lundquist, redogjorde, med ledning af Societetens protokoll för d. 
23 sept. 1874 och d. 26 maj 1877, för uppkomsten af den af numera aflidne prof. Glas stiftade 
Marklinska fonden, äfvensom för vilkoren för dess användning, samt visade, att denna fond i 
följd af de ursprungligen gifna föreskrifterna redan vuxit från 10.000 k:r till mer än 13.000 k:r 
och fortfarande skulle komma att växa utan motsvarande nytta för societeten, samt föreslog 
med anledning häraf, att Societeten måtte i samråd med prof. Hammarsten, som nu är prof. 
Glas' ende rättsinnehafvare, taga frågan om den Marklinska fondens användning i ompröfning.  
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Societeten beslöt för det uppgifna ändamålet tillsätta en komité, bestående af Prof. 
Hammarsten, sekreteraren och skattmästaren, hvilken komité hade att till Societeten 
inkomma med utlåtande i den nu väckta frågan.  

§ 7. Till införande i Societetens Acta anmälde prof. Théel en af honom författad afhandling: 
”On the development of Echinocyamus pusillus (O. F. Müller).”  

Som likväl denna afhandling åtföljes af planscher, måste frågan hänskjutas till 
Skattmästaren, hvilken nu anmälde, att han redan haft tillfälle taga känedom om 
kostnadsförslaget och upplyste, att Societetens kassa medgaf bekostandet af de i fråga varande 
planscherna.  

Efter att ha erhållit denna upplysning, beslöt Societeten, att prof. Théels afhandling skulle 
intagas i Societetens Acta.  

§ 8. Prof. Dillner inlemnade till införande i Acta en af honom författad afhandling: 
”Développement d'une fonction analytique pour un contour de convergence qui renferme des 
points critiques d'ordres réels et s' étend sur tout le plan.”  

Societeten antog denna afhandling till införande i Acta.  
§ 9. Prof. Widman höll föredrag om artificiel framställning af i naturen förekommande 

sockerarter;  
och prof. Dunér om den nya stjernan i Formannen samt iakttagelser af densamma på Upsala 

Observatorium.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.50.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 12 Mars 1892 
Ordförande: prof. Tegnér.  
Närvarande: Herr Grefve Hamilton, Herrar Dillner, Hedenius, Holmgren, Cleve, Lundquist, 
Hammarsten, Falk, Rydin, Kjellman, Dunér, Lundström, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 12 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Från Hr James Trail, prof. i botanik och Bibliothekarie vid Universitetet i Aberdeen, 

Scotland, hade ingått en skrifvelse med erbjudan till Societeten af ”Annals of Scottish Natural 
History”, hvilken tidskrift societeten hade för framtiden att regelbundet emottaga från 
utgifvaren.  

Samtidigt framstäldes förfrågan, huruvida Universitets-Bibliotheket i Aberdeen kunde få 
emottaga Societetens skrifter i utbyte.  

Societeten beslöt, att med tacksamhet mottaga den erbjudna tidskriften, och vid nästa 
sammanträde afgöra, huruvida utbyte af tidskrifter skulle ega rum.  

§ 3. Från Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona hade till Societeten ingått 
förfrågan om utbyte af tidskrifter och såsom profhäfte insändts Boletin Anno 1, Vol. 1. Frågan 
uppskjöts till ett kommande sammanträde.  

§ 4. K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft i Wien hade till Societeten insändt anhållan 
om understöd för uppresandet af ett grafmonument öfver botanikern Stephan Endlicher. 
Societeten beslöt öfverlemna skrifvelsen till Hrr Botanister inom Societeten.  

§ 5. Från den mathematisk-fysiska klassen hade inkommit nedanstående förslag till 
återbesättande af lediga platser inom nämnda klass.  

1:o I ledigheten efter afl. prof. L. E. Walmstedt i Upsala: 
a) Min. prof. Hjalmar Sjögren i Upsala  
b) Kem. prof. O. Pettersson i Stockholm.  
2:o) I ledigheten efter afl. Roy. Astronomer Sir G. B. Airy i London:  
a) Astron. prof. Felix Tisserand vid Sorbonne i Paris,  
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b) v. Direktorn Maurice Loewy vid Observatoriet i Paris.  
3:o) I ledigheten efter afl. astron. prof. J. C. Adams i Cambridge  
a) Astr. Prof. Edward Charles Pickering, vid Harvard College i Cambridge, Amerika;  
b) Geheime-rath Arthur Auwers i Berlin.  
4:o) I ledigheten efter afl. prof. i mathematik L. Kronecker i Berlin:  
a) Mathes. prof. Lazarus Fuchs i Berlin;  
b) ˶  ˶ Hermann Amandus Schwarz i Göttingen.  
5:o) Å ett hittills ej tillsatt rum bland de utländske ledamöterna:  
a) Kemie prof. Emil Fischer i Würzburg  
b) ˶  ˶ Victor Meyer i Heidelberg  
Samtlige dessa förslag skulle till ett föjande sammanträde hvila. 
§ 6. Till införande i Societetens acta antogos följande afhandlingar:  
1:o) ”Sur la solution analytique du problème des N corps” af prof. G. Dillner;  
2:o) ”Ueber elliptische Functionen zweiten Grades”, af prof. M. Falk.  
§ 7. Prof. Hammarsten höll föredrag om lefvergallan hos menniskan.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.15  
 
 
 

Protokoll vid K. VetenskapsSocietetens sammanträde d. 9 Apr. 1892 
Ordförande: prof. Tegnér.  
Närvarande: Hrr prof. Lilljeborg, Sahlin, Hedenius, Holmgren, Cleve, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Rydin, Dunér, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 12. Mars.  
§ 2. Med anledning af det vid förra sammanträdet i fråga satta utbytet af tryckskrifter med 

Universitetet i Aberdeen och Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona beslöt 
Societeten på förord i förra fallet af Hrr Lilljeborg, Fries, Tullberg och Kjellman, och i senare 
fallet af prof. Tegnér, att ett dylikt utbyte skulle ega rum.  

Likaledes beslöts att träda i utbyte af tryckskrifter med K. k. österrikiska gradmätnings 
byrån i Wien. (= ”K. k. österreichische Gradmessungs Bureau”).  

§ 3. Medelst slutna sedlar företogs val af ledamöter enligt det sedan förra sammanträdet 
hvilande, af Mathemat.-fysiska klassen inlemnade förslaget.  

1:o) I ledigheten efter afl. prof. L. E. Walmstedt tillföllo alla de 11 afgifna rösterna  
prof. Hjalmar Sjögren i Upsala;  
2:o) I ledigheten efter afl. Royal Astronomer Sir B. G. Airy tillföllo alla de 11 afgifna 

rösterna Astron. prof. Felix Tisserand, Membre de l'Institut i Paris.  
3:o) I ledigheten efter afl. astron. prof. J. C. Adams i Cambridge tillföllo alla de 11 afgifna 

rösterna Astron. prof. Edv. Ch. Pickering i Cambridge (Amerika)  
4:o) I ledigheten efter afl. mat. prof. L. Kronecke i Berlin tillföllo alla de 11 afgifna rösterna 

Mat. prof. L. Fuchs i Berlin.  
5:o) Å det hittills ej tillsatta rummet bland utländska ledamöter tillföllo 11 röster 

Kemie-prof. Emil Fischer i Würzburg, hvaremot 1 röst tillföll Kemie-prof. Victor Meyer i 
Heidelberg.  

Till Societetens ledamöter hade således invalts Hrr Hj. Sjögren, F. Tisserand, E. Ch. 
Pickering, L. Fuchs och E. Fischer, till hvilka kallelsebref på öfligt sätt skulle afsändas.  

§ 4. Från den Medicinsk-Naturalhistoriska klassen hade i ledigheten efter afl. E. Ritter von 
Brücke följande förslag inkommit:  

1:o) Wilhelm Kühne, Prof. i Heidelberg,  
2:o) A. Chaveau, Prof. i Paris  
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3:o) Michael Foster, Prof. i Cambridge (Engl.)  
och skulle detta förslag hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 5. Efter verkstäld granskning af dertill utsedde revisorer af Societetens kassor och 

räkenskaper för år 1891 föredrogs nu af prof. Hildebrandsson revisionsberättelsen, af hvilken 
inhämtas följande:  

 
Behållning från 1890:  

Allmänna kassan  72.592:53  
Linneanska fonden  10.400:  –  
Regnellska ˶ 16.393:06  
Marklinska ˶ 13.453:67  
Bibliotheks ˶ 4.139:91 116.979:17 
 

Inkomster under 1891:  
Frälseräntor  1.032:56  
Öfriga räntor  5.733:66  
Hyror  926:75  
Försäljning af Acta  230:  –   
S:a K:r       7.922:97 
 

Utgifter under 1891:  
Arvoden och löner  800:  –  
Inteckningsförnyelser  33:03  
För fastigheten  373:15  
För utgifvande af Acta:  
1) Öfversättningar  667:50  
2) Tryckning  1.150:  –  
3) Plancher 55:  –  
4) Häftning och bindning  249:…       2.121:50 
För Bibliotheket  430:27  
Diverse  61:35  
S:a K:r    3.819:30  
 

Tillväxt under året således       4.103:67  
 
Behållning till 1892:  

Allmänna kassan  75.718:30  
Linneanska fonden  10.450:  –  
Regnellska ˶  16.475:03  
Marklinska ˶  13.792:60  
Bibliotheks ˶  4.646:91  121.082:84  
 

Behållningen utgöres af  
Inteckningar:  86.450:  –  
Obligationer  32.698:  –  
Upp- och afskrifning., kontant.  1.934:84  
S:a K:r   121.082:84  
 
§ 6. Revisorerna, Hrr Hildebrandsson och Tullberg, hvilka funnit räkenskaperna riktiga, alla 

värdepapper och säkerhetshandlingar fullgoda och i behörigt skick, samt Vetenskaps 
Societetens ekonomiska angelägenheter i alla hänseenden utmärkt väl ordnade och vårdade, 
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tillstyrkte fullständig och ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren, 
prof. Lundquist.  

Denna ansvarsbefrielse blef, på derom af Ordföranden framstäld fråga, af Societeten med 
tacksamhet lemnad.  

§ 7. Från en Hr V. A. Cederberg i Filipstad hade ankommit skriftlig förfrågan, huruvida 
Societeten önskade för sitt bibliothek anskaffa minnestaflan ”Till Capten John Ericssons 
minne”. Som inga uppgifter om pris eller dylikt förelåge, ansåg Societeten nämnda skrifvelse 
icke föranleda till någon åtgärd.  

§ 8. D:r Knut Ångström hade för intagande i Societetens Acta inlemnat en afhandling med 
titeln ”Bolometrische Untersuchungen über die Stärke der Strahlung verdünnter Gase etc, 
hvilken afhandling öfverlemnades för granskning till Hrr Lundquist och Thalén.  

§ 9. Prof. Hildebrandsson aflemnade för införande i Societetens Acta en afhandling af Kand. 
T. Wiegert: [tomt] och tillkännagaf derjemte sin önskan, att i Societetens Acta måtte få intagas 
en serie afhandlingar, utarbetade af olika författare och behandlande Upsala Klimat, af hvilken 
serie den nu i fråga varande afhandlingen skulle utgöra början.  

Såväl för att granska den nu inlemnade afhandlingen, som ock för att afgifva yttrande i 
anledning af den framställda allmänna frågan, tillsatte Societeten en komité, bestående af prof. 
Hildebrandsson, sekreteraren och skattmästaren.  

§ 10. Prof. Dunér meddelade, att han genom å Upsala Observatorium anstälda ljusmätningar 
upptäckt hufvudorsaken till oregelbundenheterna i ljusvexlingen hos den föränderliga stjernan 
Y Cygni. Dessa oregelbundenheter förklaras nemligen derigenom, att stjernan i verkligheten 
utgör ett system af tvänne lika ljusa stjernor, hvilka röra sig kring den gemensamma 
tyngdpunkten i en elliptisk bana, hvars plan går genom Solen, och hvars större axel icke 
sammanfaller med synlinien. Sannolikhet finnes, att genom inverkan af en tredje till systemet 
hörande icke- eller svagt lysande kropp apsidliniens läge är underkastad förändringar, liksom 
apsidlinien hos t. ex. månen.  

Prof Hildebrandsson redogjorde för nederbördsförhållandena i Upsala enligt de beräkningar 
deröfver, som anstälts af Amanuensen Wiegert vid Meteorolog. Observatoriet.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 Maj 1892 
Ordförande: prof. Tegnér.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Fries, Hedenius, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Kjellberg, Théel, Lundström, 
Widman och Sjögren.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för Societetens sammanträde den 9 April.  
§ 2. Ordföranden helsade den nyvalde ledamoten, prof. Sjögren, välkommen inom 

Societeten.  
§ 3. Företogs val medelst slutna sedlar för återbesättande af det genom prof. E. v. Brücke's 

död lediga utländska rummet inom den medicinsk naturhistoriska klassen, hvarvid alla de 
afgifna 18 rösterna tillföllo den å 1:a första förslagsrummet uppförde Fysiologie prof. Wilhelm 
Kühne i Heidelberg, hvilken således blifvit vald till utländsk ledamot af Societeten.  

§ 4. På förord af prof. Lundquist och Thalén antog Societeten till införande i sina Acta den 
af D:r K. Ångström vid förra sammanträdet inlemnade afhandlingen: ”Bolometrische 
Untersuchungen etc”  

§ 5. Prof. Hildebrandsson tillkännagaf, att den vid förra sammanträdet anmälda afhandlingen 
af Kand. Wiegert: ”om Upsalas Klimat”, blifvit af författaren återtagen.  
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§ 6. Till Herrar Lundquist och Thalén remitterades för granskning en af Doc. E. Solander till 
införande i Soc:s Acta inlemnad afhandling: ”Vergleichung der Bestimmung des 
Horizontalintensität an verschiedenen magnetischen Observatorien.”  

§ 7. Sekreteraren väckte förslag om ändring af 1:a momentet i §. 6 af Societetens beslut af d. 
[tomt] 1883 angående sättet för antagandet af de till införande i Societetens Acta af hennes 
egna ledamöter inlemnade afhandlingarne på det sätt nemligen, att alla dylika afhandlingar 
skulle, oberoende af författarens boningsort i eller utom Upsala, vara underkastade granskning 
av tvänne Societetens ledamöter, samt att Societeten således i hvarje särskildt fall, efter dylikt 
yttrandes afgifvande, skulle fatta beslut, huvida den ifrågavarande afhandlingen skulle till 
införande i Soc:s Acta intagas eller icke; hvarjemte föreslogs, att det väckta förslaget skulle 
hvila till ett kommande sammanträde.7  

Societeten uppsköt denna frågas behandling till höstsammanträdet.  
§ 8. Vid företaget val af Ordförande för kommande Akademiska läseår erhöll prof. Rydin 

17 röster och professor Falk 1 röst, hvadan prof. Rydin blifvit utsedd till Societetens 
ordförande.  

§ 9. Bibl. Annerstedt höll föredrag om Preussens inre och yttre politik under författnings 
konflikten 1860–1866 enligt nyare källor; och  

prof. Lundquist om kroppars tillståndsyta och några dess egenskaper.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 8.0.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 17 Sept. 1892 
Ordförande: proff. E. Tegnér och Rydin.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Cleve, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Annerstedt, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes Societetens protokoll för d. 7 Maj.  
§ 2. Ordförande platsen öfverlemnades på öfligt sätt af prof. Tegnér till prof. Rydin.  
§ 3. För Societeten tillkännagafs, att bland hennes inländska ledamöter aflidit anatomie prof. 

C. F. Naumann i Lund, och bland de utländske Direktor vid Petersburgs Botaniska trädgård 
geheimerådet E. von Regel.  

§ 4. Anmäldes, att tacksägelsebref ankommit från de nyvalde ledamöterna: Tisserand, 
Pickering, Fuchs, Fischer och Kühne.  

§ 5. Från D:r Werner Siemens i Berlin hade såsom gåfva till Bibliotheket förärats ett 
fac-simile af ett bref från prof. C. F. Gauss till Olbers af d. 20 nov. 1833 angående den första i 
Göttingen inrättade elektriska telegrafen, och skulle med anledning häraf tacksägelsebref till 
D:r Siemens aflåtas.  

§ 6. Den af docenten E. Solander vid förra sammanträdet inlemnade, till Hrr Lundquist & 
Thalén för granskning remitterade afhandling: ”Vergleichung der Bestimmung etc”, blef på 
tillstyrkan af granskarne till införande i Societetens Acta antagen.  

§ 7. Societeten gillade och antog det vid maj-sammanträdet af Sekreteraren väckta förslaget 
till stadgande angående granskning af de till Societeten af hennes egna ledamöter för intagande 
i Acta inlemnade afhandlingar, och beslöt således:  

att alla af hennes egna ledamöter inlemnade afhandlingar skulle, oberoende af författarens 
boningsort i eller utom Upsala, vara underkastade granskning af tvänne Societetens ledamöter, 
samt att Societeten i hvarje särskildt fall skulle, efter dylikt yttrandes afgifvande, fatta beslut, 

                                                 
7 Det nämnda beslutet från 1883 avsåg mötet den 7 april. 
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huruvida den ifrågavarande afhandlingen skulle till införande i Societetens Acta antagas eller 
icke.  

§ 8. Sekreteraren anmälde, att ett tillräckligt antal afhandlingar nu funnos färdigtryckta för 
att af dem skulle kunna bildas en faskikel af Acta, och föreslog derför, att den 1:a faskikeln af 
Tom XV skulle få utgifvas. Societetens gillade förslaget.  

§ 9. Docenterna Berger och Bladin hade till införande i Societetens Acta inlemnat hvarsin 
afhandling, hvilka remitterades för granskning, den förre till Hrr Dillner och Falk, den senare 
till Hrr Cleve och Widman.  

§ 10. Prof. Tullberg redogjorde för sina anatomiska undersökningar af däggdjurs ordningen 
Glires.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.45  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 15 oktober 1892 
Ordförande: prof. Rydin.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Fries, Dillner, Hedenius, Holmgren, 
Clason, Tegnér, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Kjellman, Tullberg, Lundström, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 15 sept.  
§ 2. Till införande i Societetens Acta antogs, efter granskning och godkännade af Herrar 

Dillner och Falk, den af Doc. Berger författade afhandlingen: Sur une généralisation algebrique 
des nombres de Lamé.  

Beträffande Doc. Bladins afhandling, anmälde prof. Widman att granskning ännu ej hunnit 
ske, enär afhandlingen icke af författaren varit vid förra sammanträdet fullt afslutad.  

§ 3. Sekreteraren anmälde och förevisade den nu utgifna T. XV: fc 1 af Societetens Acta, 
innehållande afhandlingar af Hrr Olsson, Söderberg, Pfannenstiel, Berger, Dillner och Théel.  

§ 4. Från Universitetet i Padua hade ankommit inbjudningsskrift för deltagande genom 
ombud i den fest, som derstädes kommer att firas d. 7 Dec. med anledning deraf, att 300 år då 
förflutit sedan Galilæus vid nämnda Universitet blifvit utsedd till lärare i mathematik.  

Vid derom framstäld förfrågan beslöt Societeten, att icke något ombud skulle härifrån till 
nämnda fest öfversändas, men skulle vid ett kommande sammanträde närmare besluta 
angående tacksägelseskrifvelse.  

§ 5. Den medicinsk-naturhistoriska klassen hade i ledigheten efter aflidne prof. Naumann å 
förslag uppfört  

1:o) Professor S. Henschen i Upsala,  
2:o) Professor O. V. Pettersson ˶  
och i ledigheten efter afl. Geheimerådet E. v. Regel i det utländska rummet föreslagit  
1:o) Anton Kerner, Ritter von Marilaun, Bot.-Professor i Wien;  
2:o) Hugo de Vries, Bot.-Professor i Amsterdam;  
3:o) W. G. Farlow, Bot.-Professor vid Harvard College, Cambridge (N. Amerika).  
och skulle dessa förslag hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 6. Prof. Hildebrandsson förevisade och beskref en ny, för molnmätningar afsedd 

fotogrammeter;  
Prof. Clason höll föredrag om prof. Weissmanns senaste ärftlighetsteorier eller 

”Amphimixis”.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 6.50  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 12 Nov. 1892 
Ordförande: Prof. Rydin.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Sahlin, Fries, Hedenius, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Annerstedt, Kjellman, och Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Till Societeten hade ankommit korrektur å förteckningen af Societetens ledamöter för 

Statskalendern 1893, hvilket korrektur nu företeddes och skulle detsamma, efter vidtagna 
ändringar och tillägg, till Redaktören för Statskalendern återsändas.  

§ 3. Från Comité Hermite i Sorbonne, Paris, hade till Societeten ankommit ett Circulaire 
med inbjudning att teckna bidrag för åstadkommandet af en guldmedalj åt den franske 
mathematikern Ch. Hermite, som inom kort fyller sina 70 år. Enligt Societetens beslut skulle 
en subskriptions lista cirkulera bland de Societetens ledamöter, som egna sig åt mathematiska 
studier.  

§ 4. Från Svenska Läkare-sälskapet i Stockholm hade ingått cirkulär, hvari Sälskapet, med 
anledning af Louis Pasteurs 71:a födelsedag d. 27 dec., utbeder sig medverkan för samlandet af 
medel, dels för preglandet af guldmedalj åt Pasteur, dels för bildandet af fonder, som skulle 
bära Pasteurs namn och användas till belöningar för framstående undersökningar inom 
bakteriologiens och hygienens områden.  

Societeten ansåg ofvan nämnda cirkulär icke böra föranleda till någon åtgärd från 
Societetens sida.  

§ 5. Med anledning af den vid förra sammanträdet anmälda inbjudningen till Galilei-festen i 
Padua d. 7 instundande Dec., hade förslag till tacksägelse- och lyckönskningsskrifvelse blifvit 
uppsatt och derefter af Prof. Häggström till latinska språket öfverflyttad, hvilken skrifvelse nu 
upplästes och antogs.8 

Genom sekreterarens och skattmästarens försorg skulle skrifvelsen på lämpligt sätt tryckas 
och derefter till Universitetet i Padua öfversändas.  

§ 6. Docenten Bladins afhandling: ”Ueber Triazol- und Tetrazol-Verbindungen” antogs på 
tillstyrkan af Hrr Cleve och Widman till införande i Soc:s Acta., och skulle å titelbladet till 
densamma denna dag angifvas såsom den dag, då afhandlingen blifvit till Societeten 
öfverlemnad.  

§ 7. Docenten Solander hade såsom Nachtrag till sin förut antagna afhandling: Vergleichung 
der Bestimmung etc. inlemnat redogörelse för de i Göttingen vid hans besök derstädes å det 
magnetiska Observatoriet gjorda observationerna; och beslöt Soc. remittera denna uppsats för 
granskning till Hrr Lundquist och Thalén.  

§ 8. Medelst slutna sedlar företogos val af en inländsk och en utländsk ledamot inom den 
Medicinsk-Naturhistoriska klassen i enlighet med de sedan förra sammanträdet hvilande 
förslagen, och erhöll dervid till det inländska rummet  

Professor S. Henschen alla de afgifna 14 rösterna  
och till det utländska rummet  
Prof. A. Kerner likaledes alla de afgifna 14 rösterna,  
hvadan Herrar Henschen och Kerner blifvit till Societetens ledamöter invalde.  
§ 9. Prof. Fries ifrågasatte, huruvida icke Societeten borde sända den frejdade 

vetenskapsmannen Louis Pasteur, någon lyckönsknings skrifvelse vid hans snart stundande 71:a 
födelsedag. Societeten gaf Prof. Fries i uppdrag att uppsätta en dylik skrifvelse till nästa 
sammanträde.  

§ 10. Skattmästaren, prof. Lundquist, meddelade, att kostnaderna för den nyligen utgifna 1:a 
fask. af T. XV af Soc:s Acta belöpte sig för   

                                                 
8 Den latinska skrivelsen är infogad som en bilaga i protokollsboken men redovisas inte här. 
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Öfversättning till [tomt] 948:75  
Tryckning af text med papper  1690:  –  
 ˶  ˶ planscher  1317:  –  
Häftning  101:80  
S:a K:r  4057:55  
 
§ 11. Bibl. Annerstedt höll föredrag om nutidens bibliotheksväsen och större bibliotheker, 

hvarefter  
Prof. Kjellman förevisade en del typer af Kalkalger och redogjorde för i kalkskal borrande 

och boende alger.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 till 7.25  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 17 December 1892 
Ordförande: prof. Rydin.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Sahlin, Hedenius, Tegnér, Lundquist, Falk, Annerstedt, Dunér, 
Kjellberg och Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 12 nov. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden helsade den nyvalde ledamoten prof. Henschen välkommen.  
§ 3. För Societeten upplästes den ankomna inbjudningen till öfvervarande af aftäckningen af 

Scheele-statyn i Stockholm d. 9 dennes, och anmäldes, att, efter samråd med Ordföranden och 
Skattmästaren, prof. Hammarsten, som äfven af annan anledning skulle öfvervara festen, 
utsetts och åtagit sig att vid sagde fest vara representant för Vetenskaps Societeten. Härom 
hade underrättelse aflåtis till prof. Nordenskiöld, ordförande för Scheele-Komitén i Stockholm.  

§ 4. En kopia på papper af den på pergament tryckta och i och för Galileifesten till 
Universitetet i Padua öfversända lyckönskningsskrifvelsen förevisades.  

§ 5. Med anledning af den vid förra sammanträdet omnämnda Pasteurs festen, hvilken 
skulle komma att ega rum d. 27 dennes hade prof. Fries enligt erhållet uppdrag uppsatt förslag 
till skrifvelse, hvilken nu upplästes och godkändes. Societeten beslöt, att denna skrifvelse, 
öfverflyttad på franska språket, skulle tryckas och till Pasteur öfversändas.  

§ 6. Från Hermite-komitén i Paris hade ankommit cirkulär med underrättelse derom, att 
Societetens ledamot, mathematikern Hermite d. 24 dennes fyllde 70-år, och att dervid en fest 
skulle till hans ära hållas i Sorbonne. Med anledning häraf beslöt Societeten, att ett 
lyckönskningstelegram skulle till honom inom lämplig tid afsändas.  

§ 7. Bibliothekarien Annerstedt erinrade derom, att Societetens ledamot, Excellensen Grot, 
v. president i Kays. Vetenskaps Akademien i Petersburg, d. 27 dennes, fyller 80 år, och 
föreslog, att Societeten skulle till honom afsända ett lyckönsknings-telegram. Societeten gillade 
detta förslag och lemnade Bibl. Annerstedt i uppdrag att uppsätta telegramet.  

§ 8. Från Naturforschende Gesellschaft i Danzig, äfvensom från American Philosophical 
Society i Philadelphia, hvilka båda komma att under nästa år fira jubelfester med anledning af 
sin 150-åriga tillvaro, neml. den förra d. 2 och 3 Januari, den senare d. [tomt] maj, hade 
inbjudningar ingått till Societeten att genom ombud deltaga i dessa fester. Societeten ansåg 
likväl dessa inbjudningar icke böra föranleda till någon åtgärd från Societetens sida.  

§ 9. Det vid förra sammanträdet omnämnda ”Nachtraget” till Doc. Solanders afhandling: 
Vergleichung der Bestimmungen beslöt Societeten, efter skedd tillstyrkan af granskarne, intaga 
i sina Acta.  

§ 10. På förslag af skattmästaren, prof. Lundquist, beviljade Societeten för det löpande året 
och tills vidare ett lönetillägg af 50 k:r per år åt sin vaktmästare Waxlund.  
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§ 11. Bibliothekarien Annerstedt föredrog ett och annat om bildning och seder i Sverige på 
1600-talet, hvarefter prof. Dunér redogjorde för nybyggnader vid Upsala Observatorium och 
för dess nya, derstädes nu uppsatta refraktor.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7 5.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 4 febr. 1893 
Ordförande: Prof. Rydin.  
Närvarande: Hrr Sahlin, Fries, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, 
Annerfeldt, Kjellman, Dunér, Lundström, Widman, Sjögren.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 17 Dec. upplästes och godkändes.  
§ 2. För Societeten anmäldes, att bland hennes utländske ledamöter aflidit: Sir R. Owen, f.d. 

Superintendent vid den Naturhistoriska afd. i British Museum i London, och Hofråd D:r 
J. Stefan, prof. i fysik vid Univ. i Wien.  

§ 3. Från nyvalde ledamoten prof. Kerner i Wien hade ankommit tacksägelsebref, hviket för 
Societeten upplästes.  

§ 4. En kopia å papper af den på pergament tryckta och till Pasteur afsända lyckönsknings 
skrifvelsen förevisades för Societeten.  

