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Skulle Kongl. Societeten finna skäl, att än vidare, tvärt emot 
Instructionen för sin Adjunct, bibehålla Dr Wahlenberg, så 
måste mitt öde blifva, at neka mig det nöjet och den heder, 
jag under 40 års tid njutit, at bevista dess sammankomster

Carl Peter Thunberg
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Förord

Det här är den tredje boken i en serie över Kungl. Vetenskaps- 
Societetens historia. De två första behandlade  bakgrunden 
till Societetens tillkomst 1710 och dess första decennier 

( EllEgrEn, 2019), respektive tiden från starten av Linnés sekretariat 
1744 fram till sekelskiftet 1800 (EllEgrEn, 2020). Den här boken be-
handlar hela 1800-talet, från slutet av den gustavianska eran till mo-
dernitetens spridning i det svenska samhället vid sekelskiftet 1900. 

1800-talet var ett sekel då den vetenskapliga utvecklingen tog stora 
kliv. Elektriciteten kom och plötsligt varde där ljus. Sjukdomar kunde 
förhindras genom utvecklingen av vaccin och insikten om hygienens 
betydelse. Med Darwin fick människan en förklaringsmodell för livets 
utveckling, en modell som inte byggde på Skapelsetron. Det var ett 
sekel där folkmängden ökade och människor rörde sig in till städerna. 
Vid 1800-talets början fanns ca 4 000 invånare i Uppsala stad, vid se-
klets slut var där närmare 25 000. På 1860-talet ökade också Uppsalas 
kontaktytor gentemot omvärlden då en järnväg drogs till staden, som 
blev en del av landets stambanenät.

1800-talet var en tid då Societeten moderniserades och utveckla-
des. Ekonomin blev allt bättre och gjorde det möjligt för sällskapet att 
dela ut stipendier och priser. Fastigheten kunde byggas ut till dubbla 
storleken. Genom den allt mer omfattande utgivningen av Nova Acta 
Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis kom Societeten att spela en 
viktig roll för den uppsaliensiska naturvetenskapen. 

Societetens sekreterarlängd inleddes under 1800-talet med uni-
versitetsbibliotekarien Pehr Fabian Aurivillius och fysikern Jöns Svan-
berg. De representerar båda svunna tider med yttre omständigheter 
som var mycket annorlunda jämfört med i dag. I mitten av seklet led-
des sällskapet under lång tid av botanikern Elias Fries, följd av  Anders 
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Jonas Ångström och medicinaren Olof Glas. År 1880 tog Robert 
Thalén över ansvaret och bar det in i 1900-talet. Med Thalén bör-
jar det gå att förnimma en koppling till dagens vetenskap och dagens 
Vetenskaps-Societet. Som en handfast yttring på denna samhörighet 
kan vi snegla på det som en gång var Thaléns laboratorium när vi på 
Thunbergsvägen passerar ”gamla Chemicum”, intill Carolinaparken. 

Liksom för de tidigare böckerna i denna serie har Societetens arkiv 
och protokoll utgjort centralt källmaterial. Uppgifter om vilka som 
var ledamöter publicerades löpande i Nova Acta och sammanställ-
ningar finns redovisade i glas (1877) och lundh & lundh (2004). 
En databas över alla ledamöter har sammanställts av Erik Gylfe 
(opublicerat). En förteckning över arbeten publicerade i Acta och 
Nova Acta redovisades första gången av JosEphson (1889) och gällde 
 publikationer fram till och med 1889.1 I KarlbErg (1977) finns alla 
arbeten publicerade i Acta och Nova Acta redovisade fram till att tid-
skriften upphörde på 1960-talet. Bland övrig litteratur förtjänar en 
källa att särskilt nämnas: Gustaf Svanbergs memoarer Redovisning för 
en lång lefnad (svanbErg, 1949). Den ger detaljerade beskrivningar av 
en rad universitetspersoner och deras verksamhet under en stor del av 
1800-talets Uppsala. 

Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till Martin Högvall för hans 
hjälp med att göra manuset till en bok. För hjälp med genomläsning 
av manuskriptet vill jag tacka Mats Ola Ottosson, Ulf Göranson, Lars 
Engwall och Staffan Fridell. Tack också till Lars-Gunnar Larsson, Olle 
Matsson, Mats Thelander, Arvid Uggla och Bertil Wiman för korrek-
turläsning. Finansiellt stöd för utgivningen har erhållits från Konung 
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungl.  Patriotiska Sällskapet, 
Vilhelm Ekmans universitetsfond och Åke  Wibergs Stiftelse.

Uppsala i februari 2022
Hans Ellegren

1 En sammanställning av publikationer gjorda fram till 1878 aviserades av C. G. 
Wahlberg (med titeln Catalogue des traités insérés dans les Acta Societ. Reg. Sci-
ent. Upsal.) och var tillstyrkt för publicering i Nova Acta, givet en del redigering. 
Arbetet kom dock aldrig i tryck (26 Mars 1878, 31 maj 1879). Wahlberg hade 
året innan, till universitetets 400-årsjubileum, gjort en sammanställning över 
svenska och finska avhandlingar.
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Inledning

Runt bordet en trappa upp på S:t Larsgatan 1 i Uppsala, i det 
rum de kallar sessionssalen, sitter ett tiotal allvarliga herrar. 
Det är tisdagen den 5 december 1809 och klockan har nyss 

slagit tre på eftermiddagen. I skymningsljuset kan de genom fönstret 
ana domkyrkans imposanta och lite satta framtoning med Hårlemans 
tornhuvar. Det är gråmulet ute och töväder gör att slädföret är på väg 
att försvinna. Vintern kom annars tidigt det här året. Det snöade rik-
ligt redan under andra halvan av november.

Längs väggarna i salen står kabinettsskåp med allehanda naturalier 
och artefakter. I ett skåp finns en imponerande bärnstenssamling. Ett 
annat innehåller märkvärdigheter som 13 burkar fransk senap, en ask 
med hottentottfnöske, ett paket cigarrer samt pulver att försilvra med.

Det är Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala som sammanträder. 
Man är 11 ledamöter på plats och närvarande är också adjunkten för 
sällskapets samlingar, Lars Hällström. Det är hans sista möte i den 
funktionen. För en månad sedan fick han äntligen en fast läraranställ-
ning, inte på universitetet men väl på läroverket i hemstaden Gävle.

Societeten har haft ett mötesuppehåll sedan våren 1807. Det har 
varit ofredsår i större delen av Europa. Under lång tid har kriget på-
gått nere på kontinenten och den franska revolutionen har satt sina 
spår även på vetenskapen. En av tidens mest framstående naturvetare, 
kemisten Antoine de Lavoisier, avrättades med giljotin 1794 på Place 
de la Révolution. 

Men även Sverige har varit i krig. För drygt tre månader sedan 
stod slaget vid Sävar och Ratan utanför Umeå.2 Strax efteråt slöts den 

2 Vad ledamöterna inte vet är att det ännu mer än 200 år senare kommer vara den 
senaste bataljen på svensk mark.
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dyrköpta freden i Fredrikshamn där landets östra halva med Åland 
och delar av övre Norrland gick förlorad. På den västra landsidan har 
det dansk-svenska kriget ännu inte kommit fram till ett undertecknat 
fredsfördrag. 

Även inrikespolitiskt var det mörka år. Först Gustaf Adolf Reuter-
holm och sedan Gustav IV Adolf har på ett despotiskt sätt styrt 
landet, till förfång både för vetenskap och kultur. Reformförslag har 
kvästs med bestämd hand och reformisterna har uppfattats som 
 jakobiner. Den relativt nyligen införda tryckfriheten har tvingats ta 
ett steg tillbaka.

Men tidigare under året avsattes kungen och han har nu utvisats 
ur landet. Under sommaren utsågs Societetens Praeses Illustris, he-
dersordförande, Hertig Karl till ny kung, med namnet Karl XIII. Som 
riksföreståndare hade han först undertecknat en ny regeringsform. 
Dock, bara två veckor innan Societeten nu träffas drabbades han av en 
hjärnblödning och ska aldrig mer riktigt återfå krafterna. Barnlös som 
han är har riksdagen försäkrat sig om tronföljden genom utnämningen 
av den danske prinsen Kristian August till arvtagare av den svenska 
kronan.

Den svenska skärgårdsflottan har lyckats hindra ryska styrkor från 
att landstiga i Roslagen och Uppsalaborna har därför varit förskonade 
från att ha kriget på nära håll. Men man har ännu inte hämtat sig från 
katastrofen den 18 juni i somras, då de norra delarna av Fjärdings-
roten brann. Det var vid åttatiden på kvällen som branden bröt ut i 
fattighuset i korsningen Sysslomansgatan-S:t Johannesgatan, den gamla 
fastighet som sedan länge kallats Krokens gård efter domkyrkosysslo-
mannen Tomas Krook.3 Huset uppfördes redan under 1600-talet och 
har sedan några år varit utdömt av brandmyndigheten.4 Elden spred 
sig västerut, upp mot Kamphavet. Sammanlagt brann 65 gårdar ned 
varav bara hälften var brandförsäkrade. Insamlingskampanjer arrange-
rades för att hjälpa övriga fastighetsägare. 

Med nöd och näppe lyckades Societeten hålla sin fastighet oskadd. 
Samuel Liljeblads intilliggande hus längs S:t Larsgatan liksom snick-
aren Holms gård bakom Schefferus bibliotek eldhärjades däremot.5 

3 hErdin (1932; s. 206).
4 Upsala stads kämnärs-rätts protocoll rörande den i Krokens gård d. 18 junii 1809 

upkomne eldswåda jemte så wäl charta öfwer den afbrände delen af staden, som 
åtskillige andre handlingar, tjenande till uplysning om berörde gårds beskaffenhet.

5 Holms fastighet sträckte sig ända ned till ån. Efter branden 1809 drogs Sysslo-
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Societetens smala lycka var att 2 000 soldater för stunden var mobi-
liserade i Uppsala under det pågående Finska kriget. De engagerades 
i släckningsarbetet och tack vare deras insatser förhindrades elden att 
sprida sig över ännu större delar av Uppsala. För Societetens del var 
det gynnsamt att en stor del av tomten inte var bebyggd och därmed 
fungerade som brandgata.6

Den 550 man starka första bataljonen ur Kalmar regemente hade 
kommit inmarscherande till Uppsala veckan innan branden. Soldater 
från regementet hade posterats på taket av Societetens hus där de såg 
till att hålla brandseglen blöta.7 Det var ett sätt att hindra glödande 
flagor från att antända ytterligare hus. 

När Societeten nu träffas i december 1809 har ledamöterna i veckan 
kunnat läsa i lokaltidningen om en akademisk nyhet. Universitetskans-
lern Axel von Fersen har beviljat amanuensen för universitetets natu-
raliesamlingar, Göran Wahlenberg, att få räkna sin tjänstgöring som 
akademiska meritår, trots att det inte gällt en läraranställning.8 Det 
här kan påverka kommande tjänstetillsättningar eftersom antal tjäns-
teår är ett viktigt kriterium. Andra nyheter i veckans tidning är att 
ett tillvarataget »svinkreatur« kan återfås mot beskrivning, likaså en 
upphittad tuppkyckling.

Mötet leds av sällskapets ständige sekreterare Pehr Fabian Aurivil-
lius. Han har gått i sin fars fotspår i flera avseenden. Pappa Carl Auri-
villius var också han sekreterare för Societeten. Båda var orientalister, 
Pehr Fabian dessutom universitetsbibliotekarie, precis som Societe-
tens grundare Erik Benzelius d.y. en gång varit.

Majoriteten av de närvarande är naturvetare eller medicinare och 
det reflekterar Societetens huvudsakliga ämnesinriktning. Det är mer 
än 30 år sedan Carl von Linné gick bort men sällskapet minns fort-
farande sin gamle sekreterare. Den till invalsåret äldste som är på plats 
är nämligen Carl Peter Thunberg, Linnés så välkände lärjunge, tillika 

mansgatan rakt genom Holms tomt så att den norrifrån anslöt till S:t Eriks torg. 
Holm kompenserades genom att få tomtmark ut mot torget, i linje med Socie-
tetens fastighetsgräns mot torgsidan. Därmed fick Vattugränd sin nuvarande 
sträckning (lundgrEn, 2015).

6 Johan Abraham Gyllenhaal hade under 1780-talet köpt flera tomter intill Socie-
tetens hus. Närmast nordväst om huset, längs S:t Larsgatan, hade han förvärvat 
snickaren Filmstedts tomt. När huset där revs gavs utrymme för en gårdsplan på 
Societetens fastighet. 

7 Upsala tidning 14 juni 1809.
8 Ett halvår senare är Axel von Fersen mördad.
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En stor del av Fjärdingen – gråmarkerat på kartan – drabbades av branden 
1809. Societetens fastighet klarade sig med nöd och näppe. Huset syns här 
med sin ursprungliga orientering längs med S:t Lars gatan. Först i och med ut-
byggnaden 1860 fick det sin nuvarande orientering längs med torget. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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hans egentlige efterträdare. Thunberg är universitetets internationellt 
mest kände forskare just nu. Här finns också bland annat fysikern 
Zacharias Nordmark, medicinprofessorerna Jacob Åkerman och Pehr 
von Afzelius, samt den senares bror Adam Afzelius.9 Han, liksom li-
kaså närvarande Samuel Liljeblad, är botaniker och botaniken är ännu 
ett av de starkaste naturvetenskapliga ämnena såväl i Uppsala som i 
hela riket.

Vid mötet behandlas en rad frågor. Man beslutar att utse nämnde 
Göran Wahlenberg till Lars Hällströms efterträdare som adjunkt för 
Societetens samlingar. Wahlenberg ska få dubbla arvodet jämfört med 
Hällström, 200 riksdaler per år. I den revisionsrapport som redovisas 
framgår att Societetens samlade tillgångar uppgår till 6 900 riksdaler. 
För att förränta kapitalet idkas utlåningsverksamhet och lånedoku-
menten till fru Wernander, snickaren Svanström och baron Ulfsparre 
visas upp.

Sammankomsten slutar som brukligt är med en genomgång av lit-
teratur som nyligen har skänkts till Societeten. Carl Peter Thunberg 
är stolt när sekreteraren annonserar att man erhållit hans äntligen ut-
komna Flora Capensis, första delen, det verk som tagit Thunberg 35 år 
att sammanställa sedan hans vistelse i Sydafrika 1772–1775. Ledamo-
ten Olof Swartz, ursprungligen Uppsalastudent och nu ansvarig pro-
fessor för den Bergianska trädgården i Stockholm, har donerat tredje 
och sista delen av sin Flora India Occidentalis. Också den är resultatet 
av en resa långt tillbaka i tiden – han for till Karibien 1784–1786. 

Societeten står sedan länge i kontakt med den gamle Uppsalastu-
denten Nils Collin från Funbo, även han ledamot. Direkt efter sin 
magisterexamen 1769 åkte Collin till Amerika för att verka som präst 
i den svenska kyrkan i Philadelphia. Han har nu skickat flera böcker 
från den Nya Världen, bland annat Fifteen discourses on the marvellous 
works in nature delivered by a father to his children, av C. C. Reiche.

Vi är alltså en bit in på 1800-talet när vi besöker ett av Societetens 
möten. Det är nära 100 år sedan Sveriges äldsta lärda sällskap började 
träffas hos Erik Benzelius d.y. på Gustavianum, universitetets dåva-
rande huvudbyggnad och bibliotek, bara 100 meter från de lokaler där 
man nu sitter. Sedan Benzelius tid hade den vetenskapliga revolutionen 
svept in över Sverige. Naturvetenskapen hade fått om inte fritt så åt-

9 Pehr Afzelius adlades von Afzelius 1815. I boken används genomgående namn-
formen von Afzelius.
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minstone friare spelrum. I frihetstidens nyttoiver sågs framsteg inom 
naturalhistorien, jordbruket och mekaniken som viktiga instrument 
för samhällets framgång. Fysik och astronomi kunde motiveras med 
patriotiska förtecken där landets nordliga läge underlättade studier av 
bland annat norrskenet och jordens form. Kemiämnet hade stort fokus 
på mineraler och här var kopplingen till bergsnäringen viktig. Frihets-
tiden skulle kunna ses som den svenska varianten av upplysningen där 
förnuftet ifrågasatte den religiösa trovärdigheten.

Universiteten var i första hand utbildningsanstalter och så skulle 
de fortsätta att vara länge till. Forskningen kom i stället att få en stark 
bas inom akademier och lärda sällskap. Societeten i Uppsala var alltså 
den första akademien i Sverige, följd av Kungl. Vetenskapsakademien 
i Stockholm 1739. Senare under 1700-talet tillkom flera andra.

Societeten kunde se tillbaka på ett händelserikt 1700-tal och det 
hade varit både med- och motgångar. På pluskontot fanns förstås pion-
järinitiativet med Collegium Curiosorum och Emanuel Swedenborgs 
utgivning av Dæadalus Hyperboreus. Likaså tillkomsten av Acta Litera-
ria Sueciæ och tidskriftens återuppstående i Nova Acta Regiae Societa-
tis Scientiarum Upsaliensis (hädanefter Nova Acta). Finansieringen av 
Linnés lappländska resa och den Gyllenhaal-Ziervogelska donationen 
med fastighet och stora naturaliesamlingar var två andra viktiga hän-
delser. 

På minussidan var ekonomin ett ständigt besvär. Den hindrade 
bland annat byggandet av ett astronomiskt observatorium som man 
länge önskade få till. Negativt var också misslyckandet med att få det 
åtråvärda almanacksprivilegiet, samt perioder av uppehåll i mötesak-
tiviteten och tidskriftsutgivningen.

I det 1800-tal som följde och som står i fokus i denna bok skulle 
svängningarna inom Societeten inte bli lika stora. Det blev mer av 
en gradvis utveckling mot allt fler möten, en tätare utgivning av tid-
skriften och förbättrad ekonomi. Det var kanske ingen vetenskaplig 
storhetstid för Societeten, men det gällde även för den svenska natur-
vetenskapen i stort. Det skulle ta tid för vetenskapen att återhämta sig 
från den statusförlust den upplevt under gustaviansk tid. Kontrasten 
mot hur snabbt utvecklingen gick inom andra sektorer av samhället 
var stor: moderniteten, urbaniseringen, industrialismen – fram emot 
år 1900 såg det svenska samhället mycket annorlunda ut än det gjort 
vid seklets början.