§ 5. I öfverensstämmelse med Societetens vid förra sammanträdet fattade beslut hade 
lyckönsknings telegram blifvit afsändt i rätt tid till Hermite i Paris och Grot i Petersburg. Dessa 
telegram, jemte derå ingångna telegrafsvar upplästes.  

§ 6. Ett från Vetenskaps Akademien i Turin ankommet cirkulär, angående täflan om 
Bressa-priset, delgafs Societeten.  

§ 7. Till revisorer af Societetens räkenskaper m.m. för 1892, utsågos professorerna 
Hildebrandsson och Tullberg, och till suppleant prof. Dunér.  

§ 8. Skattmästaren, prof. Lundquist, anmälde:  
att gården N:o6 & 7 Stadsquarteret i Sigtuna stad, i hvilken gård K. Vetenskaps Societeten 

egde tvenne inteckningar, uppgående tillsammans till ett belopp af 8.000 k:r. jemte oguldna 
räntor för något öfver ett år, d. 10 sistl. januari försåldes å exekutiv auktion och dervid 
inropades af Uplands enskilda bank, vid hvilket tillfälle Societetens rätt enligt af Ordföranden i 
samråd med Skattmästaren gifvet uppdrag bevakades af vice Häradshöfding H. Sjöberg;  

att, om denna auktion vunne laga kraft, Societeten ej skulle kunna fullständigt utfå sin 
fordran, utan antagligen komme att göra en förlust à omkring 450 kr.;  

att med anledning häraf v. häradshöfding Sjöberg, som ansåge att grundade anmärkningar 
kunde framställas mot det sätt, hvarpå auktionen blifvit anordnad, föreslagit, att Societeten 
borde mot nämnda förrättning anföra besvär;  

att på grund af tidens knapphet det ej kunnat medhinnas att före fatalietidens utgång d. 25 i 
samma månad inhämta Societetens åsigt; och  

att Ordföranden derför i samråd med skattmästaren uppdragit åt v. Häradshöfding Sjöberg 
att inlemna (ofvannämnda) besvär, varigenom rådrum bereddes åt Societeten att sjelf taga 
frågan under ompröfning;  

och anhöll nu Skattmästaren, att Societeten behagade afgöra huru i saken vidare skulle 
förfaras.  

Efter någon öfverläggning beslöt Societeten att icke fullfölja mot i fråga varande 
auktionsförrättning anförda besvär; hvilket beslut skulle meddelas Societetens ombud, som 
egde vidtaga erforderliga åtgärder för besvärens återkallande.  
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§ 9. Sedan prof. Hammarsten väckt fråga derom, att Societeten skulle till den i höst 
stundande jubelfesten utgifva en festtom af sina Acta, beslöts för upplysningars vinnade till 
nästa sammanträde att från Societetens ledamöter inhämta svar på följande frågor:  

1:o) Hvilka bland Soc:s ledamöter ansåge sig till den ifrågasatta fest tomen kunna aflemna 
afhandlingar?  

Och der sådant kunde ske:  
2:o) Inom hvilken tid afhandlingen kunde påräknas vara till tryckning färdig? 

3:o) Af hvilket omfång hvarje dylik afhandling ansågs bli?  
4:o) samt huruvida planscher till densamma erfordrades?  
I öfrigt uppskjöts frågan till ett kommande sammanträde.  
§ 10. Prof. Sjögren höll föredrag om vätskeinneslutning i gips från Sicilien, samt förevisade 

en mängd utmärkt vackra, för Chicago-utställningen afsedda bergartspreparat.  
Prof. Dunér förevisade och redogjorde för några fotografiska reproduktioner af prof. 

Weineks teckningar af månlandskap efter å Lick-Observatoriet utförda fotografier;  
Prof. Cleve förevisade en serie kristaller, erhållna från Goldbach i Heidelberg.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 18 mars 1893 
Ordförande: prof. Rydin.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Fries, Dillner, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Annerstedt, Kjellman, Dunér, Lundström, Widman och 
Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för societetens sammanträde d. 4 febr.  
§ 2. Anmäldes, att bland societetens inländske ledamöter aflidit prof. D:r R. F. Fristedt d. 16 

febr.  
§ 3. Från fysisk-mathematiska klassen hade för återbesättande af det genom prof. J. Stefans 

död ledigblifna rummet bland de utländske ledamöterna följande förslag blifvit inlemnadt:  
1:o) Prof. i Fysik vid universitetet i Berlin, D:r A. Kundt;  
2:o) Prof. i Fysik vid universitetet i Bonn, D:r H. R. Hertz.  
hvilket förslag till ett kommande sammanträde skulle hvila.  
§ 4. Tillkännagafs, att K. Vet. Soc. egde bortgifva det Bergstedtska priset för 1892, men att 

den fysisk-mathematiska klassen önskade få till ett annat sammanträde inkomma med sitt 
förslag.  

§ 5. Från universitetet i Padua hade till Societeten ankommit tacksägelseskrifvelse med 
anledning af mottagen lyckönsknings skrifvelse till universitetets Galilei-fest, hvilken 
tacksägelseskrifvelse af ordföranden upplästes.  

§ 6. Prof. Hildebrandsson, hvilken jemte prof. Tullberg såsom revisor granskat Societetens 
kassor och räkenskaper, föredrog nu revisionsberättelsen för 1892, af hvilken inhämtas följande:  

 
Behållning från 1891:  

 
Allmänna kassan  75.718:30  
Linneanska fonden  10.450:  –  
Regnellska ˶ 16.475:03 
Marklinska fonden  13.792:60  
Bibliotheks ˶ 4.646:91   

  121.082:84   



 118 

Inkomster under 1892:  
a) Frälseräntor  1.209:26  
Öfriga räntor  5.541:56  
Hyror  800:75  
Försäljning af Acta  305:13  
b) Restantier  440:  –  
S:a  8.296:70  
 

Utgifter under 1892:  
a) Arvoden och löner  800:  –  
Inteckningsförnyelser m.m.  35:32 
Fastigheten  500:03  
Utgifvandet af Acta:  
Öfversättning arvode   1.166:25  
Tryckning  1.690: –  
Planscher  1.447: –  
Häftning  106:74  4.409:99  
Bibliotheket  409:49  
Diverse  195:33  
b) Restantier  440:  –  
S:a  6.790:16  
 

Tillväxt under året   1.506:54  
 

Behållning till 1893:  
Allmänna kassan  76.453:60  
Linneanska fonden  10.500:  –  
Regnellska ˶ 16.557:41  
Marklinska ˶ 13.899:11  
Bibliotheks ˶ 5.179:26 
S:a K:r  122.589:38  
 

Behållningen utgöres af:  
Inteckningar 68.450:  –  
Obligationer  53.898:  –  
På upp- och afskrifning  235:90  
Kontant  5:48 
S:a K:r      122.589:38  
 
§ 7. Revisorerna, hvilka ”funnit räkenskaperna rigtiga, alla värdepapper och 

säkerhetshandlingar fullgoda och i behörigt skick, samt Vetenskaps-Societetens ekonomiska 
angelägenheter i alla hänseende utmärkt väl ordnade och vårdade”, tillstyrkte fullständig och 
ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren, prof. Lundquist.  

På derom af ordföranden framstäld förfrågan blef denna ansvarsbefrielse af Societeten 
lemnad.  

§ 8. Enligt Societetens vid förra samanträdet fattade beslut hade från Societets-ledamöterna 
inhämtats svar på de då uppstälda frågorna angående afhandlingar till den i frågasatta 
fest-tomen. Resultatet häraf blef, att man från Societetens egna ledamöter sannolikt kunde vid 
terminens slut påräkna afhandlingar, hvilka i tryck skulle upptaga omkring 32 ark. Skulle 
emedlertid sagde festtom komma att, såsom af några ifrågasatts, ingå såsom en Tom i den 
fortlöpande serien af Acta, erfordrades härtill inalles omkring 70 à 80 tryckark, i följd hvaraf 
det nu anmälda materialet icke var tillräckligt.  
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Efter någon diskussion beslöts, att de ofvan nämnda frågorna skulle ställas äfven till de utom 
societeten varande universitetslärarne, hvilka höra till Medicinska fakulteten eller 
Mathematisk-Naturvetenskapliga sektionen.  

§ 9. Prof. Henschen höll föredrag om polyneurit, samt förevisade en mängd dithörande 
mikroskop-preparat.  

 
Sammanträdet varade fr. 5.15 till 6.45  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 22 Apr. 1893 
Ordförande: prof. Rydin.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Fries, Dillner, Hedenius, Cleve, Lundquist, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Dunér och Lundström.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 18 mars.  
§ 2. Anmäldes, att societetens utländske ledamot f.d. professorn i botanik vid Universitetet i 

Genève, Alphonse de Candolle, derstädes aflidit d. 4:e dennes.  
§ 3. Från Universitetet i Dorpat hade cirkulär till Societeten ankommit med underrättelse 

derom, att en akademisk fest derstädes skulle ega rum d. 15 dennes med anledning deraf att 
100 år då förflutit från Wilhelm Struves födelse, hvilken vid nämnda universitet varit 
professor.  

Denna underrättelse föranledde ej till någon åtgärd från Soc:s sida.  
§ 4. Det Bergstedtska priset för 1892, hvilket Societeten egde bortgifva, beslöt Societeten, 

på förslag af den fysisk-mathematiska klassen, med särskild hänsyn till deras gemensamt 
utgifna afhandling: ”Om några aromatiska tetraketoner”, i lika delar fördela mellan härvarande 
kemie-docenterna H. G. Söderbaum och P. W. Abenius.  

§ 5. I öfverensstämmelse med det sedan förra sammanträdet hvilande förslaget för 
tillsättande af en utländsk ledamot i ledigheten efter afl. prof. J. Stefan i Wien företogs nu val 
med slutna sedlar, hvarvid alla de afgifna 16 rösterna tillföllo  

Prof. i Fysik vid Berliner Universitetet D:r Aug. Kundt,  
hvilken sålunda blifvit invald till ledamot af Societeten.  
§ 6. Från den Medicinsk-Naturhistoriska klassen hade inkommit följande förslag:  
1:o till inländsk ledamot efter afl. Prof. R. F. Fristedt:  
i första rummet Professor O. V. Pettersson i Upsala  
i andra ˶  ˶ C. G. Lennader ˶  
2:o till utländsk ledamot efter afl. Sir Rich. Owen:  
i första rummet Alfred Russel Wallace F. R. S.  
i andra ˶ Franz von Leydig, Prof. i Bonn.  
i tredje ˶ Karl Claus, Prof. i Wien  
och skulle dessa förslag hvila till ett annat sammanträde.  
§ 7. Till införande i societetens Acta hade Doc. A. Berger inlemnat en afhandling: ”Sur 

l'evaluation approchée des intégrales définies simples”, hvilken afhandling för granskning 
remitterades till Hrr Dillner och Falk.  

§ 8. Företogs till förnyad behandling frågan om utgifvandet af en fest-tom af Societetens 
Acta till den i höst stundande jubelfesten. Sedan sekreteraren omnämnt, att, i enlighet med 
Soc:s vid förra sammanträdet fattade beslut, förfrågan blifvit gjord hos de akademiska lärare 
inom den Medicinska fakulteten och den math. naturvetenskapliga sektionen, hvilka icke 
tillhörde societeten, huruvida de kunde lemna bidrag till sagde fest-tom, samt derå erhållit 
svar, visade sig följande resultat. 
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Redan tryckta eller under tryckning varande afhandlingar af Hrr Falk, Ångström, Berger och 
Bladin utgjorde omkring 30 ark, hvartill kommer den af prof. Dillner inlemnade afhandlingen, 
som torde komma att upptaga omkring 5 ark, således inalles 35 ark.  

De af societetens ledamöter Hrr Cleve, Hammarsten, Henschen, Hildebrandsson, 
Holmgren, Lundström, Tullberg och Widman utlofvade afhandlingarne synas blifva omkring 
31 ark. Ytterligare hade manuskript utlofvats af Hrr Aurivillius, Berger, Charlier, Hammar, 
Lennander och Ångström, tillsammans omkring 14 ark, i följd hvaraf omkring 80 ark, 
motsvarande en vanlig Tom af societetens Acta, torde för det uppgifna ändamålet vara att 
påräkna.  

Med anledning häraf beslöt societeten, att en fest-tom af Acta skulle till hösten utgifvas, 
under förutsättning af att det utlofvade manuskriptet i tillräckligt god tid inlemnades till 
sekreteraren, samt att sagde fest-tom skulle utgöra T. 16 af Soc:s Acta. Skulle mot förmodan 
hinder uppstå för utgifvandet af nämnda festtom, skulle de för densamma afsedda 
afhandlingarne införas i den under tryckning varande T. 15 af Acta.  

Åt sekreteraren lemnades i uppdrag att bestämma, till hvilka bland Soc:s ledamöter hvarje 
särskild afhandling skulle för granskning öfverlemnas.  

Någon särskild stämpel, afsedd att pryda de särskilda afhandlingarne eller Tomen i dess 
helhet, såsom vid jubelfesten 1877, skulle icke användas. Deremot borde Tomen förses med 
ett särskildt, i färgtryck lämpligen utstyrdt titelblad, angifvande att Tomen utgifvits till firande 
af minnet af Upsala möte 1593. Författandet af texten till detta titelblad uppdrog societeten åt 
sina ledamöter: Hrr Häggström och Annerstedt.  

§ 9. Prof. Hammarsten höll föredrag om kolhydratens förekomster inom djurorganismen.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.15  
 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Societetens sammanträde d. 20 Maj 1893 
Ordförande: prof. Rydin.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Dillner, Cleve, Tegnér, Falk och Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för förra sammanträdet.  
§ 2. Anmäldes, att Soc:s utländske ledamot Konferensrådet C. F. Wegener i Köpenhamn 

aflidit d. 10 dennes.  
§ 3. Docenten A. Bergers vid förra sammanträdet inlemnade afhandling blef på förord af Hrr 

Dillner och Falk antagen till införande i Soc:s Acta.  
§ 4. I öfverensstämmelse med de sedan förra sammanträdet hvilande förslagen från den 

medic. naturhistoriska klassen företogos val medelst slutna sedlar för återbesättande af de 
genom prof. Fristedts och Sir R. Qwens frånfälle lediga rummen, och erhöll dervid  

1:o i ledigheten efter prof. Fristedt 
Prof. O. V. Pettersson i Upsala alla de afgifna rösterna;  
2:o i ledigheten efter Sir R. Owen  
Alfred Russel Wallace, F. R. S. i England alla de afgifna rösterna,  
i följd häraf hade således prof. O. V. Pettersson blifvit invald till inländsk och A. R. Wallace 

till utländsk ledamot af. Soc.  
§ 5. Medelst slutna sedlar företogs derefter val af Ordförande inom Societeten för 

kommande akademiska år och tillföllo dervid alla de afgifna rösterna Prof. O. Hammarsten.  
§ 6. Från Société physico-mathématique i Kasan hade ingått begäran om utbyte af 

tryckskrifter. Då likväl, enligt insändt profhäfte, nämnda societets afhandlingar publicerades 
hufvudsakligast på ryska språket, ansåg Soc. i fråga varande begäran icke för närvarande 
föranleda till någon åtgärd å Soc:s sida.  
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§ 7. Prof. Lilljeborg höll föredrag om förekomsten af Heterocope borealis och Bythotrephes 
borealis i några sjöar inom Småland, Westergötland och Dalsland.  

Prof. Cleve redogjorde för det kemiska förloppet vid groning och assimilation.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.05  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 30 sept. 1893 
Ordförande: Prof. Rydin och prof. Hammarsten.  
Närvarande: Hrr Fries, Dillner, Hedenius, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Annerstedt, 
Dunér, Alin, Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 20 maj.  
§ 2. Prof. Rydin öfverlemnade på öfvligt sätt Ordförandeplatsen till prof. Hammarsten.  
§ 3. Anmäldes, att sedan sista sammanträdet med döden afgått Soc:s hedersledamot 

Generalen Frih. Fab. Jac. Wrede, inländske ledamoten prof. N. G. Kjellberg, samt de utländske 
ledamöterna Geheimerådet J. C. Grot i Petersburg och Assessor A. F. Krieger i Köpenhamn; 
och skulle de lediga platserna efter de trenne sistnämnda på vanligt sätt tillsättas.  

§ 4. Från de nyvalde ledamöterna prof. A. Kundt i Berlin och Russel Wallace i London hade 
tacksägelsebref ankommit, hvilka nu upplästes.  

§ 5. Sekreteraren redogjorde för den till Jubelfesten i Upsala d. 5–7 Sept. d.å. utgifna 
festtomen (= T. XVI) af Soc:s Acta.  

Af de i densamma intagna 12 afhandlingarne hade de 4 första, författade af Falk, Dillner 
Bladin och Berger, blifvit på vanligt sätt antagna till införande i Acta. Angående inlemnande 
och granskning af de återstående 8 afhandlingarne meddelades följande:  

Docent Hammars afhandling: ”Einige Plattenmodelle zur Beleuchtung der früheren 
embryonalen Leberentwickelung”, inlemnad d. 12 juni, granskades och godkändes till 
införande af Hrr Holmgren och Clason.  

D:r K. Ångströms afhandling: ”Eine elektrische Kompensationsmethode zur quantitativen 
Bestimmung strahlender Wärme”, inlemnad d. 13 juni, granskades och godkändes af Hrr 
Lundquist och Thalén.  

Prof. Hammarstens afhandling: ”Zur Kenntniss der Lebergalle des Menschen”, inlemnad d. 
15 juni, blef granskad och till införande godkänd af Hr Widman.  

D:r Charliers afhandling; ”Ueber den Gang des Lichtes durch ein System von sphærischen 
Linsen”, inlemnad d. 20 juni, blef af prof. Dunér granskad och förordades till införande med 
det vilkor, att afhandlingen i språkligt hänseende genomginges af kompetent person; hvilket 
ock har skett genom Univ. Lektorn Johansson.  

Docent. Aurivillii afhandling: ”Die Beziehungen der Sinnesorgane amphibischer Dekapoden 
zur Lebensweise und Athmung”, inlemnad d. 21 juni, granskades och godkändes af Hr 
Tullberg.  

Prof. Lennaders afhandling: ”Ueber abdominale Myomoperationen mit besonderer 
Berücksichtigung der Totalexstirpation des Uterus bei Myomen”, inlemnad d. 3 juli, 
granskades och godkändes af Herrar Clason och Holmgren.  

Prof. Widmans afhandling: ”Ueber asymmetrische, secundäre Phenylhydrazine”, inlemnad d. 
8 juli, granskades och godkändes af prof. Hammarsten.  

Prof. Tullbergs afhandling; ”Ueber einige Muriden aus Kamerun”, inlemnad d. 27 juli, 
granskades och godkändes till införande i Acta af prof. Lilljeborg.  

Titeln å fest-tomen, hvilken Hrr Häggström och Annerstedt fått i uppdrag att författa, och 
till hvilken prof. Häggström inlemnat förslag, blef genom Annerstedts bemedling af prof. 
Danielsson tillökad.  



 122 

Ett bundet exemplar af ofvannämnda Fest-tom öfverlemandes d. 5 sept till Universitetets 
Rektor, och utdelning till i staden bosatta ledamöter egde rum straxt före festdagarne.  

Till H. Maj:t Konungen och de Kungl. Prinsarne öfverlemade Sekreteraren d. 26 sept. hvar 
sitt bundet exemplar.  

Till inländska sälskaper och ledamöter kommer distributionen af bemälda fest-tom att ega 
rum under innevarande höst.  

I sammanhang med föregående meddelanden upplyste Skattmästaren, prof. Lundquist, att 
kostnaderna för fest-tomen uppgingo inalles till omkring 6.800 k:r.  

§ 6. Till införande i Acta inlemnade prof. Henschen en af honom författad afhandling: ”On 
arsenical Paralysis”, hvilken för granskning remitterades till Hrr Hedenius och O. V. Pettersson.  

§ 7. Prof. Hildebrandsson öfverlemnade till Societeten en af honom och Doc. Hagström 
författad afhandling med titeln: ”Des principales méthodes employées pour observer et 
mesurer des nuages”.  

§ 8. Sekreteraren föreslog, att en komité skulle inom Societeten tillsättas för att afgifva 
utlåtande angående inskränkning i bortgifvandet af Acta bland Soc:s utländska ledamöter, för 
att i stället kunna använda flera exemplar för utbyte af tryckskrifter med lärda sällskap. Med 
anledning häraf beslöt Societeten tillsätta en komité af 5 personer, neml. två af den math. fys. 
klassen: Hrr Cleve och Thalén, två af den med. Naturhist.: Hrr Hammarsten och Fries samt en 
af den Hist. Arkeol. klassen: Hr Annerstedt, och fick Ordföranden, prof. Hammarsten i 
uppdrag att sammankalla komitén.  

§ 9. Prof. Dunér förevisade en fotografi af den totala solförmörkelsen d. 16 april d.å., tagen i 
Syd-Amerika af Lick-observatoriets expedition.  

Prof. Alin höll föredrag om tronföljarvalet i Örebro 1810.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.0.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 28 Okt. 1893 
Ordförande: prof. Hammarsten.  
Närvarande: Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Fries, Hedenius, Holmgren, Clason, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Dunér, Lundström, Widman, 
Sjögren, Henschen, Thiel, Pettersson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Societeten sammanträdde denna dag i nya Physiologicum Regnellianum af skäl, som här 

nedan synes.  
§ 2. Justerades och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 3. Ordföranden hälsade prof. Pettersson välkommen inom Societeten.  
§ 4. Anmäldes, att bland Societetens ledamöter, med. prof. Charcot i Paris under sommaren 

aflidit.  
§ 5. Till återbesättande af de inom den Med. Naturhistoriska klassen lediga rummen hade 

nämnda klass inlemnat följande förslag:  
1:o) i ledigheten efter afl. prof. N. G. Kjellberg:  
a) Prof. K. G. Lennander i Upsala,  
b) Prof., Förste Stadsläkaren D:r K. Lindroth i Stockh.;  
2:o) i ledigheten å det efter afl. prof. A. De Candolle:  
a) M. Treub, Föreståndare för den botaniska stationen Buitenzorg (Java).  
b) W. Pfeffer, Botan. Professor i Leipzig,  
c) O. Brefeld, Botan. Prof. i Münster.  
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§ 6. Inom den Hist. Arkæolog. klassen hade ledigheter bland de utländske ledamöterna 
uppstått genom Wegeners, Grots och Kriegers dödliga frånfälle. Till dessa platsers 
återbesättande hade nämnda klass inlemnat följande förslag:  

Till första rummet:  
Prof. Bernhard Erdmansdörffer i Heidelberg  
˶  Paul Laband i Strassburg  
Till andra rummet:  
Samuel Rawson Gardiner, f.d. prof. i London,  
Cleophas Dareste de la Charanne, Membre de l'Institut, i [tomt]. 
Till tredje rummet:  
Prof. Ludvig Daae i Kristiania,  
˶  Edv. Holm i Köpenhamn.  
Statsrådet, professor D:r Zacharias Topelius i Helsingfors.  
§ 7. Den af prof. Henschen vid förra sammanträdet inlemnade afhandlingen: ”On arsenical 

Paralysis”, hvilken granskats af Hrr Hedenius och Pettersson, blef på deras tillstyrkan antagen 
till införande i Societetens Acta.  

§ 8. Uppgift till Statskalendern för år 1894 hade från Redaktören blifvit infordrad från 
Societeten. Det granskade förslaget förevisades för Societeten och skulle på öfligt sätt genom 
Sekreteraren insändas.  

§ 9. Prof. Holmgren förevisade sin nya för elektriskt ljus afsedda projektionsapparat från 
Plössl & Comp. i Wien, hvarefter tillfälle bereddes Societetens ledamöter att bese såväl de 
olika lokalerna inom den nya institutionsbyggnaden, som ock den nya gasmotorn från England 
(Crossley Brothers), Wenströms dynamomaskin från allmänna svenska elektriska bolaget i 
Westerås och det 50-pariga ackumulator-batteriet från Hagen i Westphalen (Tudors element).  

 
Sammanträdet varade från 5.20 till 8.0.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 25 Nov. 1893 
Ordförande: prof. Hammarsten.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, prof. Sahlin, Hedenius, Clason, Tegnér, Hildebrandsson, 
Rydin, Annerstedt, Kjellman, Alin, Widman, Henschen, Pettersson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Societetens protokoll för d. 28 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. Val med slutna sedlar anstäldes enl. de sedan förra sammanträdet hvilande förslagen. 

Vid de särskilda omröstningarne erhöllo  
a) Prof. Lennander i Upsala alla de afgifna 15 rösterna  
b) M. Treub i Buitenzorg likaledes ˶ 15 ˶  
c) Prof. Daae i Kristiania ˶  ˶ 15 ˶  
d) ˶ Erdmansdörffer i Heidelberg ˶  ˶ 15 ˶  
e) M. Gardiner i London ˶  ˶ 15 ˶  
hvilka således blifvit till ledamöter af Societeten invalde.  
§ 3. I ledigheten efter aflidne prof. J. M. Charcot inlemnade den medicinsk-Naturhistoriska 

klassen följande ledamotsförslag:  
1:o) Professor Robert Koch i Berlin 
2:o) ˶ Cantani i Neapel.  
§ 4. Till revisorer af Societetens räkenskaper under 1893 valdes Hrr Hildebrandsson och 

Tullberg, och till supleant Hr Dunér.  



 124 

§ 5. Från Sekreteraren för den internationela hygieniska kongressen, hvilken 1894 skulle ega 
rum i Budapest, hade till Soc. ingått begäran om förteckning på Societetens ledamöter, och 
skulle enl. Soc:s beslut den tryckta förteckningen på ledamöterna till nämnda Sekreterare 
öfversändas.  

§ 6. Prof. Tegnér höll föredrag om en magisk inskrift på arabiska.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.0.  
 

 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 febr. 1894 
Ordförande: prof. Hammarsten. 
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Kjellman, 
Dunér, Widman, Henschen och Lennander.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. sistl. 25 Nov.  
§ 2. Ordföranden helsar den nyvalde ledamoten, prof. Lennander välkommen inom 

Societeten.  
§ 3. Tillkännagafs, att bland Soc:s utländske ledamöter sedan förra sammanträdet aflidit: 

Fysices Prof. John Tyndall i London, Med. prof. A. Hirsch i Berlin och Kirurg. prof. Th. Billroth 
i Wien.  

§ 4. För Soc. upplästes de från prof. Erdmannsdörffer i Heidelberg och M:r Gardiner i 
London ingångna tacksägelse skrifterna – med anledning af deras inväljande till ledamöter af K. 
Vet. Soc.  

§ 5. Från Styrelsen för den blifvande hygieniska kongressen i Budaperst hade ankommit ett 
cirkulär, hvilket förevisades för Soc:s ledamöter, men ansågs icke böra föranleda till någon 
åtgärd från Societetens sida.  

§ 6. Då val till utländsk ledamot i ledigheten efter afl. prof. Charcot skulle företagas, i 
enlighet med det sedan förra sammanträdet hvilande förslaget, uttalades tvifvel, huruvida den 
jemte prof. Koch å förslaget uppförde prof. Cantani i Neapel fortfarande lefde eller icke. Med 
anledning häraf beslöt Societeten återremittera ärendet till den Med. Naturhist. klassen för att 
få utrönt, huruvida Cantani lefde. Skulle detta ej vara förhållandet borde förslaget af klassen 
kompletteras.  

§ 7. En af Docenten Petrini författad, till Soc. för införande i Acta inlemnad afhandling: ”Sur 
la condition à la surface dans l'hydrodynamique” beslöt Soc. för granskning öfverlemna till Hrr 
Lundquist och Falk.  

§ 8. Prof. Tegnér öfverlemnade från författaren till Soc:s bibliothek följande arbete: 
”Déchiffrement des Inscription de l'Orkhon et de l'iénissei”, par Vilh. Thomsen (i 
Köpenhamn).  

§ 9. Skattmästaren, prof. Lundquist, erinrade derom, att, enligt hvad vid Societets 
sammanträdet d. 4 febr. 1893 anmäldes, vid exekutiv auktion af gården N:is 6 & 7 i 
stadsquarteret af Sigtuna stad, i hvilken Soc. egt tvänne inteckningar till ett belopp af 
tillsammans 8.000 kr jemte ogulden ränta, Societeten ej utbekommit hela sin fordran, utan att 
deraf oguldat återstått ett belopp, som jemte ränta nu uppgår till 503 kr 40 öre; samt anmälde, 
att ringa utsigt torde förefinnas att af låntagaren, Ingeniören E. Edling, utbekomma hela det 
resterande beloppet, men att möjlighet yppats för Societeten att såsom betalning i ett för allt 
erhålla 300 k:r; och ville Skattmästaren för den skull nu hemställa till Societeten, att Soc. ville 
åtnöja sig med denna gottgörelse af 300 k:r i ett för allt för sin ofvan nämnda fordran, samt 
sålunda medgifva att det öfverskjutande beloppet, nu uppgående till 203 k:r och 40 öre, finge 
ur Soc:s räkenskaper afskrifvas.  
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Societeten förklarade sig godkänna detta förslag, och skulle detta beslut anses vara genast 
justeradt.  