INLEDNING

19

Mot slutet av 1700-talet minskade alltså naturvetenskapens roll i 
Sverige till förmån för ett franskinspirerat kulturliv.10 Gustav III gjor-
de förvisso en viktig naturvetenskaplig infrastruktursatsning – dona-
tionen av Botaniska trädgården i Uppsala – men annars var den gus-
tavianska tiden ingen storhetstid för universiteten. En efter en hade 
ju också de stora forskarna försvunnit: Christopher Polhem, Anders 
Celsius, Samuel Klingenstierna, Carl von Linné och Torbern Bergman. 
Guldåren var förbi.

Tidsmässigt inramas den gustavianska eran tydligt av vad som kan 
betraktas som dess uppgång och fall. Den kom till genom en stats-
kupp och upphörde genom kungamord och avsättning av kungens 
son.11 Dess slut sammanföll med en idémässig kantring i Europa kring 
sekelskiftet 1800. Betydelsen av upplysningens förnuftstänkande re-
ducerades till förmån för bejakandet av känslor.12 Romantikens inträde 
på den ideologiska arenan påverkade framför allt de estetiska uttryck-
en, men till viss del även vetenskapen. Det gällde bland annat hur den 
tolkades i naturromantiken, drivet av naturfilosofer.13 

Men överlag var romantiken inte någon vetenskapsvänlig ström-
ning. Känslor och fantasi hade svårt att förena sig med naturveten-
skapen, särskilt inom de exakta vetenskaperna. Jacob Berzelius per-
sonifierar det motstånd som utvecklades mot de romantiska tankarna 
under den inledande delen av 1800-talet. Berzelius var för övrigt 
nästan ensam som internationell fanbärare för den svenska naturve-
tenskap som under seklet dessförinnan varit så framgångsrik. Under 
den långa tid han var ständig sekreterare för Vetenskapsakademien 
(1819–1848) var det där snarare än vid universiteten som den svenska 
naturvetenskapens centrum fanns. Rent geografiskt låg detta centrum 
vid början av Berzelius sekretariat på Stora Brogatan i Gamla Stan. 
År 1829 flyttade man till Wallingatan på Norrmalm, i korsningen 
mot Drottninggatan. Den praktfulla fastighet på Frescatiområdet där 
 Vetenskapsakademien i dag huserar byggdes först på 1910-talet.

10 lindroth (1981; s. 10).
11 Början var onekligen lugnare än slutet. Alf Henrikson beskriver Gustav III:s 

maktövertagande som »en skottfri opassionerad hygglig svensk sommarrevolu-
tion« (hEnriKson, 1986).

12 Frängsmyr (2000; s. 10).
13 Det påpekas ofta att romantiken är ett vagt begrepp som svårligen kan användas 

för en entydig definition av en epok (till exempel Eriksson, 1969). Här behand-
las huvudsakligen hur romantiska strömningar påverkade vetenskapen och, på 
ett lokalt plan, livet i Uppsala. 
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Medan Societeten under början av 1800-talet framför allt ägnade 
sig åt sina samlingar och sin tidskrift svepte romantikens filosofiska 
strömningar bokstavligen runt hörnet. Den svenska romantiken för-
knippas ofta med Per Daniel Amadeus Atterbom, som bodde på andra 
sidan Domkyrkan från Societeten sett, intill Skytteanum. En annan 
central romantiker, Vilhelm Fredrik Palmblad drev det akademiska 
tryckeriet i Akademistallets lokaler, backen upp från Societetens hus 
på S:t Larsgatan.

I jämförelse med storhetstiden under 1700-talet är kanske 1800- 
talet inte lika uppmärksammat som naturvetenskaplig period i  Sverige. 
Det var ett sekel med färre fixstjärnor att placera på tidsaxeln. Rela-
tionen till det övriga samhället var inte heller lika markerad som den 
varit under frihetstidens nyttokult. Det är måhända symptomatiskt 
att i den historik som finns över Uppsala universitet saknas fortfaran-
de första halvan av 1800-talet. Men som vi kommer att se innehöll 
Societetens 1800-talshistoria många skeenden och händelser värda att 
uppmärksamma. Där fanns till exempel Sara Lisa von Linnés  unika 
donation, mätningen av jordtemperaturen i centrala Uppsala och 
origi nalet Gabriel Marklin. Och så var det förstås den världsberömde 
professorn som sade att ”om jag inte får som jag vill så är jag inte med”. 
Han stod för sina ord.
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Societeten under det tidiga 
1800-talet

Pehr Fabian Aurivillius blir sekreterare

När sällskapets sekreterare Eric Prosperin gick bort i april 
1803 träffades Societeten någon vecka senare och utsåg Pehr 
Fabian Aurivillius till hans efterträdare.14 Trots den natur-

vetenskapliga inriktningen blev Pehr Fabian Aurivillius Societetens 
tredje sekreterare från det humanistiska området. Men än i dag är 
han den senaste i sekreterarlängden som inte varit naturvetare eller 
medicinare.

Eftersom Societeten inte hade råd att finansiera egen personal hade 
sekreterarens roll i verksamheten redan från början varit central. I 
mångt och mycket styrdes verksamheten av det engagemang och den 
förmåga som sekreteraren uppvisade. Och det skulle ske vid sidan av 
ordinarie arbete.

Som universitetsbibliotekarie hade Aurivillius skaffat sig ett myck-
et gott renommé. Han var bara 30 år när han 1787 utsågs till att inne-
ha detta då centrala uppdrag inom universitetet, och 35 år när han 
invaldes i Societeten. Tydligen var han uppskattad även bland natur-
vetarna. Utnämningen till universitetsbibliotekarie kom som en för-
våning för många. Det fanns mera seniora kandidater och Aurivillius 
var ännu bara amanuens. Men hans företrädare Jakob Neikter menade 
att  Aurivillius »var ett av de bästa ämnen att förestå ett bibliotek«. 
Eftervärldens beskrivning av Aurivillius insatser bekräftade senare 
Neikters bedömning:

14 16 april 1803. Alla datumangivelser i bokens fotnoter avser referens till Societe-
tens mötesprotokoll från aktuellt datum.
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Det visade sig även, att K. M:t nu liksom 1702, då den unge 
E. Benzelius som stod alldeles utom biblioteket, nämndes, 
träffat ett riktigt val, ty den rastlösa verksamhet och eminenta 
duglighet, som Aurivillius utvecklade under sitt fyrtitovååriga 
chefskap (den längsta tid, någon innehaft platsen), satte out-
plånliga spår i bibliotekets historia genom samlingarnas starka 
och dyrbara tillväxt och hans eget märkliga katalogarbete, som 
än i dag behåller sitt stora värde.15

Under Aurivillius tid i ledningen av biblioteket tillkom flera mycket 
stora samlingar. Det totala antalet volymer fördubblades. Hans allra 
viktigaste insats var dock katalogiseringen av hela biblioteket.16 Det 
hade tidigare varit svårt att hitta en specifik volym, böcker var upp-
ställda efter varierande system, alltid efter format.

Utan sekreterare hade ärkebiskopen Uno von Troil i egenskap av 
hedersledamot fått kalla till Societetens möte där Aurivillius utsågs 
till Prosperins ersättare. Protokollet fördes tillfälligt av den yngste när-
varande ledamoten – Samuel Liljeblad. Han behövde inte gå många 
steg för att delta i sammankomsten, han bodde ju i grannfastigheten 
på S:t Larsgatan, den som drabbades av branden 1809. Närheten hade 
varit bekväm under hans tid som adjunkt för Societetens samlingar. 
Efter att 1793 ha köpt gården av Societeten – det var en av de tomter 
Johan Abraham Gyllenhaal hade förvärvat på 1780-talet – hade han 
direkt låtit uppföra ett hus i samma stil som Societetens hus. Förvisso 
har han beskrivits som ekonomiskt sinnad men det är förvånande att 
han hade råd att köpa en fastighet innan han ens fick en avlönad lärar-
tjänst vid universitetet.17

Reglementet från 1728 stipulerade att Societeten skulle ha 24 leda-
möter. Knappt hälften var bosatta på andra orter, däribland flera i 
Åbo. I allmänhet var ett tiotal ledamöter närvarande vid samman-
komsterna – fler kunde det just inte bli på grund av den geografiska 
spridningen. Det var en blandning av yngre och äldre personer som 
deltog, majoriteten var i 50–60-årsåldern. Där fanns ofta professorn 
i anatomi och kirurgi Adolph Murray (gift med Aurivillius syster 
 Hedvig  Charlotta), Carl Peter Thunberg, orientalisten Johan Adam 

15 Pehr Fabian Aurivillius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18939, Svenskt bio-
grafiskt lexikon (art av Claes Annerstedt).

16 Catalogus Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis, se hEdbErg (2002).
17 Samuel Liljeblad, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10238, Svenskt biografiskt 

lexikon (art av Olle Franzén).
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Universitetsbibliotekarien Pehr Fabian Aurivillius var sekreterare för Socie-
teten 1803–1829. Kopia av Anne-Charlotte Sjöberg efter miniatyr av 
 Vilhelm Le Moine. Uppsala universitets konstsamlingar.

 Tingstadius, historikern Eric Michael Fant, Zacharias Nordmark, 
matematikern Nils  Landerbeck och universitetets räntmästare Carl 
 Didrik Hierta. 

Under seklets första decennium tillkom ytterligare några Uppsala-
bor: de tre bröderna Afzelius (Adam, Johan och Pehr) och två lite 
yngre förmågor, Jöns Svanberg och Jacob Åkerman. Under 1810- talet 
blev sedan Johan Bredman (matematiker och astronom) och Olof 
 Kolmodin (professor Skytteanus) invalda. Begränsningen i antal leda-
möter kopplat till att en plats blev ledig först när den tidigare inneha-
varen gick bort gjorde att omsättningen var mycket låg.
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Ärkebiskopen var mer eller mindre självklar som hedersledamot. 
När Uno von Troil gick bort 1803 invaldes kyrkans nya ledare Jacob 
Lindblom. Han ersattes i sin tur både i det sakrala ämbetet och som 
hedersledamot i Societeten av Carl von Rosenstein.18 Även landshöv-
dingen i Uppsala kunde vara aktuell som hedersledamot, men det var 
inte lika givet. Varken Erik af Wetterstedt (landshövding 1794–1812) 
eller Berndt Wilhelm Fock (1812–1830) invaldes i Societeten, medan 
såväl deras företrädare Elis Schröderheim (1792–1794) som efterträd-
are Robert von Kraemer (1830–1862) blev ledamöter. 

Jacob Berzelius valdes in som ledamot 1815. Han hade kring sekel-
skiftet studerat i Uppsala för Johan Afzelius och Anders Gustav Eke-
berg men deltog som ledamot aldrig vid några möten på Societeten. 
Hans engagemang på Vetenskapsakademien var förstås desto mer 
omfattande. Berzelius relationer till Uppsala blev efter hand allt mer 
ansträngda genom den konflikt som blossade upp mellan Uppsala och 
Stockholm kring medicinarutbildningens organisation och placering 
(se s. 123).

Johan Abraham Gyllenhaal och Fredrik Ziervogel hade donerat 
fastigheten på S:t Larsgatan i syfte att den skulle härbärgera de sam-
lingar som Societeten samtidigt erhöll. För sällskapet mötte fastighe-
ten ett efterlängtat behov av tillgång till en egen möteslokal. Nästan 
alla sammankomster under de inledande decennierna av 1800-talet 
skedde där. Vid något tillfälle bjöd ärkebiskopen sällskapet att mötas 
hemma hos honom. 

Men det var inte så ofta man träffades, i genomsnitt en gång per år. 
Mot slutet av Aurivillius sekretariat dessutom mer sällan än så. Under 
femårsperioden 1822–1827 ordnades bara ett enda möte.19 Aurivillius 
var då i sjuttioårsåldern och kanske hade krafterna börjat tryta. Hans 
död kom dock utan förvarning: en välkänd Uppsalaberättelse är hur 
Aurivillius under pågående konsistoriesammanträde segnade ner och 
dog den 14 november 1829.20

18 Carl von Rosenstein var son till Samuel Aurivillius och född under namnet Carl 
Aurivillius. Efter att i unga år ha mist båda sina föräldrar adopterades han av sin 
morfar, Linnés professorskollega inom den medicinska fakulteten Nils Rosén 
von Rosenstein. Samuel Aurivillius var bror till Carl Aurivillius, Societetens 
sekreterare 1767–1786.

19 10 juni 1824.
20 Biografiskt lexicon öfver namnkunnige svenske män (Aurivillius, Pehr Fabian). 

Första bandet, s. 324–325, 1842.
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Sekreteraren hade hand om det mesta – det fanns ännu ingen 
skattmästare eller ordförande. Aurivillius höll verksamheten vid liv 
under sina 26 sekreterarår och under hans redaktion kom tidskriften 
ut tre gånger. När man inte träffades skickade han runt cirkulär för 
underskrifter av de ledamöter som bodde i Uppsala – det blev en 
alternativ beslutsform i stället för sammanträden.21 Men mycket mer 
än så var det inte. Samlingarna var Societetens stora sak och de sköttes 
utan någon direkt inblandning från sekreterarens sida.

Året innan Aurivillius gick bort, 1828, var det 100 år sedan Fred-
rik I hade gett Societeten kunglig stadfästelse. Man arrangerade inget 
särskilt jubileum av den anledningen, men vid en sammankomst hem-
ma hos Aurivillius den 21 november 1828 höll han ett kort anförande 
om de första 100 åren i landets äldsta kungliga akademi.22 Det redo-
visas härintill.

Pehr Fabian Aurivillius välkomsthälsning på hundraårsdagen av 
 Societetens stadfästelse, 21 augusti 1828

Till de många glada och för mig hedrande stunder, som jag ibland 
Kgl. Vetensk. Societetens Herrar Ledamöter, både såsom  Ledamot 
och Secreterare, fått tillbringa, får jag nu äfven räkna den närva-
rande, då jag vid Herr Ärkebiskopens Frånvaro och Societetens 
äldste Ledamots, Herr Doctor Ödmanns, opasslighet, äger den he-
dern och fägnaden, att inför Kongl. Vetenskaps Societeten anmäla, 
att i dag fullbordat tids-Skifte af 100 års bemödanden för Veten-
skapernas utspridande och tillväxt.23 Kongl. Vetenskaps Societe-
ten i Upsala, hade redan den 26 Nov. 1719 sin första ordentliga 
Sammankomst, men det var dock först den 11. Novemb. 1728, 
som Socie tetens grundreglor, på anhållan af Societetens då varan-
de Præses Illustris Greve Arvid Horn af Konung Fredric I. stad-
fästades. Alltför oförmögen är jag visserligen, att tolka de rörelser af 

21 Se flera exempel i UUB U2000:21.
22 Inte heller 1810, 100 år efter Collegium Curiosorums tillkomst, finns något jubi-

leum noterat i protokollsboken. Ceremoniell hågkomst av annat än religiösa el-
ler kungliga händelser började bli vanliga först en bit in på 1800-talet (Östholm, 
2007).

23 Samuel Ödmann levde en stor del av sitt liv under ”opasslighet”. Han var från 
början naturforskare och student till Linné, blev sedan präst och utsågs 1799 
till professor i teologi. Men redan innan dess hade han övergått till ett närmast 
sängliggande liv – förmodligen inte bara av ren sjuklighet utan också av skräck 
för kyla och frisk luft.
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tacksamhet, nöje och hopp, som minnet af framfarna tider, minnet 
af ädelmodiga Välgörare, minnet af dyrbara Vänner, af dem, som 
med sina Arbeten och sina Uptäckter gjort Svenska Namnet vidt 
frägdat, och Kongl. Vetenskaps Societetens Handlingar berömda, 
i dag hos oss alla måste upväckas. Jag skulle icke eller ha vågat ett 
sådant försök, under den fasta öfvertygelse, att hvar och en af K. 
Vet. Societetens Herrar Ledamöter känner lika lifvligt med mig 
hvad vi hafva att tacka Den Milda Försyn, som vakat öfver Upsa-
la Academies Bestånd, och denna Kongl. Societetens trefnad och 
Välgång, lika underdånigt vördar det beskydd, med hvilket Kgl. 
Vet. Societetens nu varande Præses Illustris, Hans Kongl. Höghet 
Kronprinsen [tomt] med den Nådiga omvårdnad, som i ett halft 
Sæculum skänktes Societeten af Hans Majestät Konung Carl XIII, 
värderar lika, innerligen med mig de Hedersmän, som inom vårt 
Samfund arbetat utan annan belöning, än den, som deras Kärlek 
för Sanning och Vett, deras känsla af pligt skänkt dem och evärde-
ligen skall fästas vid deras Namn. Om jag icke har ansett för min 
Skyldighet, att göra utkast till ett Protocoll för dagen och utbedja 
mig Kgl. Vet. Societetens yttrande öfver hvad som deruti bör up-
tagas. Och det är i det hänseendet, som jag icke trott mig kunna 
underlåta att fråga, om icke, då Societeten i dag första gången sam-
manträder efter förlusten af Våra oförgäteliga Ledamöter, Profes. 
och Commend. Thunberg, och Profes. och Ridd. Nordmark, som 
bägge öfver 40 år varit deltagare i våra göromål, och icke lemnat 
någon af de under den tiden utkomna Delar af Societetens Hand-
lingar utan ojäfaktiga vittnen på deras Arbetsamhet och deras Nit 
för det gemensamma Ändamålets vinnande, om icke deras För-
tjenster, deras Minne och vår Saknad finge anmärkas i Protocollet 
för en dag, som vi ägnat till en glad och tacksam hugkomst af hvad 
Societeten uträttat under det förflutna Sæclet.