§ 10. Föredrag hölls af prof. Dunér, som dervid behandlade frågan: Finnes det syre i solen; 
och är det möjligt att med användande af den Dopplerska principen konstatera dess dervaro?  

och af prof. Tegnér, hvilken med ledning af ofvannämnda broschure (se §. 8) lemnade ett 
meddelande om de Jenisey-Orkhonska inskrifterna och Wilh. Thomsens tydning af dessa.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.55  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 mars 1894 
Ordförande: prof. Hammarsten.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, Grefve Hamilton, Hedenius, Cleve, Lundquist, 
Hildebrandsson, Falk, Rydin, Kjellman, Dunér, Henschen, Petterson, Lennander.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 10 sistl. Febr.  
§ 2. För besättande af bland Societetens utländska ledamöter uppkomna lediga platser hade 

följande förslag inkommit:  
A) Från den Math. Fys. klassen i ledigheten efter afl. prof. J. Tyndall i London:  
1:o) Professorn i Fysik vid Universitetet i Edinburgh, P. G. Tait.  
2:o) Professorn i Amsterdam van't Hoff.  
B) Från den medicinsk-naturhistoriska klassen i ledigheten efter afl. prof. Charcot:  
1:o) Med. Prof. R. Koch i Berlin;  
2:o) Italienske undervisningsministern, Professor Guido Baccelli i Rom.  
I ledigheten efter afl. prof. Aug. Hirsch:  
1:o) Arkiater Otto Hjelt i Finland,  
2:o) D:r Julius Petersen i Köpenhamn; 
I ledigheten efter afl. prof. A. Th. Billroth:  
1:o) Prof. Theod. Kocher i Bern;  
2:o) ˶ Vincenz Czerni i Heidelberg.  
Alla dessa förslag föklarades hvilande till ett kommande sammanträde.  
§ 3. De af Societeten utsedde revisorerna hade verkstält granskning af Societetens 

räkenskaper, säkerhetshandlingar m. m. och upplästes nu af prof. Hildebrandsson deras 
revisionsberättelse, af hvilken inhemtades angående kassornas ställning följande:  

 
Behållning från 1892:  

Allmänna kassan  76.453:60  
Linnéanska fonden  10.500:  –  
Regnellska ˶  16.557:41  
Marklinska ˶ 13.899:11  
Bibliotheks ˶ 5.179:26  122.589:38  
 

Inkomster under 1893:  
a) Frälseräntor  1.061:60  
Öfriga räntor  6.298:49  
Vinst vid obligations utlottning  200:  –  
Af fastigheten 839:50  
b) Restantier  110:  – 8.509:59  
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Utgifter under 1893:  
a) Arvoden och löner 800:  –  
Låneomkostnader  124:90  
För fastigheten  161:17  
För utgifvande af Acta:  
Öfversättnings arvoden  1.991:25  
Tryckning af text  4.700:  –  
Planscher  736:58  
Häftning och bindning  427:63   7.855:46  
För Bibliotheket  332:16 
Diverse  108:85  
b) Restantier  146:36 9.528:90  
 

Utgifterna ha således öfverstigit inkomsterna med   1.019:31  
 

Behållning till 1894:  
Allmänna kassan  74.742:54  
Linnéanska fonden  10.550:  –  
Regnellska ˶  16.640:20  
Marklinska ˶  13.899:11  
Bibliotheks ˶  5.738:22  121.570:07  
 
Behållningen utgöres af:  
Inteckningar  60.450:  –  
Obligationer  60.502:  –  
Annan fordran  340:54  
Upp- och afskrifnings räkning  256:26  
Kontant  21:27  
S:a K:r      121.570:07  
 
§ 4. Revisorerna, Herrar Tullberg och Hildebrandsson, hade ”funnit räkenskaperna rigtiga, 

alla värdepapper och säkerhetshandlingar fullgjorda och i behörigt skick, samt K. Vetenskaps 
Societetens ekonomiska angelägenheter i alla hänseenden väl ordnade och vårdade, och 
tillstyrkte i följd häraf fullständig och ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och 
räkenskapsföraren, Herr Professor G. Lundquist.”  

På derom af Ordföranden framstäld förfrågan blef denna ansvarsbefrielse af Societeten 
lemnad.  

§ 5. Ordföranden erinrade derom, att vid sitt sammanträde d. 12 febr. 1892 (se § 6) 
Societeten på Skattmästarens förslag tillsatt en komité, bestående af n. v. Ordföranden, 
Skattmästaren och Sekreteraren, för att taga i ompröfning frågan om den Marklinska fondens 
användning.  

Sedan Ordföranden derefter utförligt redogjort för de vilkor, under hvilka Donator, numera 
aflidne prof. O. Glas, lemnat dessa gåfvomedel, samt visat, att de gifna föreskrifterna i viss mån 
hindrade Societeten från att draga all den nytta af gåfvan, som Donator sannolikt åsyftat, 
föreslog Ordföranden å nämnda komités vägnar, att Societeten måtte fatta följande beslut:  

1:o) Societeten beslutar att hädanefter såsom hittills betala 40 kr. pr tryckark i 
öfversättningsarvode för de i Societetens Acta intagna afhandlingarna, dock ej för mera, än för 
de första 10 arken af hvarje afhandling; och  

2:o) Societeten besluter vidare att, i händelse af behof, hela årsräntan af den Marklinska 
fonden får användas till dylikt öfversättningsarvode.  
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Till hvad sålunda blifvit anfördt fogade Skattmästaren några upplysningar, genom hvilka 
han sökte visa, att den Marklinska fonden, äfven med antagande af det nu framstälda förslaget, 
skulle komma att växa, hvilket i händelse af fallande räntefot vore att anse såsom fördelaktigt.  

Societeten beslöt gilla och antaga de nu föreslagna stadgarne angående 
öfversättningsarvodets belopp och användningen af de Marklinska räntemedlen.  

§ 6. I egenskap af Inspektor öfver Jonas Bjurzons understödsfond för lärda verks utgifvande 
hade prof. Fries lemnat Societetens skriftligt meddelande derom, dels att enligt stadgarne för 
sagde fond fyra års besparad ränta detta år skall bortgifvas till person och för ändamål, hvarom 
i nämnda stadgar närmare finnes bestämdt; dels att den summa, som denna gång finnes att 
bortgifva, enligt uppgift från Akademi-kontoret, belöper sig till 1504 k:r 80 öre.  

Sedan stadgarne för sagde donation blifvit för Societeten upplästa, beslöt Societeten, i likhet 
med hvad 1889 egde rum (se Soc:s prot. d. 30 Mars '89 § 6), att de båda klasserna, den 
Fysisk-mathematiska och den Medicinsk-Naturhistoriska, skulle genom n. v. Ordförandens 
försorg sammankallas för att gemensamt uppgöra förslag angående bortgifvandet af i fråga 
varande räntemedel.  

§ 7. Sedan det akad. Läsesälskapet, i följd af iråkade finansiela svårigheter, till hösten d. å. 
uppsagt sin i Societetshuset förhyrda lokal, föreslog Skattmästaren, att han i samråd med 
Societetens förvaltningsnämnd skulle få i uppdrag att bestämma den hyressumma, för hvilken 
lokalen hädanefter skulle få uthyras.  

Detta förslag gillades af Societeten.  
§ 8. På tillstyrkan af Herrar Lundquist och Falk antogs till införande i Acta den vid förra 

sammanträdet af Doc. H. Petrini inlemnade afhandlingen.  
§ 9. I en till Societeten inlemnad skrifvelse förordade Hrr Hedenius, Henschen och 

Lennander, hvilka granskat en af numera aflidne Docenten D:r C. Hammarberg utgifven 
afhandling, hvars titel skulle bli: ”Studien über die Klinik und Pathologie des Idiotismus”, 
denna afhandlings införande i Societetens Acta.  

Denna framställning bifölls af Societeten.  
§ 10. Prof. Hildebrandsson höll föredrag om väderleksmärken och deras ursprung.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30.  
 
 

 
Protokoll vid K Vetenskaps Societetens sammanträde d. 14 April 1894 

Ordförande: prof. Hammarsten.  
Närvarande: Hr. Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Sahlin, Fries, Hedenius, Cleve, Tegnér, 
Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, Dunér och Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 10 Mars d. å.  
§ 2. För Societeten upplästes ett från invalde ledamoten Hr. Treub på Java ankommet 

tacksägelsebref.  
§ 3. Från organisations komitén för den blifvande Orientalist-kongressen i Genève, hvilken 

kommer att hållas från den 3 till den 12 nästkommande sept., hade inbjudning till Societeten 
ingått, men ansågs icke föranleda till någon åtgärd.  

§ 4. Vid med slutna sedlar företagna val till utländska ledamöter erhöllo  
a) i ledigheten efter afl. prof. J. Tyndall inom den fysisk-mathematiska klassen  
Fys. prof. P. G. Tait i Edinburgh alla de afgifna 16 rösterna;  
b) i ledigheten efter afl. prof. Charcot inom den Medicinsk-Naturhistoriska klassen:  
Med. prof. R. Koch i Berlin alla de afgifna 16 rösterna;  
c) i ledigheten efter afl. prof. Aug. Hirsch, inom Med. Naturh. klassen  
Archiater Otto Hjelt i Finland alla de afgifna 16 rösterna;  
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d) i ledigheten efter afl. prof. Th. Billroth:  
Kirurgie Prof. Theod. Kocher i Bern 13 röster, och  
 ˶  ˶ Czerni i Heidelberg 1 röst.  
I följd häraf hade således  
Herrar Tait, Koch, Hjelt och Kocher  
blifvit invalda till utländska ledamöter af societeten.  
§ 5. Ordföranden tillkännagaf, att den vid förra sammanträdet tillsatta komitén, bestående af 

samtliga societets-ledamöterna inom den fysisk-mathematiska och den 
medicinsk-naturhistoriska klassen, hvilken komité fått i uppdrag att upprätta förslag till 
bortgifvande af de Bjurzonska räntemedlen för lärda verks utgifvande, hade haft sammanträde, 
och dervid enat sig om att hos Societeten föreslå, att ifrågavarande räntemedel skulle med lika 
delar fördelas mellan zoologie prof. T. Tullberg för utgifvande af hans under arbete varande 
afhandling: ”Om Gnagarnes byggnad och system”, och med. prof. S. Henschen för utgifvande af 
3:dje bandet af hans arbete: ”Klinische und anatomische Beiträge zur Pathologie des Gehirns.”  

Sedan Ordföranden derefter uppläst dels det motiverade af Hrr Fries, Théel, Kjellman och 
Lundström nedtecknade förslag, som rörde prof. Tullberg, dels ock det af Ordföranden sjelf, 
rörande prof Henschen, framstälda och med en mängd recensioner bilagda motiverade 
förslaget, beslöt societeten, att detta förslag skulle hvila till nästa societetssammanträde, till 
hvilket samtliga röstberättigade Soc:s ledamöter skulle kallas.  

§ 6. Vid sitt sammanträde d. 30 sistl. sept. hade Societeten tillsatt en komité, bestående af 
Ordföranden prof. Hammarsten, Herrar Fries, Thalén, Cleve och Annerstedt, för att afgifva 
utlåtande angående inskränkning i bortgifvandet af societetens Acta till de utländske 
ledamöterna, för att i stället kunna använda flere exemplar för utbyte af tryckskrifter med 
lärde sälskap. Denna komité hade nyligen haft sammanträde, i hvilket dock Bibl. Annerstedt i 
följd af sjukdom icke kunnat deltaga, och dervid uppgjort följande förslag, hvilket nu för 
Societeten upplästes.  

1:o Hvarje inländsk ledamot af K. Vet. Soc. erhåller hädanefter såsom hittills ett exemplar 
af hvarje utkommande faskikel eller del af Soc:s Acta.  

2:o) Hvarje utländsk ledamot, finnar, norrmän och danskar deri inbegripna, erhåller 
hädanefter endast de till hans klass hörande afhandlingarne; men han eger rättighet att på 
requisition hos Societeten få äfven andra, till den utgifna faskikeln hörande afhandlingar.  

3:e) Hvarje faskikel eller del af Acta uppdelas i 3 afdelningar, en för hvar och en af 
societetens 3 klasser, och förses med sitt särskilda titelblad och sin innehållsförteckning.  

Hvarje dylik afdelning häftas för sig, vid fråga om de för distribution bland utländska 
ledamöter afsedda exemplaren, och åtföljes af tryckt förteckning på de i hela faskikeln intagna 
afhandlingarne, samt af underrättelsen, att hvarje utländsk ledamot kan efter skedd requisition 
hos Societeten få den eller de till öfriga klasser hörande afhandlingar, han önskar erhålla.  

4:o) Denna anordning vidtager först med utgifvandet af den 17:e Tomens 1:a faskikel af 
Soc:s Acta. 

Hvad af Komitén sålunda föreslagits, blef af Societeten gilladt och godkändt.  
§ 7. Till införande i Societetens Acta hade Doc. A. Berger inlemnat en af honom författad 

afhandling: ”Sur le développement de quelques fonctions discontinues en séries de Fourier”, 
och blefvo till granskare af denna afhandling utsedde Hrr. Dillner och Falk.  

§ 8. Prof. Cleve höll föredrag om Plankton vid Sveriges vestkust.  
  

Sammanträdet räckte från 5.15 till 6.50.  
 

  



 129 

Undertecknade få härmed föreslå, att det nu utgående anslaget ur Jonas Bjurzons 
understödsfond för lärda verks utgifvande måtte tilldelas Professorn i Zoologi vid Upsala 
Universitet D:r T. Tullberg, för att bereda honom lättnad att i tryck offentliggöra den på 
jämförande morfologiska, anatomiska, histologiska och descendensteoretiska undersökningar 
byggde phylogenetisk-systematiska afhandling öfver djurordningen Glires, med hvars slutliga 
redigerande han för närvarande är sysselsatt. Afhandlingen, som utgör resultatet af 9 à 10 års 
arbete, är af mycket betydande omfång. Den djurgrupp, som i dess helhet här behandlas, 
utgöres af 7 till 8 hundra nu lefvande, öfver nästan hela jorden spridda arter. Af omkring 400 
bland dessa har Prof. Tullberg granskat ett större eller mindre antal exemplar. Minst 60 af de 
mera betydligt skillde organisationstyper, som äro företrädda, hafva underkastats ingående 
undersökning och äro i afhandlingen föremål för utförligare framställning. I tryck kommer 
arbetet att upptaga minst 30 ark text (4:o) och 20 planscher (4:o), innehållande omkring 700 
figurer till belysning af de systematiskt mera betydelsefulla morfologiska och anatomiska 
olikheter, djurgruppen företer.  

Beträffande vigten och värdet af vetenskapliga undersökningar, sådana som Prof. Tullberg 
nu förehar och till stor del redan fullbordat tillåta vi oss anföra följande. Få om ens några 
nutida forskare hålla fast vid den gamla åsigten om arternas oföränderlighet och förneka en 
utveckling af den organiska verlden. Deremot är man långt ifrån lika ense om, hvilka vägar 
under tidernas lopp formernas utveckling tagit, äfvensom om de lagar, som varit bestämmande 
för arternas föränderlighet. En af Biologiens vigtigaste uppgifter måste sålunda vara att söka 
vinna klarhet i dessa saker, att utreda det verkliga slägtskapsförhållandet mellan nu lefvande 
former, att påvisa deras stamfäder, vare sig dessa äro att finna bland ännu lefvande organismer 
eller de tillhört förgångna tidsskeden – med ett ord att finna det phylogenetiska sambandet 
mellan former, lefvande och utdöda. Härvid ledes man också otvunget in på den ytterst vigtiga 
frågan om orsakerna till eller lagarne för föränderligheten.  

Professor Tullberg har under många år sysselsatt sig med dessa frågor, och hufvuduppgiften 
med hans arbete ”Om Gnagarnes byggnad och system” är att söka upprätta ett stamträd för 
gruppen ifråga samt att söka påvisa orsakerna till de förändringar arterna undergått. Såsom 
hjelpvetenskaper har han härvid begagnat sig af den jämförande morphologien och anatomien, 
samt palæontologien och djurgeografien. Gnagarne, som omfatta bortåt en tredjedel af alla 
hittills kända däggdjur, lämpa sig också alldeles särskilt väl för dylika phylogenetiska studier, 
alldenstund de, med bibehållande under långliga tider af gruppens allmänna karakterer, genom 
tillpassning efter olika lefnadsförhållanden, i hvilka de intvungits, afvikit från urformen eller 
urformerna, en del i högre grad andra i mindre.  

Det problem, Prof. Tullberg föresatt sig att lösa, är naturligtvis förenadt med mycket stora, 
delvis kanske oöfverstigliga svårigheter. Men äfven förutsatt att Prof. Tullbergs stamträd öfver 
gnagare ej skulle komma att fylla alla fordringar eller häfva alla tvifvelsemål om vissa formers 
plats, så lider det intet tvifvel, att det mångåriga gedigna arbete, som nedlagts härpå särskilt då 
Prof. Tullberg från vida mångsidigare synpunkt beherskar materialet än någon föregående 
forskare, skall i hög grad bidraga att i denna riktning utvidga gränserna af vårt vetande om 
denna intressanta djurgrupp, på samma gång som Prof. Tullbergs afhandling ”Om Gnagarnes 
byggnad och system” genom mängden af nya morphologiska och anatomiska fakta är egnad att 
sprida ljus öfver hela gruppens organisation, lefnadssätt och dervid sammanhängande frågor.  

Vi tveka icke att påstå, att ett arbete med detta syfte och efter denna plan, uppburet af den 
betydande vetenskapliga förmåga och allmänna vetenskapliga öfverblick Prof. Tullberg 
besitter, och utfördt med den ärlighet, noggrannhet och fördomsfrihet, som utmärker Prof. 
Tullberg såsom forskare, måste räknas såsom en mycket betydande vetenskaplig produkt och 
lända till heder för det Universitet och det land, dess författare tillhör.  

Vi hafva oss väl bekant, att Prof. Tullberg haft och fortfarande har att vidkännas större 
omkostnader för detta sitt arbete. Så har anskaffandet af nödig litteratur och uppgörandet af en 
i möjligaste måtto fullständig förteckning öfver den högst vidlyftiga litteratur, som rör ämnet, 
kräft inalunda små utgifter. Den hjelp, Prof. Tullberg måst förskaffa sig för utförandet af den 
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stora mängden originalfigurer, har förorsakat honom en direkt utgift af lågt skattadt minst 400 
Kronor. Vi erinra också derom, att Prof. Tullberg, för att medhinna arbetets beredande till 
tryckning, ansett sig böra söka befrielse från sin undervisningsskyldighet under innevarande 
termin och sålunda har att aflöna den utsedde vikarien. Slutligen torde äfven kunna framhållas, 
att de utgifter, Prof. Tullberg får vidkännas för afhandlingens öfverflyttande till ett främmande 
lefvande språk, blifva lätt dryga, äfven om, såsom Prof. Tullberg anser sig kunna hoppas, 
densamma kommer att intagas i Kongl. Vetenskaps Societetens Acta.  

Hvad vi härmed anfört synes oss tydligen ådagalägga, att Prof. Tullbergs afhandling i 
synnerlig hög grad fyller de fordringar, som § 2 af stadgarne för ifrågavarande understödsfond 
ställer på de vetenskapliga arbeten, för hvilka understöd ur fonden bör utdelas.  
 
Upsala den 28 Mars 1894. 
 
Th. M. Fries  Hjalmar Théel F. R. Kjellman Axel N. Lundström  

 
 
 

Till erhållande denna gång af Jonas Bjurzons understöd för lärda verks utgifvande tager jag mig 
härmed friheten föreslå professor S. E. Henschen i ändamål att derigenom för honom 
underlätta utgifvandet af fortsättningen af hans arbete ”Klinische und anatomische Beiträge zur 
Pathologie des Gehirns.”  

Rörande omfattningen af ifrågavarande arbete får jag nämna, att af detsamma hittills 
utkommit 2:ne band i imperial-qvart om 448 tvåspaltiga sidor med ungefär 350 afbildningar 
på 56 litografierade taflor. Det 3dje bandets första del är ämnad att utkomma under loppet af 
detta år. Att här föreligger ett arbete af ovanlig omfattning, samt att utgifvandet af detsamma 
såväl i fråga om tryckningen af texten som ock i fråga om ritning och tryckning af planscherna 
skall vara förenadt med mycket stora omkostnader, torde ligga i så öpnen dag, att det ej vidare 
behöfver påpekas.  

Rörande ifrågavarande arbetes betydelse för vetenskapen torde jag äfvenledes kunna fatta 
mig kort. Arbetet har ej blott inom vårt land vunnit allmänt erkännande samt blifvit 
prisbelönadt utan det har ock i utlandet erhållit de mest enstämmigt ampla vitsord. Till 
styrkande häraf bifogas följande 16 recensioner af arbetet i tyska, franska, engelska och 
amerikanska tidskrifter, med hvilka recensioners uppläsande jag ej vill trötta de närvarande. Jag 
vill blott nämna, att de enstämmigt visa, att här föreligger ett om högst ovanlig flit samt 
utomordentlig noggrann detaljundersökning vittnande arbete af ett för vetenskapen mycket 
högt och bestämdt värde.  
 
Upsala den 28:de Mars 1894 
 
Olof Hammarsten  
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Protokoll vid K Vetenskaps Societetens sammanträde den 9:e Maj 1894 
Ordförande: prof. Hammarsten.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Justitie-råde[t] Olivecrona, prof. Lilljeborg, Sahlin, Fries, 
Hedenius, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Dunér, Widman, Petersson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för societetens sammanträde d. 14 april.  
§ 2. Tillkännagafs, att bland societetens utländske ledamöter aflidit:  
1) f. d. Kemie professorn m. m. A. E. Arppe i Helsingfors;  
2:o) f. d. Kemie prof. Jean Charles Galissard de Marignac i Genève;  
3) Med. D:r Robert Gordon Latham i London.    
§ 3. Föredrogs en skrifvelse från Biological Society i Liverpool med anhållan om utbyte af 

tryckskrifter, hvilken begäran af Societeten bifölls.  
§ 4. Till införande i Societetens Acta antogs den vid förra sammanträdet inlemnade, af Hrr 

Dillner och Falk granskade och nu förordade afhandlingen af Docent Berger: ”Sur le 
développement de quelques fonctions discontinues en séries de Fourier”.  

§ 5. Företogs till behandling frågan om bortgifvandet af de Bjurzonska understödsmedlen för 
lärda verks utgifvande.  

Sedan Ordföranden dervid uppläst de motiverade förslagen rörande prof. Tullberg och 
Henschen (se förra sammanträdet) samt redogjort för kommitterades förslag angående delning 
i lika delar af nämnda understödsmedel mellan sagde Hrr Tullberg och Henschen, tillkännagaf 
han, att alla inländska ledamöter af Societeten blifvit i behörig tid till detta sammanträde 
kallade för att vid understödsmedlens bortgifvande i valet deltaga, äfvensom att från dem 
nästan allesamman ingått skriftligt erkännande af kallelsens mottagande.  

Efter uppläsning af hithörande delar af Stipendieförfattningen, företogs bestämning af 
grunden för fördelningen, och utföll Societetens dervid med slutna sedlar gjorda omröstning så, 
att alla de 14 röstande yrkade på, att de nu ifrågavarande räntemedlen skulle i lika delar 
fördelas mellan professorerna T. Tullberg och S. Henschen, båda i Upsala.  

Detta beslut blef genast justeradt, och skulle underrättelse om valet meddelas det större 
Akademiska Konsistoriet härstädes.  

§ 6. Vid företaget val af Ordförande för kommande akademiska år erhöll prof. Falk 12 
röster och prof. Clason 1 röst.  

§ 7. Prof. Petersson höll föredrag om ”de habituella skoliosernas utveckling”; och  
prof. Dunér lemnade några meddelanden angående den i slutet av mars och början af april 

observerade Denningska kometen.  
 

Sammanträdet egde rum från 5.15 till 6.55.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 20 Okt. 1894 
Ordförande: Prof. Hammarsten och Falk.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Dillner, Hedenius, Cleve, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, 
Rydin, Kjellman, Tullberg, Dunér, Alin, Widman, Henschen och Lennander.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för Soc:s sammanträde d. 9 Maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordförande-platsen öfverlemnades på öfligt sätt af prof. Hammarsten till prof. Falk.  
§ 3. Ingångna tacksägelse-skrifvelser från de nyvalde ledamöterna: Tait, Koch och Kocher 

upplästes.  
§ 4. Bland Soc:s utländske ledamöter hade aflidit: Med. D:r Dan. Cornelius Danielsen, 

Director för Museet i Bergen; prof. i Sanskrit och jemförande språkforskning: William Dwight 
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Whitney vid Yale University i New. Haven; Fys. Prof. Aug. Kundt vid Universitetet i Berlin; 
Exc. Hermann Ludv. Ferd. von Helmholtz, Director för Phys. Techn. Reichsanstalt i Berlin och 
Bot. Prof., Led. af K. Preuss. Vetenskaps Akad. i Berlin, D:r Nathanael Pringsheim.  

Såsom ett erkännande å Soc:s sida af Exc. v. Helmholtz’ utomordentligt stora vetenskapliga 
förtjenster inom flere olika vetenskapsgrenar beslöt Soc., att den efter honom bland Soc:s 
ledamöter lediga platsen skulle under ett års tid förbli obesatt.  

§ 5. Förslag till nya ledamöter hade inlemnats  
A) Från Fysisk-Mathematiska klassen  
a) i ledigheten efter afl. kem. prof. Arppe i Helsingfors: 
Kemie prof. Victor Meyer i Heidelberg 
˶  ˶ S. M. Jörgensen i Köpenhamn.  
b) i ledigheten efter afl. kem. prof. Marignac i Genève:  
Kemie prof. Karl Liebermann vid Charlottenburg, Berlin. 
˶  ˶ Theodor Curtius i Kiel.  
B) Från Med. Naturhistoriska klassen:  
i ledigheten efter afl. R. G. Latham  
Prof. i Pathologie interna Bouchard vid medic. fak. i Paris  
Prof i speciel pathologie H. Nothnagel vid Univ. i Wien.  
och skulle dessa förslag hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 6. Till införande i Soc:s Acta hade följ. afhandlingar inlemnats 
a) af Lic. Cartheim-Gyllenskiöld: ”Détermination des éléments magnétiques dans la Suède 

méridionale pendant l'année 1892”, hvilken afhandling remitterades för granskning till Hrr 
Lundquist och Thalén  

b) af Doc. Petrini: ”Analytische Darstellung der Hauptsätze des stationären 
Elektromagnetismus”, hvilken afhandling remitterades till Herrar Falk och Lundquist.  

§ 7. Uppgift till Statskalendern för 1895 å Soc:s ledamöter hade blifvit infordrad, och skulle 
efter skedd granskning öfversändas till Redaktören af Statskalendern.  

§ 8. Bibl. Annerstedt hade inlemnat en skrifvelse angående köp för nedsatt pris af Soc:s 
Acta, nemligen  

1:o) för Yale University i Amerika, hvilket Universitet mottager alla till the Connecticut 
Academy ingående bokförvärf, med hvilken senare Societeten sedan någon tid står i 
bytesförbindelse. Yale University önskar fylla sina luckor i Soc:s Acta och för den skull för 
nedsatt pris köpa Vol. 1–5 och 9 af Ser. III;  

2:o) Universitets och Landsbiblioteket i Strassburg, hvilket icke står i någon bytes 
förbindelse med Societeten, men eger ett fullständigt exemplar af Acta till och med Ser III del. 
XIV:1–2, hemställer att för framtiden antingen få tillbyta sig fortsättningen mot årligt 
aflemnande af sina doktors dissertationer (cirka 100 per år) eller för nedsatt pris köpa 
fortsättningen med omgående af Bokhandlare och besparing af deras provision.  