Jag har tillika fått anledning, att göra mig hopp om en anteck-
ning af ett så fägnande, och så upmuntrande deltagande i K. Vet. 
Societetens egna Känslor och Föresattser, att jag ansett ingen ting 
vid vår Jubelfäst kunnat inträffa mera passande för vår enkla, men 
ädla Högtidlighet. Kgl. Vet. Academien i Stockholm har nämligen 
behagat fästa sin Upmärksamhet vid denna Societetens [tomt], 
och Herr Professorn och Riddaren Cronstrand, som vänskapsfullt 
emottagit vår Kallelse, att vara vår Ledamot, har icke ansett för 
mödosamt, att på K. Vet. Academiens vägnar i dag infinna sig 
ibland oss.
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Lyckönskningsbrev från Vetenskapsakademien, skrivit av ständige sekre-
teraren Jacob Berzelius, i samband med Societetens 100-årsjubileum av 
det kungliga stadfästandet. Brevet är även undertecknat av Vetenskaps-
akademiens preses, riksmarskalken Claes Fleming.
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Göran Wahlenberg

Den siste linneanen

Den förste tillsatta vårdaren (adjunkten) av Societetens sam-
lingar hade varit botanikern Samuel Liljeblad. Reglementet 
stipulerade att adjunktsysslan inte var förenlig med en sam-

tidig läraranställning vid universitetet. Då skulle inte tillräckligt med 
tid finnas för uppdraget. När Liljeblad 1802 utsågs till Borgströmiansk 
professor i praktisk ekonomi blev således platsen ledig.24 Tre personer 
anmälde intresse: magistrarna Johan Erik Forsström och Lars Häll-
ström, samt Göran Wahlenberg.25 

Forsström var elev till Carl Peter Thunberg. Han hade något år 
dessförinnan tillsammans med just Wahlenberg gjort den för ambiti-
ösa naturalister klassiska fältresan genom nordligaste Skandinavien.26 
Forsström försvann dock snabbt som kandidat eftersom han i samma 
veva utsågs till svensk pastor på Saint-Barthélemy. Wahlenberg betrak-
tades nog som för ung för uppdraget och det blev Hällström som ut-
sågs till Societetens adjunkt med ansvar för de värdefulla samlingarna. 

24 Den Borgströmianska professuren hade kommit till genom en donation 1759 
från värmlänningen och brukspatronen Eric Erichsson Borgström. Han sköt 
till medel för att skapa en professur i praktisk ekonomi vars innehavare skulle 
förmedla undervisning kring »utnyttjandet av de gåvor djur- och växtriket ha att 
bjuda människorna, samt jordens riktiga bruk«. Medan övriga professorers löner 
var värdesäkrade genom att vara satta i ett visst antal tunnor spannmål, drab-
bades den Borgströmianska professorn av inflationens påverkan på medelsför-
valtningen. Det var först inför Elias Fries tillträde 1834 då universitetet tog över 
den huvudsakliga finansieringen av professuren som innehavaren fick likvärdiga 
villkor som övriga professorer (Eric Erichsson Borgström, urn:sbl:17987, Svenskt 
biografiskt lexikon (art av B. Boëthius.)).

25 3 november 1802, lilJEncrantz (1960; s. 128).
26 ForsstrÖm (1917).
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Göran Wahlenberg har beskrivits som den siste Linneanen. Han var adjunkt 
för Societeten naturaliesamlingar under perioden 1809–1829 innan han ef-
terträdde Carl Peter Thunberg på Linnés gamla professur. Mellan Wahlen-
berg och Thunberg hade dessförinnan byggts upp en grav fiendeskap. Mål-
ning av Johan Gustaf Sandberg. Nationalmuseum.

Man talade ibland om att adjunkten var prefekt för samlingarna, på 
latin titulerad Musæo Reg. Societ. Scient. Ups. Præfectus.27

27 Se till exempel avhandlingen Analysis præcipuarum in Svecia minerarum ferri 
från 1805 under Hällströms presidium.
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Lars Hällström hade lagt fram några mineralogiska avhandlingar 
för Zacharias Nordmark och Johan Afzelius.28 Hans mineralogiska 
kompetens var särskilt angelägen för Societeten eftersom man ville 
få ordning på just den delen av samlingarna.29 Han var ansvarig för 
Societetens samlingar i sju år fram till 1809.

Hällström ersattes 1809 av Göran Wahlenberg. Han var den ende 
sökanden och nu betydligt mer erfaren än förra gången positionen 
tillsattes.30 Wahlenberg kom som 12-åring från Värmland till Uppsa-
la 1792 och studerade bland annat för Samuel Liljeblad. Likt en lin-
neansk apostel lockades han tidigt till resor för kartläggning av floran. 
Redan 1796 for han tillsammans med sin informator till Pommern 
för att undersöka växtlivet längs havsstränderna. Det blev början på 
en karriär fylld av botaniskt resande, ofta runt om i Sverige och fle-
ra gånger till samiska byggder.31 Vetenskapsakademien gav honom 
resestipendier och han hade tidigt en trogen patron i Olof Swartz, 
akademiens ständige sekreterare.32 Det fanns ett patriotiskt drivet pa-
tos från akademiens sida att bejaka utforskningen av lappmarkerna.33 
Swartz släkt härstammade dessutom från samma värmländska trakter 
som Wahlenberg.34

I en biografi över Wahlenberg, utgiven kort efter hans död, be-
skrevs hans utseende:

Wahlenberg var en storväxt man med stark kroppsbyggnad, 
men utan fetma. Kroppens öfre del förde han något fram-
åtlutad, säkerligen af vana att undersöka jord-grunden och 
natur-alstren på marken. Han hade ett stort bredlagdt hufvud, 
stor och i yngre år något fyllig ansigts-bildning, stora ljus-blå 
ögon, brunt ymnigt hår, som ännu intill en sednare tid bibehöll 
sin färg. En märkbar hufvudets darrning var honom egen; den 

28 Det var Johan Afzelius som tillsammans med sin bror Adam Afzelius på 
1780-talet hade övervakat renoveringen av den fastighet som Johan Abraham 
Gyllenhaal hade köpt in för samlingarna (EllEgrEn, 2020; s. 230).

29 4 april 1804.
30 5 december 1809.
31 Emilsson (1999; s. 109). Tillsammans med sin student Lars Levi Læstadius 

gjorde Wahlenberg också en resa till Skåne och Öland sommaren 1822. Det 
var under den tid då Læstadius läste till präst i Uppsala, innan han inledde sin 
pastorsbana i Karesuando och Pajala.

32 lindroth (1967; s. 424).
33 Widmalm (1990; s. 94).
34 Fransson (2010).
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hade redan börjat före hans 30:e år. Han hade en ledig, lätt och 
skyndsam gång, hvarföre det af mängden af dem, hvilka med-
följde honom på hans utvandringar, icke alltid var lätt att följa 
honom. Såsom närsynt begagnade han ute städse lorgnettglas-
ögon.35

Wahlenberg betraktades både av sig själv och omgivningen som något 
av den siste linneanen, även om Wahlenbergs och Linnés jordeliv ald-
rig hade överlappat. Men det innebar inte att Wahlenberg bara gick 
i Linnés fotspår. Precis som Linné var han också en förnyare. Medan 
den stores fokus hade varit på enskilda arter och »märkvärdigheter« 
fokuserade Wahlenberg på helheter och vegetationer, det vi i dag kall-
ar växtsamhällen. 

Ett av hans specialintressen blev markens temperatur, en fråga som 
senare skulle bli högaktuell för Societeten (s. 70). Han mätte vattent-
emperaturen i springkällor på olika platser i landet och satte upp-
gifterna i relation till förekomsten av växter.36 Parallellt med, eller 
möjligtvis påverkad av, Alexander von Humboldt utvecklade han det 
nya ämnet växtgeografi. Det innebar att han förde samman botanik 
och geografi, och försökte förstå växternas utbredning utifrån klimat-
förhållanden. Han gav en sorts programförklaring för denna veten-
skapliga inriktning och i den fanns tydliga spår av den nyttokult som 
kännetecknade Linnés frihetstida perspektiv:

Botaniska Geografin förtjenar visserligen största uppmärk-
samhet. Den beskriver och indelar jorden efter olika växters 
hemvist på densamma; den visar ett lands naturliga fruktbar-
het, så vida denna består i växternas beskaffenhet och mängd, 
och således en af de säkraste grunderna för dess befolkning och 
inbyggares välmåga; den leder till kännedom af luftstrekets 
beskaffenhet, hvaraf växternas förhållande är en säker följd; 
och visar huru vida hushållningen kan förbättras genom främ-
mande växters odling o.s.v. Dess kännedom kan således anses 
som en del af theorien för ett lands jordbruk; och blifva af 
mångfaldig nytta.37

35 WiKstrÖm (1851; s. 492).
36 WahlEnbErg (1809).
37 WahlEnbErg (1805).
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Ansökningshandling från Göran Wahlenberg  
till Societetens adjunktstjänst

Wälborne, Högwördige, Högädle och Widtberömde Herrar
Kongl. Wetenskaps Societetens Ledamöter!

Genom nyligen inträffad ledighet får jag tillfälle att för andra gång-
en ödmjukt anmäla mig såsom sökande till Adjunct-beställning-
en wid Kongl. Wetenskaps Societetens Samlingar. Den skicklig-
het, som jag sökt förwärfwa mig uti Natural-Historien och andra 
Wetenskaper, torde dels af några Herrar Ledamöter wara närmare 
känd, dels också kunna inhämtas af bifogade vitsord. Såsom bewis 
på min flit att fullgöra åtagna skyldigheter wågar jag särskilt anföra 
det bifall hwarmed Kongl. Wetenskaps Academien i Stockholm 
ansett mina resors utförande i Lappmarkerna, då Academien efter 
återkomsten behagat antaga mig till Dess Ledamot. Inneslutande 
mig i Herrarnas ynnestfulla åtanka önskar jag att alltid få den äran 
wara. 

Wälborne, Högwördige, Högädle och Widtberömde Herrars
Kongl. Wetenskaps-Societetens Ledamöters
Ödmjukaste Tjenare
Göran Wahlenberg

Upsala d. 14 Augusti 1809

Merit-lista

Född år 1780
Ankom till Upsala Academie år 1792, och sedan oafbrutit biwis-
tat densamma i 17 år.
Efter smärre resor för Natural-Historien besökte jag Gotland år 

1799, hwarefter ett Utkast till Gottlands Flora af mig författa-
des, som är infördt uti Kongl. Wetenskaps Academiens Hand-
lingar.