Detta ärende remitterades till Skattmästaren. 
§ 9. Från Physikalisch-Technische Reichsanstalt i Berlin hade framställts begäran om utbyte 

af tryckskrifter, hvilken begäran af Soc. bifölls.  
§ 10. Prof. Alin höll föredrag om Carl Johans förhållande till Napoleon under de första 

veckorna af hans vistelse i Sverige;  
prof. Henschen öfverlemnade såsom gåfva till Soc. sitt stora arbete ”Klinische und 

Anatomische Beiträge zur Pathologie des Gehirns och redogjorde för de grundsatser, som ledt 
honom vid författandet af detta arbete;  

prof. Thalén förevisade ett stort Rowlands konkavgitter å spegelmetall, skänkt till 
universitetets fysiska institution af Lektor A. E. Andersson i Kristianstad, äfvensom några af 
samma gifvare tagna fotografier såväl af elektriska spektra som solspektrum.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7   
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 Nov.1894 
Ordförande: prof. Falk.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Tegnér, Lundquist, Rydin, Annerstedt, Tullberg, Dunér, Alin, 
Henschen och Petersson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för Soc:s sammanträde d. 20 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. Vid med slutna sedlar företagna val af utländska ledamöter tillföllo alla de afgifna 12 

rösterna:  
a) i ledigheten efter afl. kemie prof. Arppe: 
Kemie professor Victor Meyer i Heidelberg;  
b) i ledigheten efter afl. kemie prof. Marignac:  
Kemie prof. Karl Liebermann i Charlottenburg invid Berlin;  
c) och i ledigheten efter afl. Med. D:r Latham:  
Med. prof. i pathologie interne Bouchard vid Med. fak. i Paris;  
och hade sålunda Hrr V. Meyer, K. Liebermann och Bouchard blifvit invalda till utländska 

ledamöter af Societeten.  
§ 3. Förslag till nya ledamöter hade till Soc. inlemnats  
a) från Fys. Mathematiska klassen:  
i ledigheten efter afl. Prof. i Fysik A. Kundt i Berlin:  
1:o) Fysices Prof. Friedr. Kohlrausch i Berlin  
2:o) ˶  ˶ Victor von Lang i Wien.  
b) från Med. Naturhistoriska klassen:  

) i ledigheten efter afl. Overlæge Danielsen i Bergen  
1:o) M:r D:r Lacaze-Duthiers, Professor i [tomt] vid Faculté des Sciences i Sorbonne, Paris.  
2:o) Karl Claus, Professor i Zoologi i Wien  
3:o) W. H. Flower, Professor [tomt] i London.  

) i ledigheten efter afl. prof. N. Pringsheim:  
1:o) W. Pfeffer, Professor i Botanik i Leipzig  
2:o) O. Brefeld, ˶  ˶ i München 
3:o) W. G. Farlow ˶ ˶ vid Harvard College Cambridge, U. S. A.  
c) från Hist. Arkeologiska klassen efter afl. Whitney:  
1:o) Statsrådet Zacharias Topelius i [tomt]  
2:o) Prof. Edvard Holm i Köpenhamn.  
och skulle alla desa förslag hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 4. Till införande i Societetens Acta antogs på förord af Herrar Lundquist och Falk den af 

Doc. H. Petrini författade och vid förra sammanträdet inlemnade afhandlingen: ”Analytische 
Darstellung etc”.  

§ 5. Bibliotekarien Annerstedts vid förra sammanträdet inlemnade skrifvelse angående den 
af Yale University och Strassburgs Universitet framställda begäran att för nedsatt pris få köpa 
vissa delar af Soc:s Acta blef, på förslag af Skattmästaren Prof. Lundquist på det sätt bifallen, 
att nämnda Universiteter skulle till nettopris erhålla de i förra sammanträdets protokoll 
omnämnda delarna af Soc:s Acta.  

§ 6. I utbyte mot sina ”Annales” hade Faculté des Sciences i Marseille begärt utbyte af 
tryckskrifter hos Societeten, hvilken begäran bifölls.  

Deremot afslogs en dylik begäran, framstäld af Böhmische Kaiser Franz Josef Akademie der 
Wissenschaften i Prag, enär denna Akademies på tjeckiska språket författade publikationer 
redan sändes till härvarande Akad. Bibliothek.  

§ 7. Prof. Dunér lemnade förklaring öfver ljusvexlingen hos den till Algoltypen hörande, 
nyupptäckta stjernan Z Herculis; och  
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Prof. Henschen förevisade en patient, å hvilken för 1 ½ år sedan en svulst uttagits ur 
hjernan, samt lemnade med anledning deraf en öfversigt af den intrakraniella hjernkirurgiens 
utveckling under senaste årtionde.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7.10.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 8 Dec. 1894 
Ordförande: prof. Falk.  
Närvarande: Hrr Sahlin, Tegnér, Lundquist, Rydin, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 10 Nov.  
§ 2. Från Kongl. Myntverket hade till Soc. ankommit en skrifvelse med tillkännagifvande, 

att K. Ecklesiastik Departementet till Soc. öfverlemade genom K. Myntverket ett exemplar i 
silfver af den, i anledning af 300:de årsdagen af Konung Gustaf II Adolfs födelse, på K. Mjts 
befallning, preglade minnespenningen; hvilken minnespenning för Soc. nu förevisades.  

§ 3. Till revisorer af Soc:s räkenskaper för innevarande år återvaldes de förra revisorerna, 
professorerna Hildebrandsson och Tullberg, och till deras suppleant prof. Dunér.  

§ 4. Vid derefter företaget val med slutna sedlar tillföllo alla de afgifna 7 rösterna följande 
personer:  

a) i ledigheten efter afl. prof Kundt:  
Friedr. Kohlrausch, fysices prof. i Stassburg  
b) i ledigheten efter afl. D:r Danielsen:  
Felix Joseph Henri de Lacaze-Duthiers, led. af fr. Instit, prof. i Zoologie & Anatomie vid 

Faculté des Sc:s Sorbonne, Paris.  
c) i ledigheten efter afl. Pringsheim:  
Wilhelm Pfeffer, botanices prof. i Leipzig  
d) i ledigheten efter afl. prof. Whitney:  
Zacharias Topelius, Statsråd och f. d. professor i historia vid Univ. i Helsingfors.  
I följd häraf hade herrar Fr. Kohlraush, Lacaze-Duthiers, Pfeffer och Topelius blifvit invalde 

till utländska ledamöter af. Societeten.  
§ 5. Prof. Sahlin höll föredrag om trenne verldar, sinneverlden, bildwerlden och 

tankewerlden.  
 

Sammanträdet varade från 5.20 till 7.0  
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Protokoll vid K. Vet. Societetens sammanträde d. 9 mars 1895 
Ordförande: Prof. Rydin.  
Närvarande: Grefve Hamilton, Prof. Lilljeborg, Hedenius, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, 
Annerstedt, Dunér och Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. I följd af sjukdom hos ord. Ordföranden, prof. Falk, och förhinder hos v. Ordf. prof. 

Hammarsten, intogs ordförandeplatsen af prof Rydin.  
§ 2. Upplästes och godkänd[e]s Soc:s protokoll för d. 8 sistl. december.  
§ 3. Bland societetens utländske ledamöter hade sedan sista sammanträdet aflidit: Prof. i 

math. vid Cambridge Universitet Arthur Cayley, och Eng. Generalen Sir Henry Rawlinson i 
London.  

§ 4. Från de sist invalda ledamöterna Hrr Bouchard, Pfeffer, Kohlrausch, Meyer, Liebermann 
och Topelius hade ingått tacksägelsebref, hvilka nu för Soc. upplästes.  

§ 5. Från Société mathematique de France i Paris hade bref derom ingått, att den sist 
erhållna faskikeln af Acta T. XV:I förkommit, och anhöll sagde societet att bekomma ett nytt 
exemplar af nämnda fasc., hvilket af Vet. Soc. nu ock beviljades.  

§ 6. Från Academie des Sciences i Paris hade ankommit ett cirkulär med anhållan om bidrag 
till en staty åt Lavoisier. Soc. beslöt, att cirkuläret skulle öfverlemnas till prof. Cleve och 
Widman.  

§ 7. Société d'Histoire de Léopol hade i hitsändt cirkulär anhållit om utbyte af tryckskrifter. 
Soc. beslöt öfverlemna cirkuläret till Bibl. Annerstedt.  

§ 8. Från Bergens Museum hade ankommit ett cirkulär ang. prisbelöning af Joachim Frieles 
legat, utgörande en guldmedalj af 400 k:rs värde, för ett vetenskapligt arbete öfver Norges 
land- eller hafsfauna, hvilket cirkulär Soc. beslöt skulle öfverlemnas till prof. Tullberg.  

§ 9. De af Soc. utsedde revisorerna hade verkstält granskning af Soc:s räkenskaper, 
säkerhetshandlingar, m. m., och upplästes nu af prof. Hildebrandsson deras revisionsberättelse, 
af hvilken inhämtades angående kassornas ställning följande:  

 
Behållning från 1893.  

Allmänna kassan  74.742:54  
Linnéanska fonden  10.550:  –  
Regnellska fonden  16.640:20  
Marklinska fonden  13.899:11  
Bibiotheks fonden  5.738:22  121.570:07  
 

Inkomster under 1894.  
a) Frälseräntor  1.020:42  
Öfriga räntor  6.073:21 
Af fastigheten  794:  –  
För försålda Acta  230:50 8.118:13  
b) Restantier  146:36  
  8.264:49  
 

Utgifter under 1894.  
Arvoden och löner  800:  –  
Låneomkostnader  204:73  
För fastigheten  590:77  
För utgifvande af Acta:  
Öfversättnings arvoden  258:75  
Tryckning af text  900:  –  
Planscher  792:  –  1.950:75  
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Bibliotheket  531:21  
Diverse  2:  –  4.079:46  
 

Inkomsterna ha således öfverstigit utgifterna med 4.185.03  
 

Behållning till 1895.  
Inteckningar  60.450:  –  
Obligationer  59.502:  –  
Upp- och afskrifnings räkning  5.801:72  
Kontant  1:38 
   125.755:10  
 

Af denna behållning eger  
Allmänna kassan  77.771:25  
Linneanska fonden  10.600:  –  
Regnellska fonden  16.723:40  
Marklinska fonden  14.335:32  
Bibliotheks ˶  6.325:13  
S:a   125.755:10  
 
§ 10. Revisorerna, Hrr Hildebrandsson och Tullberg, hade funnit ”räkenskaperna riktiga, alla 

värdepapper och säkerhetshandlingar fullgoda och i behörigt skick, samt K. Vet. Soc:s 
ekonomiska angelägenheter i alla hänseenden utmärkt väl ordnade och vårdade, och tillstyrkte 
i följd häraf fullständig och ovillkorlig ansvarbefrielse för kassaförvaltaren och 
räkenskapsföraren, prof. G. Lundquist.”  

På derom af Ordföranden framstäld förfrågan blef denna ansvarsbefrielse af Societeten 
lemnad.  

§ 11. Sekreteraren anmälde, att Societetens Acta-tryck nu så långt fortskridit, att en ny 
faskikel neml. T. XV:2 kunde utgifvas. Societeten beslöt, att denna fask. skulle göras i ordning 
och gillade det framlagda förslaget till ”Introductio”, vari redogjordes för orsaken till att T. 
XV:2 till tiden utkommer efter T. XVI.  

§ 12. På förslag av prof. Dunér belöt Soc. träda i utbyte af tryckskrifter med Lick 
Observatory i Amerika.  

§ 13. Docent Beyer inlemnade för införande i Acta en af honom författad afhandling: 
”Recherches sur les nombres polygonaux”, hvilken afhandling för granskning skulle 
öfverlemnas till Falk och Dillner.  

§ 14. För införande i Soc:s Acta antogs en af Lic. V. C. Gyllenskiöld författad afhandling: 
[tomt] 

§ 15. Bibl. Annerstedt framställde läsesälskapets behof af hyres nedsättning i fråga om den 
från Soc. hyrda lokalen. Efter någon diskussion beslöt Soc., att hyran för år 1895, räknadt från 
1 Januari, skulle få nedsättas till 100 kr, med vilkor att hyran för '94 års sista quartal 
liquiderades med 50 kr. af läsesälskapet.  

§ 16. Prof. Dunér förevisade en Observatoriet i Upsala tillhörig Scheinersk sensitometer;  
Prof. Hildebrandsson höll föredrag om de meteorologiska changerna för en ballongfärd öfver 

polargebietet;  
Prof. Thalén förevisade några nya elektriska induktionsapparater.  

 
Sammanträdet varade fr. 5.20 till 7.30  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 Apr. 1895 
Ordförande: prof. Falk.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, prof. Fries, Hedenius, Holmgren, Cleve, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Hammarsten, Rydin, Annerstedt, Kjellson, Tullberg, Dunér, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för den 9 mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Tacksägelsebref hade ankommit från Societetens nyvalde ledamot Mr Lacaze- 
Duthiers, hvilket bref för Soc. upplästes.  
§ 3. Från Cultur-Ministern i Sofia hade ankommit en på Bulgariska språket författad 

skrifvelse.  
§ 4. Efter tagen kännedom af den vid förra sammanträdet af Doc. Berger inlemnade 

afhandlingen: ”Recherches sur les nombres poly[g]onaux" hade Hrr Dillner och Falk tillstyrkt 
afhandl:s intagande i Acta. Detta förslag blef av Soc. gilladt.  

§ 5. Till införande i Acta inlemnade D:r K. Ångström en af honom författad uppsats: Üeber 
eine einfache Methode zur photografischer Darstellung .... hvilken afhandling remitterades för 
granskning till Hrr Hildebrandsson och Thalén.  

§ 6. För fyllande af de efter afl. prof. A. Cayley och General Rawlinson lediga rummen hade 
förslag blifvit inlemnade i förra fallet af mathematisk-fysiska klassen, neml.  

1) Hermann Amandus Schwarz, prof. i math. i Berlin;  
2) Felix Klein, prof. i math. i Göttingen  
och i senare fallet af den histor.-arkeologiska klassen:  
1) Prof. L. Dietrichsen i Kristiania  
2) ˶ Julius Lange i Köpenhamn  
3) ˶ L. Beauchet i Nancy.  
och skulle dessa förslag hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 7. Korrektur till Ledamotsförteckning, afsedd för T. XV f. 2 af Acta fick bland Soc:s 

ledamöter till granskning cirkulera.  
§ 8. Förelades en subskriptions-lista för upprättande af en minnesvård åt Helmholtz.  
§ 9. Sekreteraren anmälde, att Bokhandl. Lundström vid sina remisser till oss från Leipzig af 

Soc:s jubeltom för 1877 fått utan sitt förvållande 3 ex. defekta. På förord af skattmästaren 
beslöt Soc., att Lundström vid aflemnandet af desa 3 defekta ex. af sagde jubeltom skulle få 
godtgörelse såsom för kompletta exemplar.  

§ 10. Prof. Cleve redogjorde för de i London nyligen upptäckta grundämnena Argon och 
Helium. Dessa gasers spektra, frambragta medelst induktionsströmmar i Geislerska rör, 
förevisades. Röret, innehållande Argon, hade erhållits af prof. Ramsay i London. Den använda 
Helium-gasen deremot hade af lic. A. Langlet blifvit framställd å härvarande kemiska 
laboratorium ur mineralet Clevit.  

Prof. Dunér anförde i sammanhang med föregående, att alla 6 af prof. Thalén i solspektrum 
inregistrerade linierna från ofvannämnda Heliumgas fullständigt öfverensstämde med de linier, 
som förekomma i ljuset hos solens kromosfer.  

Prof. Thalén redogjorde för en af D:r K. Ångström uppfunnen method att medelst 
fotografisk registrering undersöka värmestrålningen inom den ultra-röda delen af spektrum.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.45.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 16 maj 1895 
Ordförande: Prof. Falk.  
Närvarande: Grefve Hamilton, Hrr Lilljeborg, Fries, Clason, Tegnér, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 10 April.  
§ 2. Anmäldes, att bland Societetens utländske ledamöter aflidit Fysiologie prof. C. Ludwig i 

Leipzig.  
§ 3. Upplästes en af prof. Lundell verkställd öfversättning af den vid förra sammanträdet 

omnämnda skrifvelsen från Kultur-Ministern i Sofia, enligt hvilken till Vetenskaps Societeten 
öfverlemnades T. I-IX af det ”Archiv (Sbornik) för folkdiktning, vetenskap och litteratur” som 
utgifves af Kultur-Ministeriet i Sofia.  

§ 4. En från Petersburg ankommen skrifvelse, underteck[n]ad af Rosenberger Direktor, 
handlande om Volapük, för hvilken skrifvelse prof. Tegnér redogjorde, föranledde ej till någon 
Soc:s åtgärd.  

§ 5. Sekreteraren anmälde, att T. XV f. 2 af Soc:s Acta nu vore färdig till utdelning. Denna 
faskikel innehåller afhandlingar författade af Hrr Schultz, Ångström, Solander, Berger, 
Henschen och Petrini. 

§ 6. Till införande i Soc:s Acta antogs på tillstyrkan af Hildebrandsson och Thalén den vid 
förra sammanträdet af Ångström inlemnade afhandlingen: ”Ueber eine einfache Methode zur 
photographischen Darstellung des ultra-rothen Spektrums.”  

Likaledes blef en af Doc. K. Bohlin härstädes författad afhandling: Formeln und Tafeln zur 
gruppenweise Berechnung der allgmeinen Störungen benachbartes Planeten anmäld till 
intagande i Acta. Prof. Dunér hade beledsagat denna afhandling med sitt förord och dervid 
yttrat, att ”Doc. Bohlins framstående skicklighet och stora erfarenhet i den räknande 
astronomien syntes utgöra en tillräcklig borgen för att arbetet blifvit väl utfört.”  

I följd häraf beslöt Soc. utan vidare antaga denna afhandling till införande i Acta.  
§ 7. Sekreteraren anmälde, att Soc. eger i år disponera öfver det Bergstedtska priset för 

1894, hvilket således i höst bör bortgifvas.  
§ 8. Vid med slutna sedlar företagna val af utländska ledamöter, enl. de sedan förra 

sammanträdet hvilande förslagen, erhöllo  
a) Prof. Hermann Amandus Schwarz i Berlin alla de afgifna 7 rösterna till det efter Cayley 

lediga rummet, och  
b) Prof. Lorentz Dietrichson i Christiania likaledes alla de afgifna 7 rösterna till det efter Sir 

Rawlinson lediga rummet.  
§ 9. Till ordförande under kommande akad. läseår valdes Bibl. C. Annerstedt, hvilken dervid 

erhöll alla de 8 afgifna rösterna.  
§ 10. Prof. Clason höll föredrag om s. k. atavistiska ledformer på nedre extremiteten.  
 

Sammanträdet varade från 5.20 – 6.45  
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Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 4 okt. 1895 
Ordförande: prof Falk och Bibl. Annerstedt.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, prof. Lilljeborg, Fries, Hedenius, Holmgren, Clason, Tegnér, 
Lundquist, Hildebrandsson, Rydin, Dunér, Alin, Lundström, och Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för sammanträdet d. 16 maj.  
§ 2. Öfverlämnades på öfligt sätt Ordförandeplatsen af prof. Falk till Bibl. Annerstedt.  
§ 3. Anmäldes att bland Societetens hedersledamöter aflidit prof. Sven Lovén i Stockholm, 

och bland de utländske ledamöterna: prof Huxley i London, Hoppe-Seyler i Strassburg, prof. 
G. Stephens i Köpenhamn, A. Geffroy och Louis Pasteur i Paris.  

§ 4. Från de senast invalde ledamöterna: Dietrickson i Christiania och Schwarz i Berlin, hade 
ankommit tacksägelseskrifvelser, hvilka för Soc. upplästes.  

§ 5. Till amerikanist-kongressen i Mexiko d. 15–20. Okt. d. å. hade ankommit inbjudning 
till Soc., hvilken skrifvelse icke ansågs böra föranleda till någon åtgärd.  

§ 6. Från Lektor A. Söderblom i Göteborg hade för införande i Acta inlemnats en 
afhandling: ”Sur la fonction elliptique fondamentale s=p(u:g2,g3)” hvilken afhandling 
remitterades för granskning till Hrr Falk och Lundquist.  

§ 7. Prof. Falk väckte forslag derom, att Soc. på något sätt skulle högtiglighålla [!] prof. 
Weijerstrass födelsedag d. 31 Okt, då nämnde ledamot af Soc. fyllde 79 år. Efter någon 
diskussion beslöts, att genom Sekreterarens försorg, ett lyckönsknings telegram nämnda dag 
skulle till Weijerstrass afsändas, hvilket beslut blef genast justeradt.  

§ 8. Bibl. Annerstedt höll föredrag, hvilket omfattade ”några blad ur Upsala Universitets 
Bibliotheks historia 1702–1750”.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.45.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 2 nov. 1895 
Ordförande: Bibl. Annerstedt.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, Hrr Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, 
Kjellman, Dunér och Widman.,  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 4 okt.  
§ 2. Sekreteraren anmälde, att det vid förra sammanträdet beslutade telegrammet till Soc:s 

ledamot prof. Weijerstrass i rätt tid blifvit afsändt; hvarjemte anmäldes, att prof. 
Mittag-Leffler, som f. n. vistades i Berlin med anledning af festen för Weijerstrass, erbjudt sig 
muntligen framföra Soc:s lyckönskningar, hvilket erbjudande med tacksamhet härifrån antagits.  

§ 3. Från Sekreteraren vid Bibliotheket i Kassel, Dr. Scherer, hade till Soc. ankommit 
förfrågan, huruvida i Soc:s Bibliothek eller Archiv förefunnes några manuskript i original eller 
kopior af Abraham Gotthelf Kästner, prof. i math. vid Universitetet i Göttingen, i hvilket fall 
begärdes, att nämnda opera skulle såsom lån öfversändas till Ständische Landesbibliothek i 
Kassel, för vetenskapligt bruk.  

Då dervid upplystes, att några dylika arbeten af Kästner icke funnos i Societetens ego, 
utlofvade Ordföranden att göra erforderliga undersökningar å Universitets Bibliotheket och 
derefter lemna svar till D:r Scherer.  

§ 4. Ledamotsförslag hade till sammanträdet inlemnats  
1:o) från math. fys. klassen i ledigheten efter Exc. Helmholtz, hvilken plats enl. Soc:s beslut 

d. 20 okt. förledet år skulle stå ledig ett år från nämnda tid:  
a) Ludvig Boltzmann, prof. i theoret. fysik vid Univ. i München,  
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b) C. Christiansen, prof. i Fysik vid Univ. i Köpenhamn.  
2:o) från histor. arkeolog. klassen i ledigheten efter afl. prof. Geffroy:  
a) L. Beauchet, juris prof. i Nancy,  
b) G. Storm, prof i hist. i Kristiania.  
och i ledigheten efter afl. Prof. G. Stephens:  
a) Jul. Lange, prof. i Konsthist., i Köpenhamn,  
b) E. Holm, prof. i Historia i Köpenhamn.  
Dessa förslag skulle hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 5. Från Math. Fys. klassen hade förslag inkommmit för bortgifvandet af de Bergstedtska 

premie-medlen för 1894.  
Klassen hade föreslagit, att nämnda medel måtte till lika delning bortgifvas till Doc. W. 

Palmer och Fil. Lic. Abrah. Langlet hvilket förslag af Soc. stadfästes.  
§ 6. Med redaktionen af ”the Physical Review”, journal of Experimental and theoretical 

Physics, utgifven i Ithaca N. Y. (Cornell University), hvilken redaktion hos Soc. begärt få 
utbyta tryckskrifter, beslöt Soc. träda i dylikt utbyte.  

§ 7. Lektor A. Söderbloms vid förra sammanträdet inlemnade afhandling: Sur la fonction 
elliptique fondamentale etc” blef på förord af Hrr Falk och Lundquist af Soc. antagen till 
införande i Acta.  

§ 8. Prof. Thalén höll föredrag om sina undersökningar för den absoluta bestämningen af 
ljusets våglängder;  

prof. Hildebrandsson redogjorde för de nyare undersökningarne rörande byväder.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 till 6.45.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 7 Dec. 1895 
Ordförande: prof. Falk.  
Närvarande: Grefve Hamilton, prof. Lilljeborg, Hedenius, Tegnér, Lundquist, Dunér, 
Lundström, Widman, Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Anmäldes, att ordinarie ordföranden var förhindrad att vid dagens sammanträde 

närvara, hvarför prof. Falk trädde i hans ställe.  
§ 2. Justerades protokollet för föregående sammankomst.  
§ 3. Medelst slutna sedlar förrättades, i enlighet med de sedan förra sammanträdet hvilande 

förslagen, val till utländska ledamöter. Härvid erhöll  
a) i ledigheten efter Exc. Helmholtz:  
L. Boltsmann, prof. i fysik i Wien, alla de afgifna 11 rösterna;  
b) i ledigheten efter Geffroy:  
L. Beuchet, juris prof. i Nancy, alla de afgifna 11 rösterna;  
c) i ledigheten efter G. Stephens:  
Jul. Lange, prof i konsthistoria i Köpenhamn, alla de afgifna 11 rösterna.  
I följd häraf hade således Hrr Boltzmann, Beauchet och J. Lange blifvit till ledamöter af Soc. 

invalde.  
§ 4. Från den Medicinsk-Naturhistoriska klassen hade följande ledamotsförslag blifvit 

inlemnadt för återbesättande af tvänne af de inom klassen lediga rummen bland de utländska 
ledamöterna:  

1:o) i ledigheten efter Ludvig:  
a) Hugo Kronecker, Fysiologie prof. i Bern,  
b) Angelo Mosso, Professor i Turin,  
c) Dastre, prof i Paris.  
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2:o) i ledigheten efter Pasteur:  
a) Monsieur E. Roux, Institut de Pasteur i Paris,  
b) P. Flechsig, Professor i Psychiatri i Leipzig,  
c) H. Nothnagel, med. prof. i Wien.  
hvilka förslag förklarades hvilande till ett kommande sammanträde.  
§ 5. Ett meddelande från prof. Hugo de Cort, sekreterare vid Société Malacologique i 

Bruxelles, hvilket meddelande handlade om utbyte af snäckor, beslöt Soc. öfverlemna till prof. 
Tullberg.  

§ 6. Till revisorer af Soc:s kassor, säkerhetshandlingar och räkenskaper utsågos prof. Dunér 
och Kjellman, och till suppleant prof. Hildebrandsson.  

§ 7. Lektor Lundström redogjorde för några nyare undersökningar om växternas 
känselförmåga;  

Prof. Dunér lemnade några meddelanden angående spektralförhållandena hos vissa klasser af 
stjernor;  

prof Henschen höll föredrag om lumbalpunktionens betydelse för behandlingen af 
hjern- och ryggmärgsinflammation.  

 
Sammanträdet varade fr. 5.15 till 7.45. 

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 8 febr. 1896 
Ordförande: Bibliothekarien Annerstedt.  
Närvarande: Hr Erkebiskop Sundberg, prof. Lilljeborg, Fries, Holmgren, Tegnér, 
Hildebrandsson, Rydin, Kjellman, Widman, Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Justerades protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Ordföranden anmälde, att bland Societetens inländska ledamöter aflidit prof. Hedenius 

d. 1 dennes.  
§ 3. Från de nyvalde ledamöterna Boltzmann i Wien och Lange i Köpenhamn hade 

tacksägelse-skrifvelser ankommit, hvilka nu för Societeten upplästes.  
§ 4. I en från prof. Gegenbaur i Wien ankommen skrifvelse begärdes utbyte af tryckskrifter 

mot den af honom redigerade mathematiska tidskriften, Zeitschrift für Math. & Physik och 
fick denna fråga hvila till ett kommande sammanträde.  

§ 5. Societetens ledamot, prof. Steinthal i Berlin hade jemte skrifvelse öfversändt sitt arbete.  
§ 6. I öfverensstämmelse med de sedan förra sammanträdet hvilande förslaget företogs val, 

med slutna sedlar till utländska ledamöter,  
a) i ledigheten efter afl. prof. Ludwig  
Fysiol. Prof. H. Kronecker i Bern erhöll alla de afgifna rösterna  
b) och i ledigheten efter afl. prof. Pasteur  
M. E. Roux, chef för Pasteurska Institutet i Paris erhöll alla de afgifna rösterna.  
I följd häraf förklarades Hrr Kronecker och Roux vara valda till utländska ledamöter af 

Societeten.  
§ 7. För återbesättande af de båda lediga rummen efter Huxley och Hoppe-Seyler hade den 

Medic. Naturhistoriska klassen inlemnat föjande förslag:  
a) i ledigheten efter afl. prof. F. Hoppe-Seyler: 
1) Eugen Baumann, prof. i fysiolog. kemi i Freiburg,  
2) Marcell v. Nencki, med. prof. i Petersburg  
3) Armand Gautier, prof. i med. kemi i Paris.  
b) i ledigheten efter afl. prof. Huxley:  
1) Michael Foster, Fysiol. Prof. i Cambridge (England)  
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2) Paul Flechsig prof. i psychiatri i Leipzig.  
Dessa förslag förklarades hvilande till ett kommande sammanträde.  
§ 8. Ordföranden föreslog till Hedersledamot inom Soc. H. Exc. Statsministern m. m. E. G. 

Boström, hvilket förslag enligt de upplästa stadgarna förklarades hvilande till ett kommande 
sammanträde.  

§ 9. Professor Widman erinrade Soc. derom, att den berömde kemisten C. W. Scheele här i 
Upsala gjort sina vigtigaste upptäckter, nemligen af syrgas, klor, mangan, baryt m. fl. under den 
tid, han såsom laboratorie-elev i härvarande apotheket Lejonet vistades i Upsala 1771–72 (Jfr. 
Frih. Nordenskjölds arbete om C. W. Scheele, 1892).  

Prof Widman nämnde vidare, att K. Vet. Soc. hvarken tillförene under Scheeles lifstid 
hedrat honom, ej heller sedermera hans minne.  

Efter vidtagna undersökningar kunde det anses bevisadt, att nuvarande byggnaden för 
Apoteket Lejonet verkligen fanns på Scheeles tid, och all sannolikhet förefinnes, att hans 
upptäckter derstädes egt rum.  

Med anledning häraf föreslog Prof. Widman, att Vetenskaps Societeten skulle å nämnda 
byggnads yttervägg låta uppsätta en minnestafla, erinrande om Scheeles ofvannämnda 
upptäckter, och upplyste, att egaren till byggnaden, Apothekar Sundblad förklarat sig villig att 
härtill lemna sitt medgifvande.  

Efter något meningsutbyte beslöt Societeten för närvarande att till Skattmästaren remittera 
frågan i afs. på kostnaden, som enligt någon arkitekts mening kunde hållas mellan 200 och 
1000 kronor.  

§ 10. Ordföranden väckte förslag om utverkandet hos vederbörande myndigheter af 
portofrihet för Societeten och föreslog tillsättandet af en komité, bestående af Ordföranden, 
Sekreteraren och Skattmästaren, som hade att närmare utreda frågan.  

Efter någon diskussion i ämnet beslöt Societeten, att den omnämnda komitén skulle 
tillsättas.  

§ 11. Ordföranden höll föredrag ”om Svensk bildning och svenskt språk under förra hälften 
af 17:e århundrandet.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.40.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 14 mars 1896  
Ordförande: Bibl. Annerstedt.  
Närvarande: Hr Grefve Hamilton, prof. Fries, Holmgren, Clason, Cleve, Tegnér, Lundquist, 
Hildebrandsson, Rydin, Kjellman, Tullberg, Dunér, Lundström, Widman, Petersson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Från Societetens nyinvalde ledamot Mr Beauchet i Nancy hade tacksägelse-skrifvelse 

ankommit, hvilken skrifvelse för Societeten upplästes.  
§ 3. Enligt det sedan förra sammanträdet hvilande förslaget företogs med slutna sedlar nu val 

till utländska ledamöter, hvarvid  
a) i ledigheten efter afl. prof Hoppe-Seyler alla de afgifna 16 rösterna tillföllo prof. Eug. 

Baumann i Freiburg, och  
b) i ledigheten efter afl. prof. Huxley tillföllo alla de afgifna 16 rösterna fysiologie-prof. 

Mich. Foster i Cambridge (England). 
I följd häraf hade således Baumann och Foster blifvit invalda till utländske ledamöter af 

Societeten.  
§ 4. Till återbesättande af det efter framl. prof. P. Hedenius lediga rummet bland 

Societetens inländska ledamöter hade den Medicinsk-naturhistoriska klassen inlemnat följande 
förslag:  

1:o) Med. prof. M. V. Odenius i Lund,  
2:o) ˶  ˶ C. J. Ask i ˶ . 
hvilket förslag förklarades hvilande.  
§ 5. Val med slutna ja- eller nej-sedlar företogs derefter ang. hedersledamot i enlighet med 

det vid förra sammanträdet väckta förslaget, hvarvid 13 ja-sedlar och 2 nej-sedlar afgåfvos åt 
H. Exc. Statsministern E. G. Boström, hvilken sålunda blifvit vald till Societetens 
hedersledamot.  

§ 6. Genom skriftligt meddelande hade prof. Falk tillstyrkt utbyte af Soc:s Acta mot den af 
Prof. Gegenbaur i Wien utgifna tidskriften för math. och fysik. Prof. Falks ofvannämnda förslag 
blef af Societetens gilladt och antaget.  

§ 7. Prof. Widman förevisade ett par utkast förfärdigade af arkitekten Lindegren, till 
minnestafla öfver Scheele, och ansågs en dylik tafla af kalksten eller granit kunna fraktfritt 
lemnas i Upsala för omkring 200 kronor. Till en dylik utgift förklarade Skattmästaren, prof. 
Lundquist, att Societeten egde medel.  

Societeten beslöt, att den vid förra sammanträdet omnämnda minnestaflan skulle å då 
ämnad plats uppsättas och att den skulle förfärdigas af granit.  

För bestämmande af inskriptionens lydelse tillsattes en komité, bestående af Hrr. 
Annerstedt, Widman, Cleve och Tegnér.  

§ 8. Prof. Dunér förärade Societeten det stora af honom och observator Engström i Lund 
publicerade astronomiska arbetet: ”Observations des Etoiles de la zone entre 35° et 40° de 
déclinaison boréale faites à l'Observatoires de Lund”, för hvilken värdefulla gåfva ordföranden 
framförde Societetens stora tacksägelse.  

§ 9. Prof. Tullberg förevisade 1:o bastarden mellan hjerpe och orre, och mellan dalripa och 
tjäder, samt 2:o en del lägre hafsdjur, konserverade i formal.  

Prof. Dunér lemnade några meddelanden om ljusvexlingen hos den föränderliga stjernan 
Z Herculis.  

Prof. Thalén förevisade några af de fotografier, hvilka å fysiska kabinettet blifvit af D:r 
Öhrwall tagna med Röntgens X-strålar.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7.0  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 22 Apr. 1896 
Ordförande: Bibl. Annerstedt.  
Närvarande: Hrr Fries, Tegnér, Lundquist, Falk, Rydin, Tullberg, Widman, Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för förra sammankomsten.  
§ 2. Ankomna tacksägelse-skrifvelser från Hrr Boström, Kronecker, Baumann och Foster 

upplästes.  
§ 3. Den vid förra sammanträdet tillsatte komitén för författandet af inskriptionen på den 

till minne af Scheele tillämnade taflan hade inlemnat följande förslag:  
 

I detta hus 
bodde 

Carl Wilhelm Scheele 
1770 – 1775 

Här upptäckte han syre 
och andra naturens grundämnen 

 
vilket förslag af Societeten godkändes.  
Vid derom väckt fråga, huruvida Riksantiquarien borde höras, då här var fråga om en 

offentlig inskrift, beslöts, att en enskild skrifvelse till honom, såsom ledamot af Societeten 
skulle afgå.  

Beträffande kostnaden för minnestaflans uppsättande beslöt Societeten dertill anslå högst 
250 kronor; hvarjemte prof. Widman fick i uppdrag att draga försorg om taflans uppsättande.  

§ 4. Från Herrar Tillberg, Annerstedt och Erdmann hade en skrifvelse blifvit inlemnad med 
anhållan om bidrag för studerandet af folkspråk inom Upland.  

Efter någon diskussion beslöts, enär ärendet ej var brådskande, att de inlemnade 
skrifvelserna skulle ställas på cirkulation bland Societetens ledamöter.  

§ 5. Medelst slutna sedlar anstäldes val till inländsk ledamot efter aflidne prof. Hedenius 
enligt det sedan förra sammanträdet hvilande förslaget, och erhöll dervid prof. V. Odenius i 
Lund alla de afgifna 8 rösterna, i följd hvaraf han blifvit invald till ledamot af Societeten.  

§ 6. Revision af Societetens räkenskaper, säkerhetshandlingar och kassor hade verkstälts af 
Hrr Dunér och Hildebrandsson. Prof. Kjellman hade varit förhindrad att deri deltaga.  

Revisionsberättelsen föredrogs och visade följande resultat:  
 
Behållning från 1894.  

Allmänna kassan  77.771:25  
Linnéanska fonden  10.600:  –  
Regnellska ˶  16.723:40  
Marklinska ˶  14.335:32  
Biblioteksfonden  6.325:13  125.755:10  

 
Inkomster under 1895. 

Frälseräntor  887:68  
Öfriga räntor  6.132:97  
Vinst vid obligat:s utlottning  230:  –  
Hyror  646:48  
Försålda Acta  378:75 8.275:88  
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Utgifter under 1895. 
1) Arvoden och löner  800:  –  
2) Låneomkostnader m. m.  35:75  
3) För fastigheten  264:48  
5) ˶ bibliotheket9  545.80  
6) Diverse  163:73  
4) För utgifvandet af Acta  
Öfversättningsarvoden  768:75  
Text-Tryckning  1.500:  –  
Planscher  62:  –  
Häftning m. m.  44:62 2.375:37  
  4.185:13  
 

Inkomsterna hade således öfverstigit utgifterna med   4.090:75  
 

Behållning till 1896. 
Allmänna kassan  81.152:11  
Linnéanska fonden  10.650:  – 
Regnellska ˶  16.798:66  
Marklinska ˶ 14.335:32 
Bibliotheks ˶ 6.909:76 129.845:85  
 

Ofvanstående behållning utgöres af  
Inteckningar  60.450:  –  
Obligationer  60.742:  –  
Deposition och postsparbanksbok  6.800:  –  
Upp- och afskrifnings räkning  1.765:52  
Kassabehållning  88:33 129.845:85  
 
Dessutom var fastighetens värde upptaget till   14.000  
och frälseräntornas kapitalvärde till   18.000 
S:a  32.000  
 
Revisorerna yttra, att räkenskaperna befunnits rigtiga, att alla värdepapper och säkerhets 

handlingar äro goda och i behörigt skick, samt K. Vetenskaps Societetens ekonomiska 
angelägenheter i alla hänseende utmärkt väl ordnade och vårdade, hvadan de tillstyrka 
fullständig och ovilkorlig ansvarsbefrielse för kassaförvaltaren och räkenskapsföraren, prof. G. 
Lundquist.  

På derom framställd förfrågan blef en dylik decharge lemnad af Societeten.  
§ 7. Bibl. Annerstedt höll föredrag om stridigheterna vid Kanslers valet i Upsala 1747 och 

den deraf framkallade satiren ”Sagan om Herrgåln”.  
Prof. Henschen demonstrerade ett fall af trepanation för svulst i hjernan.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.20  
 

  

                                                 
9 Numrering oklar efter ändring i originalet. 
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Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 23 maj 1896 
Ordförande: Bibl. Annerstedt.  
Närvarande: Hrr Fries, Clason, Cleve, Tegnér, Falk, Rydin, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för förra sammanträdet.  
§ 2. Tillkännagafs, att societetens inländska ledamot, prof. F. W. Häggström, aflidit d. 21 

dennes.  
§ 3. Upplästes ankommet protokolls-utdrag från K. Vitterhets, Historie och 

Antiquitets-Akademien i Stockholm med tillkännagifvande, att Akademien godkändt den af 
Societeten föreslagna inskriften till minnestafla öfver C. W. Scheele.  

§ 4. Ordföranden uppläste en af honom författad, till K. Mjt stäld, underdånig skrifvelse 
med anhållan om portofrihet för bref och paketer från K. Vet. Societeten till in- och utländska 
lärda samfund, hvilken skrifvelse af Soc. godkändes.  

Med anledning häraf beslöt Societeten, att nämnda skrifvelse skulle genom en deputation, 
bestående af Ordföranden, Sekreteraren och prof. Fries, till H. Mjt Konungen öfverlemnas.  

§ 5. Företogs val med slutna sedlar till Ordförande för kommande Akademiska år, hvarvid 
alla de 9 afgifna rösterna tillföllo prof. F. R. Kjellman.  

§ 6. Prof Clason höll föredrag om hjernbarkens funktioner, och  
prof. Cleve om studiet af diatomaceer såsom medel att finna hafsströmmars förlopp.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 till 7.15. 
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 26 Sept. 1896 
Ordförande: Bibl. Annerstedt och prof. Kjellman.  
Närvarande: Hrr Almén, Cleve, Lundquist, Hammarsten, Falk, Rydin, Kjellman, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 23 maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Sedan afgående Ordföranden Bibl. Annerstedt redogjort för det besök hos H. Mjt 

Konungen som den utsedda deputationen aflagt i och för framlemnandet af den underdåniga 
ansökan om portofrihet för Soc:s bref och paketer, hvarom fråga var i Soc:s föregående 
protokoll, äfvensom för de besök, Ordföranden sjelf aflagt hos chefen för K. 
Finans-Departementet, hos General-Direktören för Statskontoret och Poststyrelsen, samt 
omnämnt de synnerligen goda förhoppningar, man nu kunde hysa för ernåendet af ett godt 
resultat, öfverlemnade han på öfligt sätt ordförandeplatsen till prof. Kjellman.  

§ 3. För Societeten upplästes tacksägelse skrifvelse från prof Odenius i Lund med anledning 
af hans inväljande till ledamot af Societeten.  

§ 4. Tillkännagafs, att ett lyckönsknings-telegram på latin, författadt af Bibl. Annerstedt 
blifvit å Soc:s vägnar afsändt d. 17 Sept. till hennes ledamot Lektor Lindman i Örebro, som 
nämnda dag fylde 80 år; hvarefter upplästes Lektor Lindmans med anledning häraf likaledes på 
latin författade tacksägelse skrifvelse.  

§ 5. Ordföranden tillkännagaf, att bland Soc:s hedersledamöter aflidit f. d. 
Justitiestatsministern och förre Universitets Kanslern, Frih. Louis de Geer, och bland dess 
utländske ledamöter, prof. Julius Lange i Köpenhamn.  

§ 6. Till Soc. hade ankommit följande skrifvelser:  
1:o) från K. Ecklesiastik Departementet angående arkiv;  
2:o) från British Association i London angående visse åtgärder vid publikation af zoologiska 

skrifter;  
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3:o) från Geografiska sälskapet i Helsingfors ang. utbyte af tidskrifter;  
hvarför Soc. beslöt öfverlemna dessa skrifvelser till behandling af en komité, bestående af 

Soc:s tjenstemän, jemte Bibl. Annerstedt.  
§ 7. Föredrogs den sedan förra sammankomsten hvilande frågan om bidrag från Societeten 

för studiet af landsmål inom Upland, hvarvid ifrågasatts dels att afslå den framstälda begäran af 
300 k:r årligen under 5 år, dels att lemna ett mindre bidrag, än det begärda.  

Efter någon diskussion beslöt Soc., att ett bidrag af 500 k:r för en gång skulle för det 
begärda ändamålet lemnas.  

§ 8. Sekreteraren redogjorde för fortgången af Acta-trycket och erhöll Soc:s bemyndigande 
att iordningställa 1:a fasc. af Vol. 17, hvilken skulle utgöras af Hammarbergs, Gyllenskölds och 
Ångströms afhandlingar.  

§ 9. Den histor. Arkeolog. klassens inlemnade förslag till återbesättande af det efter afl. prof. 
F. W. Häggström lediga inländska rummet hade följande lydelse:  

1:o) Prof. O. A. Danielson i Upsala  
2:o) Prof. P. A. Geijer i d:o  
och skulle detta förslag bli hvilande till ett kommande sammanträde. 
§ 10. Prof. Falk föreslog, att en adress till prof. Weijerstrass skulle i ordningsställas till d. 

31/10 d. å., då Weijerstrass fyller 80 år.  
Soc. beslöt i öfverensstämmelse härmed, samt gaf prof. Falk i uppdrag att jemte sekret. 

bringa adressen i ordning.  
§ 11. Prof. Cleve förevisade en mängd preparat af jordmetallerna.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 – 6.30.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 31 Okt. 1896 
Ordförande: prof. Kjellman.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Cleve, Tegnér, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, 
Henschen, Petersson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 26 Sept. upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordföranden meddelade, att sedan förra sammanträdet aflidit Soc:s inrikes ledamot: 

Astron. prof. Möller i Lund och bland utländska ledamöter fysikern H. L. Fizeau i Paris.  
§ 3. Ordföranden tillkännagaf vidare, att han jemte Soc:s sekreterare och skattmästare 

uppvaktat Soc:s hedersledamot prof. Lilljeborg d. [tomt] Okt. för att lyckönska honom vid 
uppnådda 80 år.  

§ 4. Prof. Falk anmälde, beträffande den i förra sammankomstens protokoll omnämnda 
adressen till Soc:s ledamot prof. Weijerstrass i Berlin, att genom införskaffade upplysningar 
från prof. Fuchs i Berlin den upplysning vunnits, att prof. Weijerstrass redan i fjol fylde sina 80 
år, hvadan någon adress i år ej kunde komma i fråga.  

§ 5. En tacksägelse-skrifvelse från Hrr Annerstedt, Tullberg och Erdmann för Soc:s vid förra 
sammanträdet åt styrelsen för studiet af folkmål i Upland för en gång beviljade anslaget af 500 
k:r upplästes.  

§ 6. Ett ankommet korrektur öfver Soc:s i Statskalendern för '97 ledamotsförteckning fick 
bland Soc:s närvarande ledamöter cirkulera.  

§ 7. För Soc. tillkännagafs, att 1:a fasc. af T. XVII af Soc:s Acta blifvit utgifven, innehållande 
afhandlingar af Gyllensköld, Ångström och Hammarberg.  

§ 8. En af prof. Dillner till intagande i Acta inlemnad afhandling remitterades för granskning 
till Hrr Falk och Lundquist. 
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§ 9. Den vid förra sammanträdet tillsatta komitén hade inlemnat förslag  
1:o till underdånig skrifvelse ang. stadgar för Arkiv,  
2:o till besvarande af skrivelsen från British Association,  
för hvilka förslag redogörelse lemnades.  
Soc. beslöt gilla skrifvelserna, men på framställning af sekreteraren göra det tillägg till den 

senare skrifvelsen, att Soc. för sin del funnit lämpligt besluta, att hvarje ark hos hvarje 
afhandling af Soc:s Acta, såväl text som öfvertryck, hädanefter skall förses med datum å 
trycknings dagen, genom anbringandet af ordet ”impr.” i närheten af de der redan befintliga 
orden ”Nova Acta etc.”.  

§ 10. Vid företaget val med slutna sedlar af inländsk ledamot efter afl. prof. Häggström 
erhöll prof. Danielsson 11 röster och prof. P. A. Geijer 1 röst, hvadan prof. Danielsson blifvit 
till Soc:s ledamot invald.  

§ 11. I ledigheten efter afl. prof. Julius Lange i Köpenhamn hade den hist. arkeolog. klassen 
inlemnat följande förslag:  

1:o prof. Edv. Holm i Köpenhamn  
2:o prof. Gustav Storm i Kristiania  
hvilket förslag skulle enl. stadgarne hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 12. Föredrag hölls af  
Bibl. Annerstedt om stridigheterna vid Upsala Universitet på 1670-talet, särskildt Olof 

Rudbecks konflikt med sina kolleger, hvarefter Prof. Henschen  
1:o) förevisade Röntgens fotografier, medelst hvilka läget af en revolverkula inuti hjernan på 

en person angifvits, samt  
2) lemnade ett meddelande om trikromatiskt tryck.  
Derjemte öfverlemnade prof. Henschen till Soc. sina senast utgifna arbeten: Th. III af 

klinische und Anatomische Beiträge, samt Behandlung der Erkrankungen des Gehirns und 
seiner Häute (Separatabdruck aus dem Handbuch der speciellen Therapie innerer 
Krankheiten, Penzoldt, Erlangen; Stintzing, Jena, B. 5.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7.40.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 21 Nov. 1896 
Ordförande: prof. Kjellman.  
Närvarande: Hrr Lundquist, Falk, Rydin, Annerstedt, Widman.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för sammanträdet d. 31 Okt. upplästes och godkändes.  
§ 2. Anmäldes, att bland Soc:s inländske ledamöter aflidit astron. prof. A. Gyldén i 

Stockholm, och bland de utländska Baron Ferd. v. Müller Direktor för Botan. trädgården i 
Melbourne, F. F. Tisserand direktor för astron. observatoriet i Paris, Eug. Baumann prof i 
fysiolog. kemi i Freiburg (B.).  

§ 3. Vid val med slutna sedlar till utländsk ledamot i hist. arkeolog. klassen eft. afl. prof. 
Julius Lange erhöll prof. Edw. Holm, prof. i historia vid Universitetet i Köpenhamn alla de 6 
afgifna rösterna, och hade således blifvit vald till ledamot af Societeten.  

§ 4. Skattmästaren föreslog, att Soc. skulle låta anskaffa ett brandfritt kassaskåp i st. f. den 
hittills begagnade mycket olämpliga jernbeslagna kassa kistan för förvarande af Soc:s 
protokollsböcker och öfriga arkivalier, och beslöt Soc. ge skattmästaren och sekreteraren i 
uppdrag att draga försorg om ett lämpligt kassaskåps anskaffande.  

§ 5. Prof. Kjellman höll föredrag om odling i stort och användning af hafsalger i Japan; och  
Prof. Thalén lemnade några notiser om de 1833 af prof. Wilh. Weber, medelst den mellan 

fysiska kabinettet och magnetiska observatoriet i Göttingen anbragta dubbla trådledningen, 
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anstälda försöken, genom hvilka ådagalades, att Webers anordning verkligen var den första i 
stort inrättade elektromagnetiska telegrafen.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.30.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 16 Dec. 1896 
Ordförande: prof. Kjellman.  
Närvarande: Hrr Fries, Lundquist, Falk, Rydin, Dunér.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för föreg. sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. Sekreteraren anmälde, att det visserligen i de vanliga tidningarna tillkännagifvits, att 

Vetenskaps Societeten skulle af K. Mjt erhållit begärd fribrevsrätt. Men då ingen underrättelse 
härom erhållits, hvarken genom posttidningen eller såsom förebådats från K. 
Finansdepartementet, hade sekret. och Skattmästaren å postkontoret herstädes fått den 
underrättelse genom dit ankommit cirkulär från K. Generalpoststyrelsen, att i fråga varande 
rättighet blifvit Societeten af K. Mjt medgifven, i följd hvaraf man redan kunnat börja begagna 
sig af sagda förmån.  

Då denna af K. Mjt gifna tillåtelse ej blott kommer att medföra ekonomisk fördel för 
Societeten, utan ock blir af största nytta för korrespondensen och det litterära utbytet, 
hemstälde sekret. till Ordföranden, att denne, med Soc:s medgifvande, måtte få till 
bibliothekarien Annerstedt framföra Soc:s tacksägelse för den osparda möda och det synnerliga 
nit, Bibl. Annerstedt för sakens framgång ådagalagt, så mycket mer som det utan förre 
ordförandens energiska ingripande sannolikt aldrig skulle kunnat lyckas Soc. återvinna den en 
gång tillförene innehafda rättigheten af fribrefsrätt.  

Societeten beslöt, att ett dylikt uttalande af tacksägelse från Soc:s sida skulle genom n. v. 
ordföranden till Bibl. Annerstedt framföras.  

§ 3. Med anledning af det under kommande år stundande jubileet i afs. på K. Oscar II:s 
25-åriga regering, föreslog sekret. att Soc. måtte till diskussion upptaga den frågan, huruhvida 
och på hvad sätt Soc. borde deltaga i firandet af nämnda jubelfest.  

Vid fråga om valet mellan festtom och adress beslöt Soc. anse afgifvandet af en på latin 
författad adress vara den lämpligaste formen för Soc:s deltagande i nämnda fest. Skattmästaren 
fick i uppdrag att hos fröken Gisberg i Stockholm göra sig underrättad, huruvida hon befunnes 
villig besörja adressens lämpliga utstyrsel, samt derjemte efterhöra kostnaden. Slutligen skulle 
man hos Herrar Annerfeldt och Danielsson godhetsfullt anhålla, att de ville författa och till 
latin öfverföra i fråga varande adress.  

§ 4. Frågan om bortgifvandet af Bergstedtska premie-medlen för 1896, hvilken Soc. hade 
rätt att bortgifva, uppskjöts till nästa år, tills någon kemist vore närvarande.  

§ 5. Till revisorer af Soc:s kassor och räkenskaper valdes prof:e Dunér och Widman, samt 
till suppleant prof. O. V. Petersson.  

§ 6. Prof. Thalén inlemnade för införande i Acta en af honom författad afhandling ”Sur la 
détermination absolue des raies spectrales, till hvars granskare utsågos prof Dunér och 
Lundquist.  

§ 7. Följande ledamotsförslag inlemnades:  
A. Från mathem. fysiska klassen:  
1:o i ledigheten efter afl. prof. Möller:  
a) prof. Rosén i Stockholm  
b) ˶ Bäcklund i Lund  
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2:o i ledigheten efter afl. prof. Gyldén:  
a) Den återstående från föreg. förslag,  
b) Doc. Bohlin i Upsala.  
3:o i ledigheten efter afl. Direktor Tisserand i Paris:  
a) M. Jos. Bertrand, Secreterare vid Académie des Sciences i Paris,  
b) M. Loawi, v. Director vid Pariser Observatoriet. 
B. Från Medic. Naturhistor. klassen:  
1:o i ledigheten efter afl. Baron Ferd. v. Müller:  
a) prof. i bot. Eugène Warming vid Universitetet i Köpenhamn  
b) prof. ˶ Herman Graf zu Sohns-Laubach i Strassbourg  
c) prof. ˶ O. Brefeld i Münster i Westphalen  
2:o i ledigheten efter afl. prof. E. Baumann:  
a) M. v. Nencki, prof i S:t Petersbourg,  
b) A. Gauthier, prof. i Paris,  
c) A. Kossel, prof. i Marburg.  
§ 8. Prof. Thalén förevisade den Thomas'ka räknemaskinen från Burchardt vid Glashütte i 

Sachsen.  
 

Sammanträdet räckte fr. 5 – 6.30  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 13 Febr. 1897 
Ordförande: prof. Kjellman.  
Närvarande: prof. Lilljeborg, Fries, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, 
Hammarsten, Dunér, Widman, Danielsson.  

 
§ 1. Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. Prof. Danielsson, som nu för 1:a gången deltog i Soc:s förhandlingar, hälsades 

välkommen af Ordföranden.  
§ 3. Ordföranden tillkännagaf, att sedan förra sammanträdet aflidit Soc:s hedersledamot 

förre landshöfdingen Grefve A. L. Hamilton, samt bland utländske ledamöter fysiologie prof. E. 
Du Bois-Reymond i Berlin.  

§ 4. Från den nyligen invalde utländska ledamoten prof. Holm i Köpenhamn hade 
tacksägelse bref ankommit, hvilket upplästes.  

§ 5. För Soc. företeddes det i Sv. Författningssamling intagna cirkuläret från 
Generalpoststyrelsen, handlande om den af K. Mjt åt K. Vet. Soc. medgifna portofriheten.  

§ 6. Enär bibliothekarien Annerstedt i dag ej var närvarande, kunde Ordföranden till honom 
hvarken framföra den beslutade tacksägelsen för bibliothekarien Hr Annerstedts nitiska 
åtgöranden i frågan om erhållandet af ofvannämnda portofrihet, ejheller till honom framställa 
någon anhållan angående den i förra protokollet omnämnda adressen till Kung Oscars 
jubileum. Deremot utbad sig Ordföranden hos prof. Danielsson dennes benägna biträde för 
adressens öfverflyttning till latin, hvilket biträde prof. D. lofvade lemna.  

Sekreteraren upplyste, att han förberedelsevis framstält Soc:s anhållan till bibl. Annerstedt, 
hvilken dervid utlofvat sitt biträde, synnerligast som ifrågavarande arbete ej omedelbart 
förestod. Skattmästaren anmärkte dock dervid, att något kostnadsförslag för textning ej kunde 
upprättas, förrän man hade manuskriptet tillgängligt.  

§ 7. På tillstrykan af prof. Dunér och Lundquist beslöt Soc. i Acta intaga den vid förra 
sammanträdet af prof. Thalén inlemnade afhandlingen: ”Sur la détermination absolue des 
longueurs d'onde des raies spectrales."  