Utkom år 1802 i samma Kongl. Academies Handlingar min Inled-
ning till Caricographien, hwilken är omtryckt uti flera utländ-
ska skrifter.

Förrättade jag år 1800 en resa i Lappmarken för att undersöka 
dels natur-alster, hwarefter jag sökte och ärhöll Kongl. Weten-
skaps Academiens understöd i penningar och instrumenter för 
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Till skillnad från till exempel Carl Peter Thunberg var Wahlenbergs 
vetenskapliga produktion inriktad på relativt få men desto mer omfat-
tande verk. Det var inget staplande av floristiska notiser.38 Hans sam-
manställning från Norrlandsresorna, Flora Lapponica utgiven 1812, 
rönte stor internationell uppmärksamhet.39 För detta arbete blev han 
samma år förste mottagare av medel ur Societetens Linneanska pre-
miefond (se s. 229).40 Något av kronan på verket i den vetenskapliga 
produktionen var hans Flora Suecica i flera utgåvor, den första 1824. 
Genom åren publicerade han också fyra arbeten i Societetens tidskrift 
Nova Acta.

Varje ny vårdare av Societetens samlingar hade att skriva av regle-
mentet och underteckna att han tagit del av instruktionerna. Flera av 
dessa dokument finns bevarade.41 Reglementet stipulerade också att en 
inventering skulle ske vid byte av vårdare och tillsammans upprättade 

38 lindroth (1967; s 426).
39 Emilsson (1999; s. 109).
40 17 juni 1812.
41 31 januari 1810, se UUB U2000:27.

twenne andra resor i samma land, hwilka blifwit så utförda till 
K.  Academiens nöje att K. Academien år 1808 med stor plura-
litet walt mig till sin Ledamot af 3:dje Classen.

Utgafs år 1804 min Beskrifning om Kemi Lappmark, som med godt 
loford är recenserat i de besta utländska Geographiska Journa-
ler.

Undergick jag år 1805 Medicine Candidat Examen och ärhöll der-
wid 1 laudatur och 3:ne cum laude approbatur. Widare år 1806 
Medicine Licentiat Examen med ärhållande af 2:ne cum laude 
approbatur.

Utgaf och förswarade jag år 1806 samt 1804 fyra Academiska Dis-
putationer med titel Tractatio de Sedibus Maderiarum imme-
diatarum in Plantis; hwilka sedan på wederbörande särskilda 
anmodan blifwit af mig öfwersatta på Swenska och införda i 
Kongl. Wetenskaps-Academiens Economiska Annaler Bandet 
6, 7 och 8:de, hwarest också fördelaktiga yttrande derom lem-
nas i Bandet 8 Häft. 2 sid. 20 och Häft. 3 sid. 91.

Utkom år 1808 min Berättelse om mätningar och obserwationer 
till att bestämma Lappska fjällen högd och temperatur. 
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Hällström och Wahlenberg ett inventeringsprotokoll 1809.42 Förutom 
naturaliesamlingarna omfattade inventeringen också biblioteket. 

Wahlenberg kastade sig sedan över arbetet med liv och lust. Under 
1810 gick han igenom allt, ordnade om och upprättade nya förteck-
ningar. Vid ett möte i februari 1811 redogjorde han för sitt arbete:

Doctor Wahlenberg upviste nu af Catalogo Musei Natural. K. 
Societat. Scientiar. Upsaliensis. Sestacea 812. Collectio Semi-
num Fructuumue 540. Coralla 117. Canceres 41. Äfven så en 
ordentelig Catalog öfver alla Societeten, utom den Ziervogelska 
och Gyllenhalska Samlingen, tillhöriga Böcker och Skrifter 
hvilka äfven voro till sina ställen nu signerade.43

Om den »Catalogo« som nämns är liktydig med någon av de inventa-
rieförteckningar som som vi strax ska komma till  är oklart. I alla hän-
delser noterade Wahlenberg att hans företrädare använt olika system 
för hur materialet ordnades men ingen av dem hade fullföljt sin ansats 
eller lämnat efter sig en tydlig redogörelse: »Huru stor oordning häri-
genom uppkommit är lätt att inse«. Det han nu hade åstadkommit var 
 Societeten mycket nöjd med. Det framgick inte minst av ett skriftligt 
yttrande från Carl Peter Thunberg, ett stöd som strax ska visa sig in-
tressant givet vem det kom från:

Doctor Wahlenberg har otvivelaktigt, under den korta tid han 
varit. K. Societet. Adjunct, användt mycken möda och flit, 
för att i ordning ställa och inventera en god del af Societetens 
Samlingar, samt därvid ådagalagt en Insigt, Välvilja och Re-
delighet, som utmärka honom och göra honom berättigad till 
högaktning och ärkänsla af hvarje uplyst Man. Han har visat 
K. Societ. hvad man kan uträtta, då man äger god vilja, och att 
han icke sökt Syslan blott för lönen skuld.44

42 5 december 1809.
43 23 februari 1811.
44 23 februari 1811.
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PM upprättat av Göran Wahlenberg om Societetens samlingar

Till Kongl. Wetenskaps Societeten
Ödmjukaste Memorial.

Enligt den föreskrift som Instructionen gifwer, will jag härmedelst 
hafwa äran berätta hwad som wid K. Societetens samlingar och 
Bibliotek sednast blifwit gjort, hwilka skäl som ledt mina företag 
eller hindrat mig ifrån andra.

Sedan Snäcksamlingen under sistledne wår blifwit så anordnad 
att ingen widare rubbning deruti wid wisningarna bör befaras, war 
ingen ting angelägnare än att författa Catalog på Böckerna, för att 
få weta om några saknades innan en längre tids förlopp förswårar 
återfåendet. Slutet af sommaren anwändes derföre på upprättan-
det af den fullständiga Bokcatalog, som härjämte uppwisas, enligt 
hwilken böckerna nu befinnas signerade och uppställda.

Corallerna, som utgjöra en så betydlig del av paradstufferna i 
Sessions-salen, blefwo derefter bestämda och etiketterade, på det 
att de wid wisningarna måtte lemna all den underrättelse, som 
med inrättningen warit åsyftad. Den systematiska Catalog öfwer 
alla K. Societetens coraller, som härmedelst öfwerlemnas och som 
upptager 117 särskilda species, har kostat ansenligt arbete, då i 
brist på något generelt werk öfwer corallerna många spridda till 
en del äldre figurer måst uppsökas och citeras. Tillika blef den 
efter genera upplagda corallsamlingen i skåpet No 6 flyttad i nedre 
delen af skåpet No 4 för att bequämligare kunna wisas. Härtill 
användes största delen af October månad. 

Näst efter Snäckorna och Corallerna som mäst wisas, fodra-
de Insect-Samlingen den första åtgärden för att drages undan en 
hotande förstörelse. Insecterna hafwa allt för länge stått uti 3ne 
smärre skåp der de utan betäckning af glas warit utsatta för dam 
och mal, som äfwen redan så förstört dem att af flera större genera 
knappt ett enda helt specimen återstod. Jag skyndade derföre att 
insätta dem uti 55 glasbetäckta lådor, som innefattas uti ett stort 
nytt skåp, hwilket länge tyckes wara ämnat till deras emottagande. 
Widare företog jag att namngifwa och insätta uti samlingen de 
mestadels utländska Insecter, som stodo uti lösa lådor på winden 
utsatta för äfwen regn och fukt. Härigenom har samlingen blifwit 
ökad med 160 nya species, hwilkas namn äro införda i gamla cata-
logen, som härjemte uppwisas. Dessutom äro en ansenlig mängd 
hela exemplar införda i de förstördas ställen. För samlingens fram-
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tida conserwation har jag doppat alla af malen skadade insecter 
uti alcohol, uppsatt de sällsyntare och större insecterna på högre 
nålar o.s.w.

Genom denna Insecternas omflyttning blefwo flera små skåp 
lediga, som lämpeligen förenades till ett helt för att emottaga en 
ny samling. De frön och frukter som K. Societeten ägde woro dels 
upplagda efter alphabetisk ordning uti twenne särskilda rum utan 
att i sådant skick kunna tjena till någon underwisning, dels lågo 
de bästa frukterna alldeles förkastade på winden. Af allt detta har 
jag gort en ordentlig frö- och frukt-samling upplagd efter ordi-
nes naturales uti 28 större lådor, och hwaröfwer härjemte catalog 
uppwisas. Den innefattar 540 särskilda species, hwaraf de mäs-
ta äro utländska till exempel Palmer 12 species, Lomentacae 21 
species. Då K. Societetens herbarium är mindre betydligt, så har 
jag trott att denna goda frösamling skulle till en stor del ärsätta 
bristen i wäxtriket, och äfwen mera interessera allmänheten i an-
seende till den stora nytta, som frön och frukter medföra. Jag kan 
äfwen framdeles blifwa i stånd att genom dess ökande gagna K. 
Societeten utan någon särskild omkostnad.