§ 8. De utsedde revisorerna Hrr Dunér och Widman hade verkställt revision af Soc:s 
räkenskaper, och blef revisionsberättelsen af prof. Widman uppläst. Häraf inhemtades följande:  
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Behållning från 189610: 
Fastighetens värde upptaget till  14.000:  –  
Frälseräntornas kapitalvärde ˶  18.000:  –   32.000:  –  
Allmänna kassan  81.152:11  
Linneanska fonden  10.650:  –  
Regnellska ˶ 16.798:66 
Marklinska ˶ 14.335:32  
Bibliotheks ˶  6.909:76 129.845:85 161.845:85  
 

Inkomster under 1896: 
Frälseräntor  916:63  
Ofriga räntor  5.947:13  
Hyror  612:50  
Försålda Acta  275:25  
 ˶ lösören  10      7.761:51  
 

Utgifter under 1896: 
Arvoden och löner  800:  –  
För fastigheten  293:39  
För utgifvande af Acta:  
Öfversättn. arvoden:  810:  – 
Texttryckning  2.085:  –  
Häftning  264:11 3.159:11  
För bibliotheket  319:76  
Låneomkostnader m. m.  94:  –  
Diverse (Uplands mål. 500)  540:42  5.206:68  

 
Inkomsterna öfverskjuta utgifterna med   2.554:83  

 
Behållning till 1897: 

Fastighet och frälseräntor (se ofvan) 32.000:  –  
Allmänna kassan  82.970:41  
Linneanska fonden  10.700:  – 
Regnellska ˶  16.874:25  
Marklinska ˶  14.335:82  
Bibliotheks ˶  7.520:20  164.400:68  
 

Behållningen utgöres af  
Fastighet och frälserantor  32.000:  – 
Inteckningar  56.950:  –  
Obligationer  73.782:  –  
Postsparbank  828:80  
Upp- och Af räkning  809:37  
Kontant  30:51  164.400:68  
 
§ 9. Revisorerna, som funnit räkenskaperna med synnerlig omsorg och reda förda, alla 

utgiftsposter med verifikationer försedda och kapitalet väl placeradt mot fullt betryggande 
säkerhet, tillstyrkte full och tacksam ansvarsbefrielse åt kassaförvaltaren, Prof. Lundquist, för 
den tid revisionen omfattat.  

                                                 
10 Årtalet ska rimligen vara 1895. 



 152 

På derom af Ordföranden framställd förfrågan blef dylik ansvarsbefrielse af Soc. åt 
skattmästaren beviljad.  

§ 10. Vid val med slutna sedlar för återbesättande af de lediga rum bland Societetens 
ledamöter, till hvilka vid förra sammanträdet inlemnades förslag, erhöllo:  

i ledigheten efter prof. Möller:  
prof. Per Gustaf Rosén i Stockholm alla de afgifna 12 rösterna;  
i ledigheten efter prof. Gyldén:  
prof. A. Vict. Bäcklund i Lund alla de afgifna 12 rösterna;  
i ledigheten efter Baron Ferd. v. Müller:  
Botanices prof. Eug. Warming i Köpenhamn alla de afgifna 12 rösterna;  
i ledigheten efter Direktorn Tisserand:  
Mathesis prof., sekret. vid Vet. Akad: Jos. Bertrand i Paris alla de afgifna 12 rösterna 
i ledigheten efter prof Baumann:  
Prof. vid Institutet för experim. med. M. v. Nencki i S:t Petersburg alla de afgifna 12 

rösterna.  
och voro således Hrr Rosén, Bäcklund, Warming, Bertrand och v. Nencki till ledamöter af 

Soc. invalda.  
§ 11. Ett cirkulär från Vet. Akad. i Turin ang. Bressa-priset à 9500 fr:cs och ett dylikt från 

Ecole française i Athen om arkæologisk kongress derstädes i apr. d. å. tillkännagåfvos för 
Societeten.  

§ 12. Skattmästaren anmälde, att, enligt Soc:s protokoll af d. 24 April 1891, egaren till 
Hycklinge gård i Tjust härad, der Soc. eger en frälseränta, visserligen vid sagde tid erhållit 
tillåtelse att inlösa nämnda ränta, kapitaliserad efter 4 % och beräknad efter nettobehållningen 
under de sista 10 åren, men att denne egare sedan dess ej afhörts. Nu hade han emellertid 
förnyat sin begäran i förening med egaren till Trostad, likaledes i Tjust härad, hvarest Soc. 
äfvenledes eger en frälseränta.  

Skattmästaren föreslog i anledning häraf, att tillåtelse till båda dessa frälseräntors inlösen 
äfven nu skulle lemnas vederbörande jordegare, men att, på grund af räntornas oupphörliga 
fallande m. m., kapitaliseringen i båda fall skulle ske efter högst 3 %, hvarvid mediet af 
nettobehållningen för de under sista 10 åren influtna räntorna skulle läggas till grund för 
beräkningen.  

Till denna begäran lemnade Soc. sitt bifall i öfverensstämmelse med skattmästarens förslag.  
§ 13. Prof Hammarsten höll föredrag om mikroorganismernas betydelse för matsmältningen;  
prof. Hildebrandsson lemande några meddelanden ur thermometerns historia, i 

sammanhang hvarmed  
prof. Fries lemnade några upplysningar om den första hundragrads thermometern, som 

sedan 1740 begagnades af Carolus Linnæus. 
 

Sammanträdet varade från 5.15 till 7.30  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 13 mars 1897 
Ordförande: prof. Kjellman.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Cleve, Tegnér, Lundquist, Falk, Rydin, Annerstedt, Dunér, 
Widman, Henschen, Danielsson.  

 
§ 1. Protokollet för sammanträdet d. 13 febr. upplästes och godkändes.  
§ 2. Tillkännagavfs, att Soc:s utländska ledamot math. prof. Karl Weierstrass i Berlin aflidit, 

äfvensom att Math. fysiska klassen för att hedra den utmärkte vetenskapsmannens minne 
beslutat låta den af honom innehafda platsen inom Soc. någon tid stå obesatt.  

§ 3. Tacksägelse bref från de nyvalde ledamöterna Hrr Rosén, Bäcklund och Warming 
upplästes för Soc.  

§ 4. Från math. fys. klassen hade följande ledamotsförslag i ledigheten efter afl. fysikern 
Fizeau inlemnats  

1:o) Langley, Sekreterare vid Smithsonian Institution i Washington;  
2:o) Rowland fys. prof. vid Harward College.  
§ 5. De Bergstedtska premie-medlen för 1896, hvilka Soc. eger att bortgifva, beslöt Soc., i 

enlighet med math. fys. klassens förslag, i lika delar fördela mellan  
Fil. Lic A. E. Lundal V.G. och fil. kand. C. von Scheele, V.G.  
§ 6. Ordföranden frambar Soc:s varma tacksägelse till bibl. Annerstedt för det osparda nit, 

bibl. Annerstedt ådagalagt i och för utverkandet hos K. Mjt af den nådiga tillåtelsen för Soc. att 
hädanefter få åtnjuta portofrihet för sina försändelser.  

§ 7. Prof. Dunér höll föredrag angående de nyare, för astronomiens behof använda 
fotografiska undersöknings methoderna.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 6.40 e.m.  
 

 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 3 Apr. 1897 
Ordförande: prof. Kjellman.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Holmgren, Clason, Cleve, Tegnér, Lundquist, Rydin, 
Tullberg, Henschen, Danielsson.  

 
§ 1. Protokollet för d. 13 mars upplästes och godkändes.  
§ 2. Den från den nyvalde ledamoten, prof. Nencki, ankomna tacksägelse-skrifvelsen 

upplästes.  
§ 3. Från Archeologiska sälskapet i Athen hade anländt underrättelse, att den till d. 26 apr. 

d. å. utsatta arkeologiska kongressen derstädes blifvit för krigsorolighetena i Grekland 
uppskjuten till slutet af sept. eller början av Okt. d. å.  

§ 4. Vid val med slutna sedlar af utländsk ledamot efter afl. Fizeau erhöll Sekreteraren vid 
Smithsonian Institution i Washington S. P. Langley alla de afgifna 12 rösterna och hade således 
blifvit utsedd till Soc:s ledamot.  

§ 5. Den med. Naturhistor. klassen hade inlemnat följande ledamotsförslag för 
återbesättande af den efter afl. E. Du Bois-Reymond lediga platsen bland utländska ledamöter:  

Rudolph Heidenhain, Professor i Fysiologi i Breslau,  
Isidor Rosenthal, ˶  ˶ i Erlangen,  
Julius Bernstein, ˶  ˶ i Halle.  
§ 6. För Societeten anmäldes, att skrifvelser till Soc. ankommit med begäran om 

penningbidrag, dels för förstärkandet af den fond, som insamlats för upprättandet af en statue 
öfver Gauss och W. Weber i Göttingen, dels för insamlandet af medel till en statue öfver 
Johannes Müller i [tomt] 
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§ 7. Prof Tullberg anmälde till intagande i Acta en af honom författad större afhandling 
öfver ”gnagare", till hvars bedömmande i vetenskapligt hänseende utsågos professorerna W. 
Lilljeborg och E. Clason, af hvilka den förre redan nu på grund af tagen kännedom om 
afhandlingen ansåg sig kunna förorda dess införande i Acta.  

Som nämnda afhandling åtföljes af ett stort antal planscher, borde Skattmästaren få tillfälle 
att yttra sig, och då prof. Lundquist redan uppgjort kontraktsförslag i nämnda hänseende, ansåg 
han sig kunna tillkännagifva redan nu, att härvid intet hinder förefanns för afhandlingens 
intagande i Acta.  

§ 8. Prof. Tullberg redogjorde för utbredningen af tertiärtidens gnagare;  
˶ Cleve höll föredrag om de periodiska vexlingarne i Skageracks plankton.  

 
Sammanträdet varade fr. 5.15 – 7.0.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 8 maj 1897 
Ordförande: prof. Kjellman.  
Närvarande: prof. Lilljeborg, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, Tullberg, 
Widman, Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Ankommen tacksägelseskrifvelse från invalde ledamoten prof. Bertrand upplästes.  
§ 3. Vid företaget val med slutna sedlar af utländsk ledamot inom med. Naturhistor. klassen 

efter E. Du Bois Reymond erhöll  
prof. i physiologie, Rud. Heidenhain i Breslau  
alla de afgifna 11 rösterna, och hade således blifvit vald till ledamot av Soc.  
§ 4. Till Ordförande för kommande akademiska år valdes  
prof. O. Widman med 8 röster  
prof. T. Tullberg ˶ 3 ˶  
och var således prof. Widman utsedd till ordförande för Societeten.  
§ 5. Vid frågan om öfverlemnandet af adressen från Soc. till H. Mjt Konungen vid jubileet i 

höst redogjorde först skattmästaren prof. Lundquist om arbetets utförande, nemligen att den af 
prof. Danielsson på latin författade texten skulle genom Fröken Gisbergs i Stockholm försorg 
textas, hvarefter Soc. beslöt att adressen skulle till H. Mjt Konungen öfverlemnas genom en 
deputation, bestående af ordföranden, sekreteraren, skattmästaren och adressens författare, 
prof. Danielsson.  

§ 6. Rörande den af Societeten beslutade minnestaflan öfver Scheele meddelade prof. 
Widman några upplysningar om arbetets utförande, samt hemställde att det af Soc. beviljade 
anslaget, af 250 kronor, måtte för alla utgifters bestridande något ökas. Societeten beslöt med 
anledning häraf, att ett ytterligare tillskott af omkring 50 k:r skulle få för sagda ändamål 
utbetalas.  

§ 7. Professorerna Liljeborg och Clason hade såsom utsedde granskare af prof. Tullbergs för 
Acta afsedda arbete: "Ueber das System der Nagethiere, eine phylogenetische Studie", 
inlemnat ett skriftligt gemensamt utlåtande, genom hvilket de på det varmaste förorda nämnda 
arbetes intagande i Soc:s Acta.  

§ 8. Prof. Thalén meddelade några vetenskapliga iakttagelser från sin nyss fullbordade resa 
till meterkomitén i Breteuil;  

prof. Henschen höll föredrag om hjerthypertrofi i följd af rörelse, och  
bibl. Annersted lemnade några meddelanden om fältmarskalken Moltke.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 – 7.10.  
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Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 11 Sept 1897 
Ordförande: prof. Kjellman och Widman.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, 
Annerstedt, Tullberg.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 8 maj.  
§ 2. Ordförande platsen öfverlemnades på öfligt sätt af prof. Kjellman till prof. Widman.  
§ 3. Sedan förra sammanträdet hade aflidit bland Soc:s hedersledamöter Frih. O. Dickson i 

Göteborg, bland dess inländska ledamöter prof. Frithiof Holmgren i Upsala, bland de 
utländska: Statsrådet, prof. Japetus Smith Steenstrup i Köpenhamn, prof. Decloiseaux, 
membre de l' Institut i Paris, och Kemie prof. V. Meyer i Heidelberg.  

§ 4. Tacksägelsebref för erhållet ledamotskap inom Soc. hade anländt från Hrr Langley i 
Washington och Haidenhain i Breslau.  

§ 5. Upplysningsvis meddelades att den beslutade minnestaflan öfver kemisten C. W. 
Scheele blifvit under sommaren uppsatt.  

§ 6. Till intagande i Soc:s Acta anmälde prof. Kjellman en af honom författad afhandling: 
”Zur Organographie und Systematik der Aegagropilen", och blefvo prof. Fries och Lektor 
Lundström utsedda till granskare af afhandlingen.  

§ 7. Sekreteraren inlemnade en afhandling, författad af prof. Dillner: Essai sur les parallèles, 
hvilken för granskning remitterades till Hrr Falk och Lundquist.  

§ 8. Angående underskrift i adressen till H. Mjt Konungen vid dennes 25-åriga 
regeringsjubileum, beslöt soc. att endast Ordföranden och Sekreteraren skulle underskrifva 
densamma.  

Skattmästaren prof. Lundquist lemnade några meddelanden om arbetets utförande hos 
fröken Gisberg.  

§ 9. Prof. Widman höll föredrag om det gamla och det nya krutet, och förevisade en serie af 
rökfria krutsorter.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7.0.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 22 Okt. '97 
Ordförande: Prof. Widman.  
Närvarande: Hrr Cleve, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Kjellman, Tullberg, 
Dunér, Alin, Henschen.  
Wid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Justerades protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Meddelades, att Soc:s utländske ledamot fysiologie prof. Rud. Heidenhain i Breslau 

aflidit.  
§ 3. Ordföranden tillkännagaf, att de af soc. utsedde deputerade uppvaktat H. Mjt 

Konungen d. 16 Sept. och dervid öfverlemnat den förut omnämnda adressen.  
§ 4. Prof. Kjellmans vid förra sammanträdet inlemnade afhandling blef på tillstyrkan af Hrr 

Fries och A. N. Lundström antagen till införande i Soc:s Acta.  
§ 5. Från den i Cambridge befintliga Adams-kommittéen hade cirkulär ingått med 

tillkännagifvade deraf, att till Soc. öfverlemnades Professor Adams samlade skrifter, af hvilka T. 
1 nu företeddes.  

§ 6. Korrektur å 1898-års Statskalender fick bland de närvarande ledamöterna cirkulera.  
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§ 7. Den math. fys. klassen hade för återbesättande af två lediga rum bland sina utländska 
ledamöter, upprättat följande förslag:  

1:o) i ledigheten efter Decloiseaux  
a) Sir William Crookes F. R. S. i London  
b) prof. Jörgensen i Köpenhamn 
2:o) i ledigheten efter Victor Meyer:  
a) prof. Joh. Wislecenus i Leipzig  
b) ˶ Curtius i Kiel.  
 § 8. Prof. Alin lemnade några meddelanden ur G. F. Wirséns brefvexling 1814, och  
Prof. Hildebrandsson redogjorde för resultaten af de första internationela ballongfärderna 

natten till d. 14 nov. 1896.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 till [tomt] 
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 13 Nov. 1897 
Ordförande: prof. Widman.  
Närvarande: Hrr Fries, Cleve, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, Rydin, Lundström, 
Henschen och Danielsson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föreg. sammanträde.  
§ 2. Tillkännagafs, att bland Societetens ledamöter aflidit  
Kemie-prof. Blomstrand i Lund och 
prof. i Math. E. Scheering i Göttingen.  
§ 3. Med slutna sedlar företogs val enligt det sedan förra sammanträdet hvilande, från Math. 

fys. kl. inlemnade förslaget, hvarvid i ledigheten efter afl. Des Closeaux alla de afgifna 11 
rösterna tillföllo Sir William Crookes i London;  

och i ledigheten efter afl. prof V. Meyer alla de afgifna 11 rösterna tillföllo Kemie prof. Joh. 
Wislicenus i Leipzig.  

Herrar Crookes och Wislicenus hade således blifvit valda till ledamöter inom Soc.  
§ 4. Föredrag hölls af  
Lektor Lundström om skogsvårdens vetenskapliga grunder, och af  
Prof. Henschen om idiopatiska muskelatrofier.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 till 6.50 
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 16 Dec. 1897 
Ordförande: prof. Widman.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Tegnér, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, 
Kjellman, Tullberg, Dunér, Henschen, Danielsson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för förra sammanträdet.  
§ 2. Tillkännagafs, att utländske ledamoten prof. C. R. Unger i Kristiania med döden afgått.  
§ 3. Tacksägelsebref från ny-invalde prof. Wislicenus i Leipzig upplästes.  
§ 4. Företogs val af revisorer för granskning af Societetens räkenskaper, säkerhets-

handlingar, m. m. och utsågos dervid  
till Revisorer Herrar Dunér och Henschen 
till Suppleant Herr Petersson.  
§ 5. Föredrag höllos af  
prof. Danielsson om den etruskiska traditionen om Servius Tullius;  
prof. Dunér om nya undersökningar öfver de föränderliga stjernorna Y Cygni och Z 

Herculis.  
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 till 7.05 
 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 11 febr. 1898 
Ordförande: prof. Widman.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Tegnér, Lundquist, Falk, Rydin, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, 
Dunér, Henschen, Danielsson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Tillkännagafs, att Soc:s utländske ledamot prof. Leuckadt i Leipzig aflidit.  
§ 3. Från nyinvalde ledamoten, M:r Crookes i London, hade tacksägelse skrifvelse 

ankommit, hvilken skrifvelse upplästes.  
§ 4. En skrifvelse, i form af cirkulär hade till Soc. ankommit från Wien med inbjudning att 

deltaga i en fest d. 12 dennes för den utmärkte meteorologen prof. Julius Hann, hvilken för 
sjuklighets skull lemnat sin lärare plats i Wien och nu öfvergått till Universitetet i Graz.  

Med anledning häraf och på särskild uppmaning och föranstaltande af prof. Hildebrandsson 
hade en latinsk lyckönsknings skrifvelse, uppsatt af prof. Sundén, blifvit i Soc:s namn till prof. 
Hann afsänd.  

Societetens gillade den vidtagna åtgärden.  
§ 5. Revision af Soc:s kassor och räkenskaper hade för 1897 förrättats af Hrr Dunér och 

Henschen. Den afgifna revisionsberättelsen föredrogs af prof. Dunér, och med anledning af den 
deri föreslagna ansvarsbefrielsen åt skattmästaren, blef denna af Soc. med tacksamhet lemnad.  

§ 6. Af ofvan nämnda berättelse framgår ang. Societetens ekonomiska ställning följande: 
 

Credit.  
Ingående behållning  164.400:68  
Inkomster under året  7.712:66  
S:a K:r   172.113:34  
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Debet.  
Utgifter under året  2.774:07  
Utgående behållning  169.339:27  
S:a K:r   172.113:34  
 

De enskilda kassornas ställning:  
Allmänna kassans utgående behållning 118.617:26  
Linneanska fondens ˶  ˶  10.750:00  
Regnellska ˶  ˶  ˶ 16.941:75  
Marklinska ˶  ˶  ˶ 14.908:73  
Bibliotheks ˶  ˶  ˶  8.121:53  
S:a K:r  169.339:27  

 
Den utgående behållningen utgjordes af:  

Fastigheten  14.000:  – 
Frälseräntors kapitalvärde  18.000:  – 
Inteckningar  57.800:  – 
Obligationer  76.364:  – 
Postsparbanken  828:80  
Upp- och afskrifning  2.267:31  
Kontant i kassan  76:16  
S:a K:r   169.339.27 
 

Tillgångarne under året ha ökats med K:r  4.938:59  
 
§ 7. Till Societeten hade följande ledamotsförslag inkommit:  
A) från Mathemat. fysiska klassen:  
1:o i ledigheten efter afl. prof. Blomstrand:  
a) prof. Högbom i Upsala  
b) ˶ O. Pettersson i Stockholm.  
2:o i ledigheten efter afl. prof. Weijerstrass  
a) prof. H. Weber i Strassburg  
b) ˶ E. Picard i Paris  
3:o i ledigheten efter afl. prof. Schering  
a) prof. E. Picard i Paris  
b) ˶ Sophus Lie i Leipzig  
B) från Historisk Arkeolog. klassen  
i ledigheten efter prof. Unger:  
a) prof. Gustav Storm i Kristiania.  
b) Henry Sweet Esq. i London. 
§ 8. En af Doc. Söderberg till införande i Soc:s Acta inlemnad Mathematisk afhandling 

remitterades för granskning till Herrar Falk och Lundquist.  
§ 9. Bibliothekarien Annerstedt redogjorde för de nyaste forskningarne rörande bataljen vid 

Dennewitz. 
 

Sammanträdet varade fr. 5.15 – [tomt] 
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 19 mars 1898  
Ordförande: prof. Widman.  
Närvarande: Hrr Clason, Tegnér, Hildebrandsson, Falk, Lundström;  
och senare: Hrr Fries, Cleve, Lundquist, Hammarsten, Tullberg, Henschen och Danielsson.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Justerades protokollet från föregående sammanträde.  
§ 2. Anmäldes, att bland utländske ledamöter inom Soc. statsrådet Z. Topelius aflidit.  
§ 3. En från prof. Hann i Graz ingången tacksägelse-skrifvelse upplästes.  
§ 4. På derom framställd fråga af Sekreteraren, beslöt Soc. att en ny faskikel af Soc:s Acta 

skulle utgifvas.  
§ 5. Vid val med slutna sedlar tillföllo i ledigheterna inom  
A) mathemat. fysiska klassen 
1) efter prof. Blomstrand: alla de afgifna 7 rösterna prof. Högbom i Upsala;  
2) efter prof. Weijerstrass: likaledes prof. H. Weber i Strassburg;  
3) efter prof. Schering: likaledes prof. E. Picard, ledamot af fr. inst., i Paris  
samt  
B) inom Hist.-Arkeolog. klassen  
efter prof. Unger: alla de afgifna rösterna prof. Gustav Storm i Kristiania.  
hvarde således Hrr Högbom, H. Weber, E. Picard och G. Storm blifvit valda till ledamöter 

af Societeten.  
§ 7. [!] Prof. Clason höll föredrag om respirations-apparaterna hos menniskan.  
§ 6. På tillstyrkan af prof. Falk antogs den vid förra sammanträdet omnämnda afhandl. af 

Doc. Söderberg till införande i Acta.  
§ 8. En af prof. Lilljeborg författad afhandling om [tomt] inlemnades till införande i acta, 

och utsågos Hrr Clason och Tullberg att granska densamma. I anseende till ifrågavarande 
arbetes vidlyftiga text och många plancher, beslöt Soc. eventuelt att för sin del svara endast för 
tryckningen af texten, beräknad till 4000 k:r, hvaremot medel för tryckningen af de många 
plancherna borde på annan väg anskaffes.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 23 april 1898  
Ordförande: prof. Widman.  
Närvarande: Hrr Clason, Cleve, Lundquist, Hildebrandsson, Rydin, Kjellman, Tullberg, 
Lundström och Högbom.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Ordföranden helsade prof. Högbom, som nu för första gången deltog i Soc:s 

förhandlingar, välkommen.  
§ 3. Bland Soc:s utländska ledamöter hade aflidit f. d. prof. i botanik vid Köpenhamns 

Universitet, M. Chr. Lange.  
§ 4. Tacksägelse skrifvelser hade ingått från de nyvalde ledamöterna: H. Weber, E. Picard 

och Storm, hvilka skrifvelser upplästes.  
§ 5. Enligt en från franska skolan i Athen ingången skrifvelse skulle det 50-årsjubileum, som 

under förra året omöjliggjordes genom grekisk-turkiska kriget, komma att hållas d. 17 och 18 
april d. å. Då tiden för festen redan var förliden, ansågs någon åtgärd ej behöfva i fråga komma.  

§ 6. Från Arkæologisk-Historiska klassen hade i ledigheten efter f. d. Statsrådet Z. Topelius 
följ. förslag blifvit inlemnadt:  

1). f. d. Senatorn, D:r Leopold Mechelin,  
2). f. d. Statsministern, Fr. Hagerup i Kristiania,  
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3). Professor Erslew i Köpenhamn.  
§ 7. På förslag af prof. Tullberg, med hvilken prof. Clason instämde, antogs till införande i 

Acta prof. Lilljeborgs afhandling Cladocera Sveciæ, eller bidrag till kännedomen om de inom 
Sverige förekommande kräftdjuren af Branchiopodernas ordning och Cladocerernas 
underordning.  

§ 8. Från the Litteray and Philosophical Society hade begäran framställts angående 
komplettering af Acta Soc:s 1740–50 och Vol. 1 (1773). Soc. biföll denna begäran, för så vidt 
tillgång dertill fanns.  

§ 9. Soc:s vaktmästare Waxlund hade framställt begäran om afsked, hvarvid Soc. tog i 
öfvervägande frågan om pension åt honom för hans återstående lifstid. Efter någon 
öfverläggning uppskjöts denna fråga till nästa sammanträde.  

§ 10. Föredrag hölls af prof. Cleve om Atlantens planktonslag och om planen för de med 
medel af "Lars Hiertas minne" började Atlantes undersökningarne.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 14 maj 1898  
Ordförande: prof. Widman.  
Närvarande: Hrr Fries, Clason, Falk, Rydin, Annerstedt, Dunér, Henschen, Danielsson, 
Högbom.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. Ett från Pilsen ankommet cirkulär af mathematiskt innehåll remitterades till prof. Falk.  
§ 3. Vid med slutna sedlar anstäldt val i ledigheten efter Zach. Topelius tillföllo alla de 

afgifna 10 rösterna f. d. Senatorn, D:r L. H. S. Mechelin i Helsingfors, hvilken således blifvit 
invald till ledamot af K. Vet. Soc.  

§ 4. Från den Medicinskt-Naturhist. klassen hade inkommit följande ledamotsförslag:  
1:o i ledigheten efter afl. prof. Fr. Holmgren:  
a) T. f. Generaldirektör Cl. Linroth, Stockholm  
b) Professor J. A. Hammar, Upsala  
c) ˶ A. Gullstrand, Upsala  
2:o i ledigheten efter afl. prof. R. Heidenhain:  
a) J. Runeberg Med. prof. i Helsingfors  
b) J. H. Chiewitz, Anat. prof. i Köpenhamn.  
§ 5. Societeten beslöt på Sekret:s framställning lemna sina Acta i utbyte mot ingångna 

tryckalster från Royal Society i Sydney och Académie de Sciences i Cracowie.  
§ 6. Beträffande den från förra sammanträdet uppskjutna frågan, angående vaktmästar 

Waxlunds afsked och pension, beslöt Societeten, efter någon öfverläggning, att Waxlund från 
och med den 1:a nästkommande oktober skulle befrias från alla sina hittills vid Societeten 
innehafda åligganden; samt att Waxlund för sin återstående lefnad skulle hyresfritt få bibehålla 
sin hittills innehafda bostad och derjemte åtnjuta ett årligt underhåll af 75 kronor.  

Angående antagandet af ny vaktmästare och öfverenskommandet om dennes löneförmåner, 
öfverlemnade Societeten detta åt Skattmästaren och Sekreteraren.  

§ 7. Företogs val af Ordförande för kommande akademiska år, hvarvid – sedan prof. Dunér 
för denna gång undanbett sig förtroendet – prof. Clason erhöll 10 röster och prof. Tullberg 1 
röst.  

Till ordförande under kommande akad. läseår, hade således prof. Clason blifvit utsedd.  
§ 8. Prof. Högbom höll föredrag om Ragunda dalens geologi.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 6.45   
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammankomst d. 1 Okt. 1898  
Ordförande: Prof. Widman och Clason. 
Närvarande: prof. Lilljeborg, Fries, Cleve, Lundquist, Falk, Rydin, Annerstedt, Tullberg, 
Lundström, Henschen.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Protokollet för d. 14 maj upplästes och godkändes.  
§ 2. Ordförande-platsen öfverlemnades på öfligt sätt af prof. Widman till prof. Clason.  
§ 3. Anmäldes, att bland Societetens utländska ledamöter aflidit: Ferd. Cohn, Bot. Prof. i 

Breslau, Kerner v. Marilaun, Botan. prof. i Wien, Arkiater Bonsdorff, f. d. Anatomie prof. i 
Helsingfors.  

§ 4. Från Senator Mechelin i Helsingfors hade ankommit tacksägelse-skrifvelse, som 
upplästes.  

§ 5. Från Committén för Berzelius-festen d. 7 Okt. hade ankommit inbjudning till 
Societeten att genom 2 sina ledamöter bevista festen. Sedan ordföranden undanbedt sig 
förtroendet, utsågos Herrar Widman och Thalén.  

§ 6. Societetens gamle vaktmästare J. Waxlund, som sedan våren 1849 varit i Soc:s tjenst, 
lemnade denna. Med anledning häraf uttalade Ordföranden till Waxlund, såsom en trogen och 
ärlig tjenare, Societetens tack.  