Olika med de öfriga insecterna till sin storlek m.m. fodrade 
Kräfterna och Krabborna sin egen plats uti samlingarna. De woro 
förut spridda uti 3 särskilda skåp; men hafwa nu af mig blifwit till-
sammans laggda uti 15 lådor som upptages uti öfre delen af röda 
insect-skåpet. De hafwa tillika blifwit namngifna enligt Herbst’s 
tabeller, som jag haft till lån af Professor Thunberg; och således 
har öfwer dem uppstält en egen catalog, som härjemte öfwerlem-
nas och som upptager 41 species, hwaraf blott 19 woro riktigt 
benämda i gamla catalogen på olika ställen. 

Under dessa fyra eller fem betydligare företag, som nu äro rik-
tigt fulländade, fann jag snart behofwet af en bättre öfwersigt af 
samlingarna än den som gamla catalogen lemnar, äfwensom af en 
bestämdare plan för samlingarnas rangerande i det hela. Enligt 
gamla local-catalogen woro de mesta samlingarna spridda uti oli-
ka rum och skåp allt som piecernas storlek och tiden då de till-
kommit gifwit dertill anledning. Jag måste dessföre upprätta ett 
systematiskt register öfwer densamma, hwilket tillika wisas ett 
förslag huru samlingarna framdeles kunna rangeras. Utan twifwel 
måste allt bringas i en sträng ordning efter naturliga slägtskapen. 
Icke allenast ändamålet att gifwa underrättelse i Natural-Histori-
en fodrar detta, utan äfwen samlingarnas tillsyn och bewarande. 
Allt sammangrupperande af olika saker efter storlek och utseen-
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de måste förkastas såsom blott passande för schene-rariteter eller 
föreställande högar af quisquitier. Äfwen paradstufens samman-
ställning för att föreställda naturen i det wilda måste misslyckas 
och mera skräpa än pryda inom städade rum. Till följe af dessa 
och andra skäl bör i min tanka allt som hörer till djurrikets natu-
ral-historia sammanbringas i sessionssalen med undantag av Inse-
cterna, som redan stå uti långkamaren. Allt som hör till wäxt-ri-
ket bör införas i hörnkammaren, hwarest förutan den nyinrättade 
frö-samlingen och en trädsamling som kan utvidgas till en samling 
för Wäxt-anatomien, också bör inrättas en samling af wäxt-ämnen 
nämligen Kådor, hartser, färgämnen, garfämnen m.m. för att bred-
wid herbarium påminna åskådaren huru wäxterna blifwa nyttiga 
för det allmänna. Uti Långkammaren bör deremot wara alla med-
icinska saker och alla producter ad menniskors och djurs sjukdo-
mar, samt widare utensilier, instrumenter m.m. Konstproducterna 
af mineral-riket äro tills widare uti detta rum, men med tiden kan 
lämpligast en rad af bureauer för dem inrättas midt på golfwet uti 
nedre salen, der de uti medelpunkten mellan alla på mineralier 
kunna wise derför förädling till samhälets gagn och prydnad. – 
Men under denna lofwande utsigt för en bättre ordning, har jag 
warit tillbaka-hållen från hastiga företag af en billig försiktighet 
att icke börja flera delars rangerande än som på en gång kunde full-
ändas. Den ordning eller oordning, som samlingarna enligt gamla 
catalogen äga, har icke bordt rubbas förr än den nya strax kunnat 
bringas på papperet.

Denna så nödwändiga försiktighet har wist icke förr blifwit 
iagtagen, aldra minst uti sten-samlingen der den onekligen aldra 
mest behöfts. Jag har hwad densamma widkommer icke kunnat 
företaga mera än att noga studera de befintliga inwentarierna, för 
att lära känna de förändringar samlingen undergått och deraf sluta 
tils dess närwarande tillstånd. I denna afsigt har jag uppsatt jem-
förande innehålls förteckningar af de äldre och nyare inwentering-
arna; hwarigenom jag tyckt mig finna huru hwar och en, som haft 
hand om denna samling, börjat sitt företag enligt enskild åsigt af 
saken, men att ingen haft nog ihärdighet för att bringa sitt företag 
till slut. Således har hwar och en rubbat hwad företrädaren gjort, 
utan att wid afträdandet lemna annat efter sig än en i hast uppsatt 
öfwersigt af den tillärnade ordningen. Huru stor oordning härige-
nom uppkommit är lätt att inse; och det wore wist önskligt, att 
åtminstone ingen ting framdeles ger anledning till dess ökande
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Slutligen måste jag såsom en särskilt ynnest utbedja mig, att 
Kongl. Societeten täckes taga i åsyn hwad jag enligt detta memori-
al hittills gjort, att Kongl. Societeten må särskilt yttra sig deröfwer 
till protocollet, äfwensom öfwer de anförda principerna för rang-
eringen, på det att protocollet må kunna tjena mig till framdeles 
betyg och efterrättelse.

Upsala den 22 Januari 1811

Göran Wahlenberg

Konflikten mellan Thunberg och Wahlenberg

Wahlenberg hade redan i en skrivelse från maj 1810, ett halvår efter 
utnämningen till adjunkt, bett att få vara ledig två månader samma 
sommar för att göra en botanisk resa till Skåne. Det hade beviljats av 
Societeten. Han hade dessutom samtidigt varslat om att han sökt ett 
resestipendium för en längre utlandsvistelse.45 Hans tanke var bland 
annat att samla in material till Societetens naturaliekabinett. Skulle 
han få stipendiet och Societeten då inte anse att han samtidigt kunde 
behålla adjunktstjänsten var han beredd att avsäga sig den. 

Stipendieansökan beviljades och Societeten hade att ta ställning 
till en eventuell tjänstledighet. Även om man helst sett att Wahlen-
berg nu fortsatte sitt uppskattade arbete så kunde man inte gärna 
neka honom resan. Eftersom man heller inte ville förlora honom lät 
man honom behålla positionen, förutsatt att han kunde ordna fram 
en »Vicarius«. Wahlenberg föreslog magistern Samuel Törner som var 
amanuens vid universitetsbiblioteket. Denne åtog sig uppgiften med 
upplägget att de två delade på Wahlenbergs arvode.46

Wahlenberg var på resandes fot i tre år, 1812–1815. Det är oklart 
om Societeten hade varit medveten om att frånvaron skulle bli så lång. 
Väl åter kunde han dock meddela att han hemfört en rad fossiler, 

45 Det ännu existerande Bysantinska resestipendiet för studier vid utländska uni-
versitet (Uppsala Akademiförvaltning, nr 91035).

46 1 juni 1811. Många år senare (1822) bad Wahlenberg om tjänstledighet över 
sommaren för att resa till Skåne. Återigen ordnades med en tillfällig ersättare, 
Carl Emanuel Aurivillius, son till Pehr Fabian Aurivillius (UUB U2000:21).
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 mineraler, frukter och frön som han nu skänkte till Societeten. Det 
var saker han antingen bytt till sig mot medhavda svenska växter eller 
helt enkelt köpt. Hemförda »dupletter« hade han dessutom kunnat 
använda för att byta till sig mineral från universitetets samlingar.

Redan 1801 hade Wahlenberg blivit amanuens för universitetets 
naturaliesamlingar. Medan han fortfarande var på sin långvariga ut-
landsresa utsågs han 1814 till Botanices demonstrator hos Thunberg i 
Botaniska trädgården. Han menade själv att det inte borde hindra ho-
nom från att parallellt sköta Societetens samlingar. Efter överläggning 
stannade Societeten vid att han skulle få ett år på sig efter hemkom-
sten att visa att de två sysslorna gick att upprätthålla samtidigt. Han 
tog nu tag i petrifikatdelen »emedan denna af alla hittils blifvit mäst 
uraktlåten, så att icke en gång tecken till Inventarium därpå finnes«.47 
Året därpå kunde han redovisa en ny katalog över petrifikaterna och 
också meddela att de nu var granskade och ordnade.48 Detta var till 
stort nöje för Societeten. Johan Afzelius skrev ett särskilt yttrande, 
man ville trycka katalogen och dessutom låta Wahlenberg presentera 
»de märkvärdigare« fossilen i Nova Acta.49 Det blev också en omfångs-
rik uppsats som kom ut några år senare.50 

Men en som inte var nöjd med Wahlenbergs dubbla roller var 
Thunberg, och han var aldrig sen att klaga eller komma med långa in-
lagor. Thunberg var i första hand mån om att Wahlenberg skulle hinna 
sköta sitt arbete i Botaniska trädgården. När Societeten träffades den 
20 mars 1816 hade den frånvarande Thunberg skickat in en skrivel-
se med ett yrkande om att den skulle tas till protokollet och krävde 
ett beslut av Societeten. Som brukligt var deltog adjunkten vid mö-
tet men Wahlenberg fick nu lämna lokalen när skrivelsen lästes upp.51 
 Givet vad Thunberg skrev var det nog lika bra för honom.