§ 7. Skattmästaren anmälde att vaktmästaren Granell, blifvit antagen för ett år till 
Societetens vaktmästare.  

§ 8. Sekreteraren anmälde, att af Societetens Acta under sommaren utkommit T. XVII f. 2, 
innehållande afhandlingar af Hrr A. Berger, K. P. T. Bohlin, A. Söderblom och Kjellman.  

§ 9. Med anledning deraf, att anmälningar från åtskilliga större vetenskapliga samfund, med 
hvilka Societeten stod i litterärt utbyte, att vissa defekter förekommo i de den härifrån afsända 
Acta, begärde Bibliothekarien af Societeten en gång för alla erhålla bemyndigande, att 
verkställa erforderlig komplettering.  

§ 10. Val med slutna sedlar företogs  
1:o) efter afl. prof. Holmgren inom Med. naturhist. klassen,  
hvarvid alla de afgifna 13 rösterna tillföllo General-direktören Cl. Maur. Linroth i 

Stockholm 
2:o) efter afl. prof. Heidenhain inom samma klass:  
hvarvid likaledes alla de afgifna 13 rösterna tillföllo Med. prof. Joh. Wilh. Runeberg i 

Helsingfors.  
Hrr Linroth och Runeberg hade således blifvit utsedde till ledamöter af Societeten.  
§ 11. Af Doc. Berger hade genom prof. Falk en afhandling i mathematik blifvit till intagande 

i Acta öfverlemnad. Till granskare af nämnda afhandling utsågos Hrr Falk och Lundquist.  
§ 12. Bibl. Annerstedt höll på grund af nyupptäckta källor föredrag om Laurentii Wallii 

strid med sina kolleger i teologiska fakulteten år 1628–1629.  
 

Sammanträdet varade från 5.15 – 6.30.  
 

  



 162 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 5 Nov. 1898  
Ordförande: Prof. Clason.  
Närvarande: Hrr Fries, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Tullberg, Alin, Lundström, 
Widman, Henschen, Danielsson, Högbom.  
Vid protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Sekreteraren anmälde, att, då han såsom af societeten utsedd ledamot vid firandet af 

Berzelius-festen d. 7 okt. varit af enskilda angelägenheter hindrad att dervid infinna sig, i hans 
ställe med Ordförandens begifvande prof. Lundquist jemte prof. Widman varit vid sagda fest 
närvarande.  

§ 3. Tacksägelse-bref hade från de invalda ledamöterna General-Direktör Lindroth och med. 
prof. Runeberg ankommit och blefvo nu upplästa.  

§ 4. Från den Med. Naturhistoriska klassen hade följande ledamotsförslag inlemnats:  
A) I ledigheten efter afl. Arkiater E. J. Bonsdorff:  
1) Walter Flemming, Anatomie prof. i Kiel,  
2) J. H. Chiewitz, Anatomie prof. i Köpenhamn,  
3) Carl Toldt, Anatomie prof. i Wien.  
B) I ledigheten efter afl. zoologerna J. Steenstrup och Leuckart, tvänne rum:  
1. Franz Leydig, f. d. Professor i Bonn,  
2. Franz Eilhard Schultze, Zoologie prof. i Berlin,  
3. Carl Claus, f. d. professor i Wien,  
4. Edouard van Beneden, Zoologie professor i Liège.  
C) I ledigheten efter afl. botanisterna F. Cohn, J. Lange och A. Kerner, trenne rum.  
1. Sir John Lubbock i London.  
2. Hugo de Vries, Botanices professor i Amsterdam. 
3. Emil Hansen, Professor, Föreståndare för Carlsbergs botaniska laboratorium i 

Köpenhamn.  
4. Ernst Strasburger, Botanises prof. i Bonn.  
5. Federigo Delpino, Botanices prof. i Bologna.  
§ 5. Korrektur öfver ledamotsförteckningen inom Societeten för 1899 års Statskalender fick 

bland de närvarande ledamöterna cirkulera.  
§ 6. Enligt förord af Hrr Falk och Lundquist antogs till införande i Societetens Acta Doc. 

Bergers afhandling: ”Sur quelques relations entre les racines de certaines équations du troisième 
degré."  

§ 7. Prof. Hildebrandsson redogjorde för undersökningarne rörande de s. k. aktionscentra i 
atmosferen; och  

prof. Alin anförde en episod ur Hans Järtas lefnad.  
§ 8. Prof. Fries föreslog till hedersledamot f. d. statsrådet, universitetskansleren G. F. 

Gilljam, hvilket ärende skulle hvila till nästa sammanträde.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 10 dec. 1898  
Ordförande: prof. Clason.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Almén, Fries, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, 
Tullberg, Dunér, Widman, Henschen, Högbom.  
Vid protokollet: Thalén. 

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 5 Nov.  
§ 2. Till hedersledamot af Societeten valdes, med slutna ja- och nei-sedlar, f. d. Statsrådet, 

Universitetskansleren G. F. Gilljam med alla de afgifna 12 rösterna.  
A. i ledigheten efter afl. arkiater Bonsdorff valdes, medelst slutna sedlar,  
Walter Flemming, Anatomie prof. i Kiel med alla de 12 afgifna rösterna.  
B. I ledigheterna efter afl. J. Steenstrup och Leuckart valdes likaledes  
Franz Leydig, f. d. professor i Bonn,  
och Franz Eilhard Schulze, zoologie prof. i Berlin,  
den förre med 12, den senare 10 röster, hvarvid 1 röst tillföll Beneden. 
C. I ledigheterna efter afl. F. Cohn, J. Lange och A. Kerner valdes likaledes  
Sir John Lubbock i London 
Hugo de Vries, botan. prof. i Amsterdam 
Emil Hansen, Professor, Föreståndare för Carl[s]bergs botaniska laboratorium i Köpenhamn,  
de två förstnämnda med alla de 12 afgifna rösterna, den sistnämnde med 11 röster, hvarvid 

1 röst tillföll E. Strasburger.  
§ 3. Prof. Tullberg lemnade intressanta meddelanden om Neomylodon Listai.  
Dunér höll föredrog om stjernfotometrar, hvarvid en Zöllnersk fotometer af Ausfeld i 

Gotha, äfvensom en s.k. kilfotometer från Töpfer i Potsdam förevisades.  
 
Sammanträdet varade från 5.15 – 6.30. 
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 18 Febr. 1899  
Ordförande: prof. Clason. 
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Lundquist, Kjellman, Tullberg, Lundström, Henschen, 
Danielsson, Högbom.  
Vid protokollet: Thalén. 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för 10 Dec. 1898.  
§ 2. Från de nyvalde ledamöterna hade ankommit tacksägelseskrifvelser, hvilka upplästes, 

neml. från Gilljam, Fleming, Schultze, Leydig, Sir Lubbock, de Vries, Hansen.  
§ 3. Från Comitate Esecutivo hade skrifvelse ankommit angående en d. 30 april tillämnad 

minnesfest öfver physiologen och naturforskaren Lazar. Spallanzani, i hvilken fest Societeten 
inbjöds att deltaga genom insändandet af någon afhandling till Spallanzanis minne.  

Brefskrifvaren hade förmodat, att Spallanzani varit ledamot af K. Vetenskaps Societeten. 
Men då detta ej synes ha varit förhållandet, beslöt Societeten lägga skrifvelsen till handlingarne.  

§ 4 Från organisations komiten hade till Societeten ingått skriftlig förfrågan, om Societeten 
ville deltaga i den kongress af mathematici, som under expositionen 1900 kommer att ega rum 
i Paris.  

Societeten beslöt, att icke för sin del deltaga i kongressen.  
§ 5 Till granskare af Societetens räkenskaper, m. m. för år 1898 utsågos såsom revisorer Hrr 

Dunér och Henschen och såsom suppleant Hr. prof. Petersson.  
§ 6. Sekreteraren tillkännagaf, att det Bergstedtska priset för 1898, som Societeten hade att 

bortgifva, skulle vid nästa sammanträde, utdelas.  
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§ 7 Föredrag hölls af  
prof. Lundström om vegetabilick silke, med förevisande af utmärkt vackra deraf 

förfärdigade kulörta fasonerade sidenväfnader,  
prof. Thalén om magnetiska mätningar å jernmalmfälten.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 18 Mars 1899  
Ordförande: prof. Clason. 
Närvarande: Hrr Cleve, Lundquist, Rydin, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Dunér, Widman, 
Henschen, Danielsson, Högbom.  
Vid protokollet: Thalén. 
 

§ 1. Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. Meddelades, att Soc:s utländska Ledamot filolog. professorn Heinrich Steinthal i Berlin 

aflidit, d. 15/3.  
§ 3. Bergstedtska priset för 1898, hvilket Soc. eger bortgifva, beslöts, i enlighet med math. 

fys. klassens förslag, skulle i lika delar fördelas mellan Civilingenioren O. Adelstam, Kalm. och 
Docenten, D:r P. J. Holmquist, Göteb.  

§ 4. Från prof. Fries, såsom inspektor för den Bjurzonska understödsfonden för lärda verks 
utgifvande, hade uppgift blifvit lemnad, att den för åren 1895–1898 nu till bortgifvande 
disponibla summan utgör 1565 k:r 4 ör[e].  

§ 5. Cambridge-Universitet hade genom sin vice-kansler inbjudit K. Vet. Soc., att till Sir G. 
G. Stokes jubileum d. 1, 2 Juni sända ett ombud för att i festen deltaga. Efter någon 
öfverläggning beslöts, att Soc. ej skulle sända något särskildt ombud till festen.  

§ 6. Prof. Dunér meddelade, att, enligt till Upsala Observatorium ingånget telegram, prof. 
W. Pickering i Arequipa Observatoriet genom fotografi upptäckt en 9:e Saturni måne, hvars 
omloppstid är 17 månader.  

prof. Henschen höll föredrag om betydelsen af Röntgens upptäckt för den praktiska 
medicinen; och förevisade ett fall af svår Lupus behandlad med framgång medelst 
Röntgenstrålar. 

Prof. Högbom höll föredrag om rullstensåsarne i mellersta Sverige.  
 
Sammanträdet räckte från 5.15 till 7.40.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vet. Societetens sammanträde d. 8 April 1899  
Ordförande: prof. Clason.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Fries, Lundquist, Hildebrandsson, Rydin, Kjellman, Tullberg, 
Henschen, Danielsson. 
  

§ 1. Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. Från Observatoire physique central de Russie i S:t Petersburg hade inbjudning ingått för 

deltagande i 50-års jubileet d. 1/13 april.11 Att vid detta tillfälle representera Societeten utsågs 
hennes inländska ledamot, D:r M. Nyrén, astronom vid Observatoriet i Pulkowa.  

§ 3. Från Hist. Arkeologiska klassen hade i ledigheten efter afl. prof Steinthal i Berlin blifvit 
på förslag uppförde:  

1:o) K. Brugmann, prof. i jemf. språkv. vid universitetet i Leipzig,  
2:o) J. Schmidt, ˶  ˶  ˶  ˶ Berlin.  

                                                 
11 Se s. 80. 
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§ 4. Från den Math. fys. klassen och den Medicinsk-Naturvetenskapliga, hvilka haft 
gemensamt sammanträde för upprättande af förslag för bortgifvande af Bjurzonska 
räntemedlen till understöd vid lärda verks utgifvande, hade motiveradt förslag inkommit, 
enligt hvilket prof. Hildebrandsson föreslogs till erhållande af nämnda understödsmedel för 
utgifvande af fortsättningen af sina Etudes internationales des nuages 1896–97.  

Förslaget gillades af Societeten, och skulle enligt Stip. författningen bli hvilande till 
maj-sammanträdet.  

§ 5. Prof. Henschen föredrog revisionsberättelsen öfver den af honom och prof. Dunér 
utförda revisionen af Societetens kassor, värdehandlingar m. m. för år 1898, och blef på grund 
af revisorernas tillstyrkan full och tacksam ansvarsbefrielse lemnad åt kassaförvaltaren prof. G. 
Lundquist, för den tid, revisionen omfattat.  

§ 6. Af revisionsberättelsen framgår, att Societetens ekonomiska ställning var följande  
 

Credit:  
Ingående behållning  169.339.27 
Inkomster under året.  8.128.98  
S:a K:r   177.468.25  

 
Debet:  

Utgifter under året  5.712.72  
Utgående behållning.  171.755.53  
S:a K:r   177.468.25  
  

De särskilda kassornas ställning:  
Allmänna kassans utgående behållning 120.092.04  
Linneanska fondens ˶  ˶  10.800.00  
Regnellska ˶  ˶  ˶  17.009.52  
Marklinska ˶  ˶  ˶  15.107.58  
Bibliotheks ˶  ˶  ˶  8.746.39  
S:a k:r  171.755.53  

 
Den utgående behållningen utgjordes af  

Fastigheten  14.000.00  
Frälseräntors kapitalvärde  18.000.00  
Inteckningar  57.700.00  
Obligationer  79.364.00  
Postsparbanken     
Upp- och afskrifning  2.641.51        
kontant i kassan  50.02  
S:a k:r  171.755.53  
 
§ 7. Prof. Kjellman höll föredrag: Om fakta för den Skandinaviska florans utvecklingshistoria 

att hämta från Svenska växters organisation och biologi.  
Prof. Clason: Om medeltids kranier från Dragsmarks kloster.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammankomst d. 27 maj 1899  
Ordförande: prof. Clason.  
Närvarande: Hrr Olivecrona, Almén, Fries, Annerstedt, Tullberg, Alin, Widman, Henschen, 
Högbom.  
Vid protokollet: Thalén. 
 

§ 1. Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. Såsom aflidna ledamöter anmäldes prof. L. F. Nilsson i Stockholm och G. Wiedemann i 

Leipzig.  
§ 3. Från prefekten för Central-Observatoriet i St. Petersburg hade tacksägelse bref 

ankommit för den genom Soc:s ledamot M. Nyrén framförda lyckönskningen angående 
Observatoriet vid dess jubelfest.  

§ 4. Begäran om literärt utbyte med Soc. hade framställts af [tomt] i Liège, hvilken begäran 
beviljades.  

§ 5. Sekreteraren fick i uppdrag att ombesörja utgifvandet af ny faskikel af Acta, Vol 18. f. 
1.  

§ 6. Med slutna sedlar skedde val af utländsk ledamot enligt det sedan förra 
sammankomsten hvilande förslaget, hvarvid alla de 10 afgifna rösterna tillföllo Geh. Hofrådet 
Prof K. Brugmann i Lepzig, hvilken således blifvit utsedd till ledamot af Societeten.  

§ 7. För bortgifvande af de Bjurzonska understödsmedlen för lärda verks utgifvande hade 
genom posten alla inländska ledamöter blifvit kallade. Det motiverade förslaget från 
sammanträdet med de båda klasserna upplästes, äfvensom de paragrafer i Stipendii 
författningen som handlade om valet. Omröstning skedde derefter med slutna sedlar, hvarvid 
alla de afgifna 11 rösterna tillföllo prof. H. H. Hildebran[ds]son, hvilken således å akad. 
Räntkammaren eger uppbära de för åren 1895–98 sammansparda räntemedlen, utgörande 
1565 k:r 4 öre, för att dymedelst utgifva fortsättningen af sina Etudes internationales des 
nuages.  

§ 8. Till Ordförande under kommande akad. år valdes prof. Tullberg med 8 röster, 
hvarjemte 2 röster tillföllo prof. Alin. Således hade Prof. Tullberg blifvit vald till Societetens 
Ordförande för kommande akad. år.  

§ 9. Prof Fries höll föredrag om myrors och termiters svampträdgårdar, och  
Prof. Clason om quinnokranier.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde, lördagen d. 30 Sept. 1899 
Ordförande: prof. Clason och prof. Tullberg.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Lundquist, Rydin, Hammarsten, Annerfeldt, Alin, Lundström, 
Widman, Henschen, Danielsson, Högbom.  
Vid Protokollet: Thalén. 
 

§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för föregående sammanträde.  
§ 2. Ordförandeplatsen öfverlemnades på övligt sätt af prof. Clason till prof. Tullberg.  
§ 3. För Societeten anmäldes, att bland hennes utländska ledamöter kemie prof. R. W. 

Bunsen i Heidelberg och kemie prof. Edw. Frankland i London aflidit.  
§ 4. Från Soc:s invalde ledamot prof. Brugmann i Leipzig hade tacksägelsebref ankommit, 

hvilket upplästes.  
§ 5. Från State Laboratory of Natural History i Urbana, Illinois, hade begäran om utbyte af 

tryckskrifter ingått. Skrifvelsen skulle remitteras till prof. Lilljeborg.  
§ 6. Af Soc:s Acta hade under sommarferierna utgifvits Vol. 18 f. 1. innehållande 

afhandlingar af Thalén och Tullberg.  
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§ 7. Föredrag hölls af  
prof. Hammarsten: Om mjölksekretionens kemi; och af  
prof. Clason: Om menniskomjelten.  

 
Sammankomsten varade från 5.15 till 7.15  
 

 
Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde, d. 21 okt. 1899  

Ordförande: Prof. Tullberg.  
Närvarande: Hrr Cleve, Clason, Lundquist, Hildebrandsson, Kjellman, Theel, Lundström, 
Widman, Danielsson, Högbom.  
Wid protokollet: Thalén. 
 

§ 1. Protokollet för föregående sammanträde upplästes och godkändes.  
§ 2. Med anledning af den i föregående protokoll omnämnda remissen till Prof. Lilljeborg 

angående det ifrågasatta utbytet med State Laboratory of Natural History Urbana af 
tryckskrifter, nämnde prof. Lilljeborg, sedan han fått höra, att Bibl. Annerstedt lemnat den 
uppgiften, att Akad. Bibliotheket redan var i utbyte med ifrågavarande Laboratory och egde 
dess tryckskrifter, – att han ej ansåg något vidare utbyte här vara af nöden.  

Detta blef äfven Societetens beslut.  
§ 3. Från Hr. Fr. Hendel, Lärare i Wien, som var sysselsatt med Dipterologie och för sina 

studier i ämnet behöfde en afhandling af Thunberg, intagen i B. 9 Ser II af Societetens Acta 
hvilken ej kunde för n. v. erhållas i Wien, hvarken i Museet eller i K. K. Zoologische-botan. 
Gesellschaft, hade en skriftlig begäran blifvit framställd, att nämnda Tome skulle till K. K. 
Zoologisch-botan. Gesellschaft öfversändas, så att Hr. Hendel derstädes skulle kunna studera 
nämnda arbete.  

Denna begäran blef af Societeten bifallen.  
§ 4. Från den fysiskt-Mathematiska klassen hade ledamotsförslag inkommit:  
1) i ledigheten efter prof. Nilsson 
a) Svante Arrhenius i Stockholm 
b). Otto Pettersson ˶ d:o.  
2:o) Efter afl. prof. G. Wiedemann i Leipzig:  
a) prof. C. Christiansen i Köpenhamn 
b) ˶ E. Wiedmann i Erlangen  
3:o) Efter afl. prof. Bunsen i Heidelberg: 
a) prof. F. Beilstein i S:t Petersburg  
b) ˶ Curtius i Heidelberg  
4:o) Efter afl. prof. Frankland i London  
a) prof Moisson, M. J. F. i Paris  
b) ˶ Hentsch i Würzburg  
och skulle dessa förslag hvila till ett kommande sammanträde.  
§ 5. Till Societeten hade korrektur till Statskalendern år 1900 ankommit, hvilket bland 

Societetens närvarande ledamöter, nu fick cirkulera.  
§ 6. Med anledning af Societetens frikostighet i våras, då det Bjurzonska medlen för lärda 

verks utgifvande tilldelades prof. H H Hildebrandsson, öfverlemnade han nu till Societeten ett 
inbundet exemplar af sina Etudes internationales des nuages, för hvilken gåfva Ordföranden å 
Societetens vägnar tackade.  

§ 7. Prof. Thalén förevisade Lord Kelvins magnetiska vertikalvåg,  
prof. Cleve höll föredrag om Atlantiska plankton organismers geografiska utbredning; och  
prof. Tullberg om vertebraternas uppkomst och frändskap med evertebraterna.  

 
Sammanträdet räckte från 5.15 till 7.05.   
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 18 Nov. 1899 
Ordförande: prof. Tullberg.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Clason, Lundquist, Falk, Rydin, Kjellman, Dunér, Widman, 
Danielsson och Högbom.  
Vid Protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Upplästes och godkändes protokollet för sista sammanträdet.  
§ 2. Från Sälskapet Naturæ Novitates hade begäran om utbyte af tidskrifter ankommit; men 

då sälskapets skrifter ej lära innehålla annat än uppräknandet af utkomna boktitlar, blef Soc:s 
beslut att ej träda i litterär förbindelse med sagda sälskap.  

§ 3. Val af ledamöter egde rum medelst slutna sedlar enligt det sedan förra sammanträdet 
hvilande förslaget och utföll omröstningen på sådant sätt, att  

1:o prof. Arrhenius erhöll 11 och prof. Petterson 1 röst;  
2:o prof. Christiansen erhöll 10, och prof Wiedmann 2 röster.  
3:o prof. Beilstein erhöll alla de 12 afgifna rösterna.  
4:o prof. Moissan likaledes alla de 12 afgifna rösterna;  
i följd hvaraf Hrr Arrhenius, Christiansen, Beilstein och Moissan blifvit utsedda till 

ledamöter inom Societeten.  
§ 4. En af doc. E. Holmgren för intagande i Soc:s Acta inlemnad afhandling af mathematiskt 

innehåll remitterades till Hrr Falk och Lundquist.  
§ 5. Föredrag hölls af  
prof. Kjellman: Om fixerad omkastning i lateralitet eller polaritet hos växter.  
prof. Dunér meddelade undersökning öfver det nya fotografiska objektiv som D:r Rudolf 

Steinheil lemnat för refraktorn i Upsala, och hvilket visat sig fullt motsvara alla berättigade 
anspråk.  

 
Sammanträdet varade från 5.15 till 7  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 9 dec. 1899  
Ordförande: prof Tullberg.  
Närvarande: Hrr Clason, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Annerstedt, Alin, Widman, Henschen, 
Danielsson, Högbom.  
Wid Protokollet: Thalén.  

 
§ 1. Justerades protokollet från föregående sammanträde.  
§ 2. Upplästes ett från prof. Christiansen ankommet tacksägelse bref med anledning af hans 

inval bland Soc:s ledamöter.  
Ordföranden uppläste ock ett till honom ankommet analogt bref från prof Arrhenius.  
§ 3. Till revisorer utsågos de samme, som förra året i detta hänseende tjenstgjort, nemligen 

Hrr Dunér och Henschen, och till deras suppleant prof. Petersson.  
§ 4. Till införande i Soc:s Acta antogs en af Doc. E. Holmgren författad afhandling med titel: 

Sur l'inversion des intégrales définies.  
§ 5. Föredrag höllos af  
prof. Hildebrandsson om nyare undersökningar af åskväder, byväder och skydrag, med 

särskildt afseende å det af amanuensen M. Jansson undersökta skydraget vid Borås d. 3 juli 
1899; och af  

prof. Alin, om tolkningen af Art. V i traktaten emellan Sverige och England af den 3 mars 
1813.  

§ 6. Nästa sammanträde utsattes till lördagen d. 3 febr. 1900.   
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 3 Febr. 1900 
Ordförande prof. Tullberg 
Närvarande Hrr Lilljeborg, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Kjellman, Alin, 
Lundström, Widman, Danielsson, Högbom.  
Wid protokollet Thalén.  
 

§. 1 Vid sammanträdets början anmälde Ordföranden, att Societetens alla ledamöter 
sannolikt redan på förhand visste af den förlust, Societeten genom sin äldste hedersledamot, Hr 
Erkebiskop Sundbergs, i går d. 2 Febr. inträffade dödliga frånfälle hade lidit. 

Efter några korta förhandlingar med anledning av nämnda dödsfall, varvid beslöts, att 
flaggan å Societetens byggnad skulle vara hissad på half stång alla dagar till och med 
begrafningsdagen, att sorgbetygelse skulle hos Fru Erkebiskopinnan afläggas genom 
Ordföranden och Sekreteraren, att krans skulle till erkebiskopens begrafning lemnas, hvarvid 
författandet till inskription å banden skulle anförtros åt prof. Danielson och hållas på latin, att 
Societetens ledamöter skulle anlägga sorg under de närmaste 14 dagarne, att sammanträdet för 
dagen härmed skulle inställas och till ett kommande tillfälle ajourneras.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 3 mars 1900 
Ordförande: Prof. Tullberg 
Närvarande: Hrr Clason, Hildebrandsson, Rydin, Kjellman, Dunér, Lundström, Widman, 
Peterson, Danielsson, Högbom. 
Vid protokollet Thalén. 

 
[§.] 1. Justerades Protokollen för 9/12 och 3/2. 
[§.] 2. Ordföranden redogjorde för fullgörande af Soc:s uppdrag hos Erkebiskopinnan, han 

anmälde, att tacksägelse bref från henne ankommit, hvilket upplästes, att krans till 
Erkebiskopens begrafning blifvit aflemnad, att den af Prof Danielsson författade inskriptionen i 
banden hade följande lydelse: 

 
Socium meritorum gloria illustrissimum  
Virum sapientia constantia humanitate insignem  
Sincero desiderio piaque recordatione  
 Prosequitur 
Regia Societas Scientiarum Upsaliensis. 

 
[Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala hyllar i djup saknad och tacksamt minne sin för 
stora och ärorika insatser vittberömde ledamot, en man som var framstående genom klokhet, 
karaktärsfasthet och medmänsklighet] 

 
[§.] 3. Anmäldes, att bland Societetens utländska ledamöter engelske läkaren Sir James Paget 

aflidit.  
[§.] 4. Bref från Hrr Beilstein och Moissan, med anledning af deras inval i Soc., hade 

ankommit och upplästes.  
[§.] 5. Likaledes anmäldes, att fr. universitetet i Cambridge ankommit ett exemplar i brons 

af den medalj, som blifvit präglad med anledning af prof. Stokes' f. å. firade jubileum.  
[§.] 6. Från Ecclesiastik ministern hade ankommit en skrifvelse med underrättelse, att K. 

Preuss. Vetenskaps Akad. d. 19 och 20 mars firar sitt jubileum med anledning af sin 200 års 
tillvaro. I anledning häraf beslöt Soc., att en lyckönskningsskrifvelse skulle till Akad. 
öfverlemnas, hvilket prof. Dunér vid sitt besök i Berlin vid minnesfesten lofvade fullgöra. Prof. 
Danielson lofvade författa nämnda skrifvelse.  
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[§.] 7. Sekreteraren anhöll få ombesörja utgifvandet af den färdiga Vol XVIII f. 2 af Acta, 
hvilket bifölls.  

[§.] 8. Revisionsberättelsen upplästes af prof. Peterson, hvilken såsom supleant deltagit i 
revisionen. Den innehöll huvudsakligen följande:  

 
Credit: 

Ingående behållning  171.755.53 
Inkomst under året  8.966.24  
S:a k:r.   180.721.77  

 
Debet:  

Utgifter under året  7.562.51  
Utgående balans  173.159.26  
S:a K:r  180.721.77  

 
De särskilda kassornas ställning  

Allmänna kassans utgående behållning  120.445.80 
Linneanska fondens ˶  10.800.  – 
Regnellska ˶  ˶  17.086.06 
Marklinska ˶  ˶  15.337.42 
Bibliotheks ˶  ˶  9.439.98 
S:a K:r    

 173.109.26  
 
Den utgående behållningen utgjordes af  

Fastigheten  14.000.  – 
Frälseräntors kapitalvärde  18.000.  – 
Inteckningar  59.200.  – 
Obligationer  81.484.  – 
Å upp- och afskrifning  306.24  
Kontant i kassan  169.02  
S:a K:r   173.159.26  
 
Revisorerna tillstyrkte full och tacksam ansvarsbefrielse åt kassaförvaltaren, prof. Lundquist, 

för den tid revisionen omfattat. På härom gjord framställning blev den af Soc. bifallen.  
§. 9. Föredrag hölls af  
prof. Lundström om Rumexfrukternas spridning;  
och af prof. Hildebrandsson om vissa försök i Österrike och Italien att afvända hagelbyar.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 April 1900 
Ordförande: prof. Tullberg 
Närvarande: Hrr Clason, Lundquist, Hildebransson, Falk, Rydin, Annerstedt, Pettersson, 
Högbom, Arrhenius.  
Wid protokollet: Thalén  

 
[§.] 1. Ordföranden hälsade prof. Arrhenius välkommen  
[§.] 2. Protokollet för 3/3 upplästes och godkändes.  
[§.] 3. Bland Soc:s utländska ledamöter anmäldes såsom aflidna prof. i math., ledamoten af 

academie francaise och Sekreteraren i vetenskapsakademien i Paris, Joseph Bertrand. (†3/4).  
[§.] 4. Från med. naturhist. Section hade ankommit förslag till återbesättande af den efter 

James Paget lediga platsen.  
1. Sir William R. Gowers, Physician to the National Hospital for the Paralysed and 

Epileptical Hospital, London.  
2. Herman Nothuagel, Professor i Special Pathologie and Therapie, Wien,  
3. William Osler, Professor of Medicine, John Hopkins University, Baltimore.  
[§.] 5. Några aftryck å papper af den till Berliner Akademien fest afsända festskriften å 

pergament förevisades Soc:s ledamöter.  
[§.] 6. Den 2 f. T. XVIII var nu tryckfärdig, men till följd af bokbindarens brådska med 

bindning för Pariser-expositionen hade erforderlig häftning ännu ej kunnat ske.  
[§.] 7. Föredrag hölls af 
Prof. Högbom om de geologiska klimatutvecklingarne och deras orsaker, af  
Prof Falk om några pretenderade försök att dela en vinkel i tre delar. 
Prof. Tullberg förevisade några myskoxar från Grönland. 
[§.] 8. Till intagande i Soc:s Acta inlemnades en af prof. Ångström författad afhandling: 

"Recherches sur la radiation solaire aux différentes altitudes."  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societeten d. 5 maj 1900. 
Ordförande: prof. Tullberg.  
Närvarande: Prof. Lilljeborg, Clason, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, Falk, 
Annerstedt, Kjellman, Dunér, Widman, Henschen, Petterson, Danielson, Hasselberg, 
Hildebrand. 
 

§. 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 7 Apr.  
§. 2. Skrifvelse från Geolog. Reichs anst. i Wien med upplysning derom, att anstalten d. 9 

Juni komme att fira sin 50 års tillvaro, som skall firas genom en sammankomst, till hvilken 
Soc. inbjöds närvara. Med anledning häraf beslöt Soc. sända geolog. Reichs anstalten i Wien en 
lyckönsknings skrifvelse.  

§. 3. Från Exposition hade i Paris en skrifvelse ankommit, hvilken delgafs Soc.  
§. 4. Den från prof. Ångström inkommande afhandlingen för införande i Acta antogs på 

tillstyrkan af Thalén och Hildebrandsson.  
§. 5. Mathem. fysiska klassen hade på förslag, efter Jos. Bertrand, uppsatt  
1:o Statsrådet m. m f. d. prof. Leon. Lindelöf  
2:o prof. J. G. Darboux i Paris.  
§. 6. Den med-naturhist. klassen hade efter Sir J. Paget uppsatt förslag, enligt hvilket val nu 

skulle ske.  
Enligt val med slutna sedlar tillföllo af dessa röster Sir William Govers i London.  
§. 7. Sekreteraren anmälde, att de i skåpet i det inre rummet förvarade antiquitets saker ej 

någon gång under sista 40 åren varit föremål för någon besökandes vetenskapliga studium, 
hvarför man nu med skäl kunde känna sig föranlåten att bortskänka dessa saker till någon 
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vetenskaplig samling. För att styrka denna åsigt upplästes §.§. 3 och 4 3/3 1858 och §. 7 1/10 
1859 i Soc:s protokoll, hvaraf kunde ses, att ingen härvarande institution eftersträfvade att ega 
dem. Med prof. Glas hade den öfverenskommelse blifvit träffad att bevara dem, tills Vet. akad. 
erhållit egen prefekt för sina etnografiska samlingar, dit en del kunde räknas höra. Detta hade 
nu skett. Rik[s]antiquarien Hildebrand, som fått reda på saken, hade för några dagar sedan 
granskat dem och funnit en del böra hänföras till nordiska samlingar i National Museum, en 
annan del till etnografiska museum i Vet. Akad., torde nu kunna lemna närmare uppgift om 
samlingarnas värde.  

Sedan riksantiquarien Hildebrand haft tillfälle att yttra sig om samlingarnas värde och ålder, 
och intygat, att de i Soc. ej kunde föra någon nytta, öppnades diskussion om saken, hvarvid en 
och annan antydde, att man i 1:a rummet skulle höra sig för, om någon af Universitetets 
prefekter gjorde anspråk på dem, och vidare ifall de till några samlingar i Stockholm skulle 
öfverlemnas, det skulle ske med uttryckligt förbehåll, att de der förvarades, så att de i händelse 
af behof kunde återfordras.  

Riksantiquarien uttalde såsom sin åsigt, att han ej hade något emot ett dylikt förbehåll vid 
sakernas öfverlemnade, enär särski[l]d katalog upprättades, och gåfvans natur dervid 
antecknades.  

I öfrigt beslöts, att frågan skulle hvila till hösten, sedan den nu ifrågasatta förfrågan hos 
prefekterna egt rum.  

§. 8. Af Acta hade T. 18 f. 2 utkommit, innehållande afhandlingen af Berger och fortsättning 
af Tullbergs afhandling.  

§. 9. Val af Ordförande för kommande Akad. år skedde med slutna sedlar, hvartill Prof. 
Dunér utsågs.  

§. 10. Föredrag hölls af prof Henschen om nya undersökningar af synens centrum, och af 
Riksantiquarien Hildebrand om fornlemningars plats inom landskapet.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 21 Sept 1900 
Ordförande Prof. Tullberg och Dunér 
Närvarande: prof. Lilljeborg, Lundquist, Falk, Rydin, Alin, Lundström, samt Nyrén fr. Pulkowa.  
Wid protokollet Thalén.  
 

§. 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 5 maj.  
§. 2. Skedde ombyte af Ordförande på vanligt sätt 
§. 3. Såsom aflidna bland Societetens utländska ledamöter angåfvos  
Prof. i Math. R. Hoppe i Berlin 
prof. i Fysiologin W. Kühne i Heidelberg. 
§. 4. Till Societeten hade följande bref inkommit 
a) Tacksägelse bref Geologische Reichs anstalt i Wien för den lyckönsknings skrifvelse 

anstalten erhöll vid sitt jubileum.  
b) Skrifvelse fr. handelsministern i Paris med förfrågan om Societetens ålder, m. m., hvaraf 

svar ingått  
c) Fr. University Press i Cambridge England med anmälan om uppställandet af ev. byte af 

Adress samt om öfverlemnandet af T. II af hans Scientific Papers  
d) Tacksägelse skrifvelse fr. Sir Gowers med anledning af hans inval bland Societetens 

ledamöter.  
§. 5. Anställdes val med slutna sedlar med anledning af det sedan förra sammanträdet 

hvilande förslaget, hvarvid f. d. Statsrådet Lindelöf erhöll enhällig kallelse.  
§. 6. Anmäldes att prof. Lilljeborgs afhandling om Cladocera Sueciæ nu blifvit färdigtryckt, 

upptagande 87 ark, och öfverlemnades åt Sekreteraren att afgöra, huru afhandlingen i afs. på 
trycket och planscherna skulle fördelas.  
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§. 7. Inlemnades en af prof. Gullstrand författad afhandling, Allgemeine Theorie der 
monochromatischen Aberrationen und ihre nächsten Ergebnisse für Ophtalmologie, hvilken 
Societeten beslöt remittera till Hrr Falk och Lundquist. Då dessa Hrr sade sig redan ha varit i 
tillfälle att granska nämnda afhandling och förordade dess införande i Acta, beslöt Societeten 
att den skulle i Acta intagas.  

§. 8. Företogs till behandling den sedan förra sammanträdet uppskjutna frågan om 
antiquiteterna, hvilken varit remitterad till Hrr prefekter, utan att föranleda några till 
angifvandet af reklamation.  

Societeten beslöt nu att det vid förra sammanträdet fästade vilkoret, att antiquiteterna med 
förbehåll af, att de vid behof skulle återlemnas, s. s. deposition skulle öfverlemnas till Statens 
Nordiska museum i National museum och till K. Vetenskaps Akademiens etnografiska 
museum.  

§. 9. Wid öfverenskommelse om dag för sammankomstens hållande inom Societeten, 
beslöts att härtill skulle väljas 1:a fredagen i hvarje månad.  

§. 10. Prof. Dunér höll föredrag om bestämningen af Solens parallax med begagnande af 
observationerna på planeten Eros.  

 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societeten d. 12 Oct. 1900 
Ordförande Prof. Dunér.  
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Kjellman, Tullberg, 
Lundström, Danielsson, Högbom, Hasselberg, Backlund. 
 

§. 1. Upplästes och justerades protokollet för senaste sammanträdet.  
§. 2. Påyrkades af Skattmästaren, att §. 9 föreg. protokoll skulle tryckas, och kringsändas till 

Societetens inhemska ledamöter.  
§. 3. Upplästes ett från mathem. sektion inkommet förslag till återbesättande af det efter R. 

Hoppe lediga rummet, hvarvid voro uppförda  
1:o Gaston Darboux, prof. i math. i Paris 
2:o Felix Klein, prof. i math i Göttingen  
§. 4. Direktor Backlund höll föredrag om absoluta precessionkonstanter och precessions-

termer af lång period.  
Prof. Hildebrandsson om de sednare undersökningarne af de högre luftrymderna i 

meterologist hänseende. 
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 2 Nov. 1900 
Ordförande prof. Tullberg. 
Närvarande Hrr Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Kjellman, Lundström, Generaldirek. 
Linroth och Almén.  
Vid Protokollet Thalén.  
 

§. 1. Upplästes och godkändes protokoll för d. 12 Oct.  
§. 2. Anmäldes, att Ordföranden prof. Dunér var hindrad att bevista sammanträdet, hvarför 

prof. Tullberg intog ordförandens plats.  
§. 3. Herr Linroth som nu för 1:a gången var närvarande hälsades välkommen.  
§. 4. Anmäldes att bland Soc:s utländske ledamöter den framstående orientalisten Max. 

Müller i Oxford aflidit.  
§. 5. Upplästes ett från Lindelöf i Helsingfors ankommet bref med anledning af hans inval 

bland Soc:s ledamöter  
§. 6. Kringsändes för granskning ett korrektur af Statskalendern för 1901.  
§. 7. Med slutna sedlar anstäldes val af ledamot i st. f. aflidne prof. R. Hoppe i Berlin, 

hvarvid alla de afgifna sedlarna tillföllo prof. Darboux.  
§. 8. Föredrag hölls af prof. Tullberg, som förevisade de vigtigaste resultaten af de fynd, som 

genom den sista 1900 års nordpolsexpedition hembragts.  
 
 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 7 Dec. 1900. kl. 5. e. m. 
Ordförande: Prof Dunér 
Närvarande: Hr. Lundquist, Hildebrandsson, Rydin, Widman, Högbom  
Vid protokollet Thalén. 

 
[§.] 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 2 Nov.  
[§.] 2. Upplästes ett fr. M:r Darboux i Paris ankommet tacksägelsebref med anledning af 

hans inväljande i Societeten.  
[§.] 3. Anmäldes att från Stockholm hit ankommit Doc. Almgren för att afhämta de till 

National Museum och K. Vetenskaps Akademien skänkta antiquiteterna. Genom personligt 
sammanträffande med Rik[s]antiquar. Hildebrand och D:r Stolpe inhemtades, att sakerna till 
Stockholm ankommit, och att så snart sakerna hunnit ordnas skulle den tryckta förteckningen 
hit återsändas.  

[§.] 4. Den af Bibl. Anderson framstälda begäran, att för Bibl. de Génèvienne förvärfva ett 
exemplar af Soc:s Nova Acta 3:de Ser., bifölls.  

Sekreteraren framställde begäran om utbyte med Société pontificia dei Nuovi Lencei, som 
åter börjat utgifvandet af sin Rendiconti, hvilket äfven bifölls.  

Den framställda begäran om utbyte af tryckskrifter med Montevideo uppskjöts, tills Hr. 
Kjellman och Tullberg hunnit yttra sig om dessa publikationer.  

[§.] 5. Till revisorer af Societetens räkenskaper utsågos Hrr Peterson och Widman samt till 
deras suppleant Hr. Högbom.  

Föredrag förekomma af  
Hr Högbom, som meddelar, i anknytning till de under hösten för vattenledningen utförda 

djupborrningarne, åtskilliga drag hos Upsala traktens geologi, och  
Prof. Dunér, som lemnade några meddelanden angående den svensk-ryska gradmätningen å 

Spetsbergen.  
[§.] 6. På förslag efter prof. Max. Müller hade den Arkeolog. historiske klassen uppfört 
1). Sievers, Edu. prof. d. german. Philologie, Leipzig 
2). Stubbs, Will. bishop of Chester  
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Protokoll vid K. Vet. Soc:s sammanträde d. 1 mars 1901 
Närvarande: Hrr Liljeborg, Fries, Lundquist, Hammarsten, Rydin, Annerstedt, Kjellman, 
Tullberg, Widman, Lundström, Pettersson, Danielsson12 
Vid protokollet: Thalén 
 

[§.] 1. Upplästes och godkändes protokollet för Dec. sammanträdet. 
[§.] 2. Anledningen till inställandet av febr. sammanträdet angafs vara den för Erkebiskopen 

anordnade middagen. 
[§.] 3. Sammanträdet i April, som skulle bli på långfredagen, blir i st. påföljande fredag. 
[§.] 4. Aflidna anmäldes vara: prof. Agardh i Lundb, rektor prof. Alin i Upsalaa, lektor 

Lindman i Örebro, M. prof. Hermite i Paris, och prof. Lütken i Köpenhamn.  
 
Banden innehöllo följande inskriptioner 

 
a b 
Socio præstantissimo  Socio Honorario 
Viro et in republica  Viro summe venerando 
et in litteris claro  Paternæ gloriæ 
nec minus ob eximias Propagatori et æmulo 
animi virtutes Illustrissimo 
prædicando  
 
[Till den mycket framstående ledamoten, [Till heders-ledamoten, en man i högsta grad 
mannen som både i staten och i vördnadsvärd, som förde faders-äran vidare 
vetenskapen var lysande och inte minst och efterliknade den] 
berömvärd  genom sin själs framstående   
förtjänster]  

 
[§.] 5. Till jubileet i Glasgow hade inbjudning skett. Nästa gång bestämmes hvad derå skall 

svaras. 
[§.] 6. Till jubelfesten hos Zoologisk-botaniska sällskapet i Wien hade inbjudning ingått, 

skulle ock nästa gång afgöras, hvad svaret skulle bli. 
[§.] 7. Zoologiska kongressen i Berlin, till hvilken inbjudning skett, angick endast zoologer.  
[§.] 8. Från riksantiquarien Hildebrand hade ingått quitto å de mottagna antiquiteterna.  
[§.] 9. Från Strassburgs Universitets Bibl. hade begäran ingått med anhållan om fortsättning 

af köp af Soc:s Acta. Enligt protokoll för 20/10 '94 hade Soc. redan då beslutat, att så skulle 
ske, hvarför Soc. biföll begäran.  

[§.] 10. Det i Turin utsatta priset tillkännagafs.  
[§.] 11. Medelst slutna sedlar anstäldes val efter Max Müller, hvarvid alla röster, utom en 

som tillföll Bishof. Stubbs, tillerkändes prof i germ. filologi Edv. Sievers i Leipzig. 
[§.] 12. Prof. Pettersson meddelade om sättet för smittans öfverförande vid lungtuberkulos. 
Prof. Dunér lemnade meddelande om den nya stjernan i Perseus. 
 
 

  

                                                 
12 Uppgift om ordförande saknas i protokollet men Dunér, ordförande arbetsåret 1900/1901, var uppenbarligen 
närvarande och justerade också protokollet. 
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 12 April 1901 
Ordförande: prof. Dunér 
Närvarande: Hrr Lundquist, Hildebrandsson, Falk, Rydin, Lundström, Widman, Danielsson, 
Högbom, Arrhenius. 

 
[§.] 1. Upplästes protokollet för föregående sammankomst och godkändes. 
[§.] 2. Upplästes tacksägelsebref från prof. Sievers.  
[§.] 3. Efter afl. Lektor Lindman hade den math. klassen uppfört 
1:o Professor K. J. Ångström i Upsala. 
2:o Docenten Alex Berger i Upsala 
och i ledigheten efter afl. professor Hermite i Paris  
1:o Professor Felix Klein i Göttingen 
2:o Professor Georg Frobenius i Berlin 
och skulle dessa förslag hvila till ett kommande sammanträde. 
[§.] 4. Efter aflidne prof. Alin hade den histor. arkeolog. klassen uppfört  
1:o Professor Hjärne i Upsala 
2:o Professor Noreen i D:o 
hvilket förslag ock skulle hvila till ett kommmande sammanträde. 
[§.] 5. Svaret på inbjudningen till Universitetet i Glasgow beslöt Soc. skulle affattas på latin 

och hon anmodade prof. Danielsson att dervid vara behjelplig, hvartill han lemnade sitt 
samtycke. 

Nästa gång skulle beslutas, huru brefvet skulle öfverlemnas. 
[§.] 6. Den till Zoologisch-botanischen Gesellschaft i Wien ankomna inbjudningen skulle 

läggas till handlingarne, enär tiden redan tilländagått.  
[§.] 7. Förevisades T. XIX af Societetens Acta, innehållande endast en afhandling af prof. 

Lilljeborg: Cladocera Sveciæ. 
[§.] 8. Revisions berättelsen upplästes af prof. Widman. Deraf inhämtades, att  

 
Credit: 

Ingående Behållning 173.159:26  
Inkomst under året  9.108:77 
S:a K:r   182.268:03  

 
Debet:  

Utgifter under året 6.592:48   
Utgående behållning 175.675:55  
S:a  K:or  182.268:03 

 
De särskilda kassornas ställning:  

Allmänna kassans utgående behållning 122.012:72  
Linneanska præmie fonden:  10.900:  – 
Regnellska fonden:  17.162:95  
Marklinska fonden  15.435:10  
R. Thaléns fond (= Bibliotheks fond) 10.164:78  
S:a K:r  175.675:55  
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Den utgående Behållningen utgjordes af: 
Fastigheten  14.000:  – 
Frälseräntors kapitalvärde 18.000:  – 
Inteckningar 56.400:  – 
Obligationer  84.364:  – 
Å Upp- och Af-skrifning 2.849:86 
Kontant i kassan 61:69 
  175.675:55 
 
[§.] 9. Revisorerna tillstyrkte full och tacksam ansvarsbefrielse åt kassaförvaltaren prof. 

Lundquist för den tid, revisionen omfattade, hvilket på derom gjord framställning beviljades.  
[§.] 10. Prof. Lundquist inlemnade för publikation i Acta, en afhandling med titel: 

Observations pour déterminer l'inclination magnétique faites par A. J. Ångström, publiés par 
G. Lundquist, och skulle ifrågavarande afhandling remitteras till Herrar Hildebrandsson och 
Thalén.  

[§.] 11. Sekreteraren anmälde, att han med anledning af den upplästa revisionsberättelsen, 
enligt hvilken den efter sekreteraren uppkallade och förut benämnda Bibliothekskassan nu 
uppnått ett tillräckligt stort belopp, högre än hvad Sekreteraren ursprungligen kunnat hoppas, 
nu vore ämnad att gå från Sekreterarbefattningen, och således att val af hans efterträdare skulle 
kunna ske vid majsammanträdet. På prof. Lundquists förslag, att Sekreteraren skulle behålla 
platsen till hösten, beslöts, att så skulle ske.  

[§.] 12. Prof Högbom höll föredrag om moldaviter, förevisade några prof af dem, redogjorde 
för de nyaste undersökningarne af dem, genom hvilka deras kosmiska ursprung blifvit 
ådagalagt. 
 

 
 

Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 3 Maj 1901 
Ordförande: Prof Dunér. 
Närvarande: Hrr Lilljeborg, Clason, Lundquist, Falk, Rydin, Kjellman, Tullberg, Lundström, 
Widman. 

 
[§.] 1. Upplästes och godkändes protokollet för d. 12 apr.  
[§.] 2. Företogs val med slutna sedlar efter lektor Lindman, hvarvid alla de afgifna rösterna, 

10 till antalet, tillföllo  
Professor K. J. Ångström i Upsala 
Efter prof. Hermite tillföllo alla de afgifna 10 rösterna  
Professor Felix Klein i Göttingen.  
[§.] 3. Val efter prof. Ahlin utföll så, att, enl. den hist. arkeologiska klassens förslag, de 

afgifna 11 rösterna tillföllo  
Prof. H. G. Hjärne i Upsala 
Således hade Ångström, Klein och Hjärne utsetts till ledamöter inom Societeten.  
[§.] 4. Till antagande af en afhandling i Acta af prof. C. G. Lundquist antogs på förslag af 

prof Hildebrandsson och Thalén, med titel "Observations pour déterminer L'inclination 
magnétique en Suede, faites par A. J. Ångström et publies par C. G. Lundquist.” 

[§.] 5. Val af ordförande skulle nu ske, hvarvid tillföllo 10 röster prof Lundström och 1 röst 
Prof. Danielsson hvilken förstnämnde således utsetts till Soc:s ordförande under kommande 
akad. år.  

[§.] 6. Skattmästaren amälde, att en krans från K. Vet. Soc. anskaffats till vaktmästar. 
Waxlunds begrafning. De frånvarande ledamöterna skulle underrättas, när begrafningen blir. 
Och ledamöterna tillfrågades, om ej 2:a quartalet finge till Sterbhuset utbetalas, hvilket allt af 
ledamöterna godkändes.  
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[§.] 7. Bibliothekarien anmälde om trångheten inom biblioteket, som nu var så stor att något 
borde göras för dess afhjelpande. Han föreslog, att korridoren skulle dertil användas. Soc. beslöt 
tillsättandet af en komité bestående af 4 personer, hvartill valdes Bibliothekarien, 
skattmästaren, bibliotekarien Annerstedt och prof. Tullberg.  

[§.] 8. Föredrag hölls af prof. Dunér, som 1:o) lemnade några meddelanden angående 
ljuswexlingen och spektralförhållanden hos den nya stjernan i Perseus, samt de slutsatser, som 
derur kunna dragas med afseende på orsaken till ljusutvecklingen hos stjernan, och 2:o) 
meddelade resultatet af en af Observator Bergstrand företagen bestämning af parallaxen för 
stjernan BD+37° 4131. 
 

 
 

Protokoll vid K. Vet:s Soc:s sammanträde d. 6 Sept 1901 
Ordförande: Prof. Dunér och Prof. Lundström 
Närvarande: Hildebrandsson, Lundquist, Falk, Rydin, Annerstedt, Kjellman, Widman. 
Högbom, Hjärne, Hasselberg.  
Vid protokollet: Thalén 
 

[§.] 1. Justering af Protokollet för d. 3 Maj 1901 
[§.] 2. Ordförandeplatsen öfverlemnades på öfligt sätt af Prof. Dunér till Prof. Lundström.  
[§.] 3. Prof. Hjärne helsades välkommen af Ordföranden.  
[§.] 4. Såsom aflidne bland Soc:s ledamöter anmäldes: Professorn Frih. A. E. Nordenskiöld, 

Presidenten Forsell, Prof. G. Lindström i Stockholm, Fysiologiæ Prof. Fick i Würtzburg, prof. 
P. G. Tait Sekreterare vid Royal Society i Edenburgh.  

[§.] 5. Prof. Dunér anmälde en afhandling af Observator Bergstrand som skulle i Acta 
intagas: [tomt] och blefvo till sakkunniga utsedde Prof. Dunér och Prof. Hasselberg. Prof. 
Dunér förklarade sig redan ha tagit kännedom af afhandlingen, hvilken derför öfverlemnades 
till Prof. Hasselberg.  

[§.] 6. Reparationsfrågan af Bibliotheket föredrogs, hvarvid upplästes det af Annerstedt och 
Tullberg vid deras besigtning i maj författade protokollet. Efter ett utbyte af tankar om frågan, 
dervid Prof. Lundquist upplyste, att frågan nu kommit i ett annat läge genom öfvertagandet af 
gårdsvaktstjensten af hyresgästen i nedre våningen, hvilken således blifvit ledig, när nämnde 
hyresgäst nu skulle inflytta i Waxlunds förra bostad. Prof. Widman yttrade, att utredning 
borde ske angående värmeledningens införande och om korridorens användning för 
bibliotheket. Nedre våningens apterande till utrymme för arkivet och Bibliotheket, samt 
infordrande af kostnadsförslag för värmeinledning blef af Soc. gilladt.  

[§.] 7. Reparation af vaktmästarebyggnaden hade prof. Lundquist påbörjadt utan att derom 
fråga Soc. till råds, och blef detta gilladt.  

[§.] 8. Anmäldes att en krans blifvit till Nordenskiölds begrafning anskaffad, hvilket af Soc. 
gillades.  

[§.] 9. Sekreterare-tjensten uppskjöts till nästa sammankomst, för att tillfälle måtte beredas 
Soc:s ledamöter, att närmare tänka på saken.  

[§.] 10. Följande föredrag hölls af Bibliothekarien Annerstedt, som meddelade om den 
krigiska konflikten mellan Preussen och Österrike år 1866.  

Prof. Hasselberg förevisade en fotografisk reproduktion af Tycho Brahes Astronomiæ 
instauratæ Mechanica, afsedd till festskrift för Tycho-festen i Stockholm d. 24 Oct. 1901.  

Prof. Rydin föreslog, att prof Thalén skulle väljas till Hedersledamot.  
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Protokoll vid K. Vetenskaps Societetens sammanträde d. 4 Oct. 1901 
Ordförande Prof. N. Lundström 
Närvarande: Univ:s  Kanslär Gilljam, Hrr Clason, Lundquist, Hildebrandsson, Hammarsten, 
Falk, Rydin, Annerstedt, Kjellman, Tullberg, Dunér, Widman, Danielsson, Ångström, Hjärne. 
Vid protokollet Thalén.  
 

[§.] 1. Upplästes och godkändes protokollet för den 6 Sept 1901. 
[§.] 2. Ordföranden helsade välkommen de för 1:a gången närvarande Hrr Gilljam och 

Ångström, hvarpå Universitets Kansler Hr. Gilljam tackade Soc., som hedrat honom med inval 
bland Soc:s hedersledamöter.  

[§.] 3. Från Frih. Nordenskjöld hade ingått tacksägelse för deltagandet vid hennes mans 
dödliga frånfälle.  

[§.] 4. Hade tillkännagifvits, att prof. vid Sorbonne, Henri Lacaze-Duthiers aflidit i Paris.  
[§.] 5. Hvid anstäldt val med slutna sedlar invaldes prof. Thalén till Hedersledamot.  
[§.] 6. Till intagande i Societetens Acta antogs den af Observator Ö. Bergstrand inlemnade 

afhandlingen: Determination de la parallaxe annuelle de l'etoile + BD+37° 4131.  
[§.] 7. Skattmästaren hade erhållit kostnadsförslag från Ingeniören Dahlgren angående 

värmelednings införande i nedre våningen och eventuellt i den öfre. Prof. Hildebrandsson ansåg 
det lämpligast, att Skattmästaren fick i uppdrag, att efter bästa godtfinnade i enlighet med 
kostnadsförslaget utföra arbetet, Bibl. Annerstedt instämde häri; och beslöt Soc. i enlighet med 
nämnda förslag att åt Skattmästaren uppdraga att vidtaga behöriga åtgärder för nedre våningens 
apterande till Bibliotheks lokal, hvarvid äfven förstugan borde medtagas äfvensom att träffa 
aftal med ingeniör Dahlgren om införandet af värmeledning.  

[§.] 8. Följande förslag hade inkommit. 
Efter prof. G. Lindström 
1:o Axel Wirén, Upsala 
2:o Christofer Aurivillius, Stockholm 
Efter Lyttken 
1:o Arnold Lang, Prof: Zoolog Zurich  
2:o Karl Luhn, Prof: ˶ Leipzig 
efter Prof Fick.  
1:o Rob. Tigerstedt, prof. i Physiologia Helsingfors  
2:o Ivan Petrovitc Pavlov, ˶ , Petersburg  
efter Prof Kühne  
1:o Alberecht Kossel, Prof. Physiologie Heidelberg  
2:o Prof. Waldeyer, i Anatomie, Berlin  
Math classen efter Tait  
1:o Prof. J. J. Thomsen i Cambridge  
2:o Prof. Edvard Thomsen, i London  
Historisk. klassen efter Forsell  
1:o prof. O. Montelius, Stockholm  
2:o ˶ A. Noréen, Upsala 
[§.] 10. [!] Vid Sekreterar-Val erhöll Prof. Hammarsten alla de afgifna rösterna, med 

undantag af två, som tillföllo den ena prof. Widman, den andra prof. Hildebrandsson.  
Men prof. Hammarsten sade sig ej kunna mottaga valet.  





Exempel på originalprotokoll

Det handskrivna protokollet från 21 maj 1880 följer på kommande 
sidor. Den transkriberade versionen återfinns på sidorna 16–17.
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