47 23 januari 1815.
48 30 mars 1816. 
49 UUB U2000:27.
50 WahlEnbErg (1821).
51 Instruction för den, som antages, at wårda Upsala Kongliga Vetenskaps  Societets 

Cabinetter och Samlingar. § XIV: Den Adjunct, som på före nämde sätt är antagen 
at wårda Societetens samlingar, bör wid Dess Samman komster altid wara när-
warande, på det Societeten måtte som oftast kunna af Honom hämta upplys-
ning om Cabinetternas tillstånd, men hwad mera Hans Sysla tillkommer, dock 
må Han ej ega röst i deliberationerna (EllEgrEn, 2020; s. 287).
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Thunbergs klagan över Wahlenberg uppläst vid mötet  
den 20 mars 1816

Då Kongl. Societeten förledit år höll sin sammankomst och under 
den samma frågan förekom, huruvida Demonstrator Wahlenberg 
skulle vid Kongl. Societeten bibehållas såsom Dess Adjunct; blef 
denna omständighet tills vidare upskjuten, för at utröna huruvida 
under det löpande året Doctor Wahlenberg skulle fullgöra sina 
skyldigheter emot Kongl. Akademien, der han till Demonstrator 
blifvit befordrad; hvaräst trägne och vigtige göromål, så väl vid 
Trägården, som i synnerhet vid Naturalsamlingarnes vård fordra 
hans tid, omsorg, uppassning och mångfaldige åtgärder; hvaräst jag 
tilltror mig äga rättighet, at både vänta och yrka hans biträde, uti 
Kongl. Akademiens tjänst, för att sorgfälligt upfylla det ändamål, 
hvarföre Syslan blifvit inrättad.

Det är snart tredje terminen, som löper till ända, sedan jag hos 
Akademiens H:r Rector anmälte denna omständighet, då Demon-
str. Wahlenberg, under förebärande af okunnighet om de skyldig-
heter, hans erhållne Sysla åtföljde, försäkrade sig aldeles icke kunna 
åtaga sig det ansvar för Akademiens samlingar, hvilket Konungen 
anbefalt, och sedan inför Kongl. Akademiens höga Canceller hög-
tidligt förklarades, at om han ifrån detta ansvar icke blefve befri-
ad, han nödgades undanbedja sig sjelfva Syslan. Uti denna ställning 
är frågan ännu oafgjord hos Akad. Högste Förman, och jag som för 
flera tillstötande omständigheter, ägt mindre biträde, än någon an-
nan Lärare vid Akademien af min Adjunct, måste ännu vid en hö-
gre ålder, och efter snart 40 års tjänstetid, sakna et sådant biträde.

H:r ÄrkeBiskoppen och samteliga Herrar Ledamöter af Kongl. 
Societeten, känna hvad månge samlingar förledne höst så väl 
de ifrån Brasilien hitkomne, som den af Kongl. Maj:st donerade 
Snäcksamlingen, ökat Akademiens Museum. Sedan den Kongl. 
Snäcksamlingen stått förseglad flera veckor utan at kunna inven-
teras, erböd sig D:r Wahlenberg at vid inventeringen biträda och 
detta biträde har bestått uti, at anteckna de piecer, jag angifvit och 
räknat, samt renskrifva Catalogen, den jag ensam underskrifvit.

Att sedermera, under loppet af Fyra Månaders tid, till följe af 
Cancellarii befallning, uttaga utur sina skåp och lådor hela denna 
samling af mer än 6000 piecer, inlägga dem i ordning uti andra 
lådor, samt upställa dessa lådor på dertill förfärdigade skåp; alt 
detta har varit mitt enskilda, visserligen icke, hvarken lätta eller 
bequämliga arbete, under kallaste årstiden, och uti mera kalla, än 
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varma rum, samt utan försummelse af en enda Lection, eller nå-
got enda af de göromål, som tillhöra en Akad: Lärare. Tillika har 
jag, äfven till följe af Cancellarens befallning utur alle Akad. förut 
ägande Samlingar, utgallrat alla Dupletter som kunnat umbäras 
och inlagt dem uti lådor, för at, efter H. K. H. KronPrinsens nådiga 
välbehag kunna på något annat ställe göras nyttige. Och ändtel. har 
jag i lådor rangerat de Brasilianske Insekterne, samt examineradt 
de talrike foglarne ifrån samma ort, med mera, utan alt biträde af 
någon Adjunct.

När Demonstr. Wahlenberg således alt hittils vägrat åtaga sig 
något ansvar för Akad. Egendom, och han utan ansvar hvarken kan 
äga tillgång till, eller vårda något, hvilket likväl var hufvudsakeliga 
afsigten med Syslans inrättning; så finna Soc: H:rr Ledamöter, at 
han vid Demonstr. Syslan hvarken kan tillgöra något, eller jag an-
förtro honom något, och at jag måste ensam draga bördan af 2:ne 
trägna Syslors göromål, under det Dem. Wahlenberg, tryggad un-
der Societetens beskydd, tvärt emot sin aflagda Ed och åliggande 
pligt, tror sig äga rättighet att undandraga sina skuldror den börda, 
som en annan emedlertid med tålamod och förtröstan måste dra-
ga.

I anseende till alt detta, anhåller jag att Kongl. Societeten täck-
tes afgöra den ofvan anförde frågan och att jag måtte få del af 
det beslut som fattas. Skulle Kongl. Societeten finna skäl, att än 
vidare, tvärt emot Instructionen för sin Adjunct, bibehålla D:r 
Wahlenberg, så måste mitt öde blifva, at neka mig det nöjet och 
den heder, jag under 40 års tid njutit, at bivista dess sammankoms-
ter, emedan min närvaro skulle synas bifalla Adj. bibehållande till 
skada för Akademien, och jag skulle såsom hittils blifva et mål 
för fleres oförtjenta förebråelser. Jag anhåller äfven, att denna min 
berättelse måtte uti Kongl. Societetens Protocoll blifva intagen.

C.P. Thunberg

Thunberg klagade »öfver det ringa biträde som Han vid Acade-
miens Museum af Doctor Wahlenberg äger, hvilken Han genom 
Adjuncturen vid Societeten anser vara hindrad ifrån och urståndsatt 
att fullgöra sina plikter såsom Botanices Demonstrator«. Han yrkade 
därför på att Wahlenberg skulle skiljas från sin syssla vid Societeten 
och han hänvisade till reglementet för samlingarna som onekligen sade 
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att adjunkten inte fick »ega någon annan sysla, antingen Ordinarie eller 
ExtraOrdinarie, såsom Profession, Adjunctur eller något dylikt«. Frå-
gan var om Demonstrator skulle betraktas som »något dylikt«.

Det är väl inte osannolikt att det prövoår Wahlenberg tidigare fått 
var resultatet av en kompromiss nådd på grund av ett initialt motstånd 
från Thunbergs sida. Men nu var Societeten som sagt nöjd med Wahlen-
bergs insats: han hade »oförtrutit och till allas fullkomliga nöje upfyllt 
sina förbindelser«. Då borde inte finnas skäl att ifrågasätta ett fortsatt 
förordnande. Dessutom godtog man inte Thunbergs argumentation 
kring var ansvaret för Wahlenbergs insatser som Demonstrator låg.

[Societeten] som alltför ogärna såg någon fråga i detta ämne 
återväckas, kunde så mycket mindre ingå i någon pröfning af 
Prof. Thunbergs skäl som dessa woro grundade på omständig-
heter, dem Societeten icke närmare kände, eller vore i stånd 
att undersöka och icke en gång hörde till Hennes bedömmande 
eller afgörande.

Slutsatsen var rimlig: huruvida Wahlenberg skötte andra åtaganden 
låg både utanför Societetens möjlighet att bedöma och dess ansvars-
område.

De närvarande lär ha skruvat på sig av olust när Thunbergs klagan 
fortsatte att läsas upp. Han var nämligen kategorisk i sitt yrkande och 
hotade med att om inte Societeten skulle följa hans linje »så afsäger 
Professoren Sig med denna dag all vidare befattning med Societetens 
ärenden«. Det var hårda ord från Linnés främsta lärjunge och den som 
under lång tid varit universitetets största auktoritet. Men Thunberg 
var nu 73 år och hade till sin förtret börjat märka hur hans inflytande 
minskade.

Thunberg hade blivit invald i Societeten 1780, året efter hemkom-
sten från sin mångåriga resa till Sydafrika och Fjärran Östern. Under 
de 35 år han hade varit ledamot hade han inte missat många möten 
och man ville förstås ha honom kvar. Vad nu hotet om att han inte 
längre skulle delta ifall han inte fick som han ville var värt. Man beslöt 
hursomhelst att skicka det tyngsta artilleriet i form av ärkebiskopen 
Jacob Lindblom att i enskilt samtal med Thunberg få honom att be-
sinna sig. Men Thunberg vägrade dra tillbaka sin skrivelse och han 
stod för sitt ord. Under de 12 år Thunberg hade kvar att leva satte han 
aldrig mer sin fot vid Societetens möten. Det måste ha varit starka 
känslor i rörelse.
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Carl Peter Thunberg

Thunbergs vuxna liv bestod av två diametralt olika faser. Den för-
sta var den nära decennielånga perioden som forskningsresande till 
fjärran länder.52 Det var våghalsiga strapatser och svåra umbäran-
den i Afrika och Asien av den hungrige Linnélärjungen. Att han 
kom hem med livet i behåll var lyckosamt, nästan en bragd. Den 
andra fasen var ett liv i stillhet men med närmast outtömlig ar-
betsflit och plikttrogenhet där han knappt lämnade Uppsala. Hans 
resor inom staden var dock desto mer uppmärksammade. Turerna 
mellan Botaniska trädgården och Tunaberg i Svartbäcken gick ing-
en förbi när Thunberg kom i sin långsmala och skramliga calèche, 
i folkmun kallad ’skallerormen’.53 Han var »egendomligt kostyme-
rad« och bar inte sällan en mössa tillverkad av för omgivningen 
okänt djurskinn. Han var »vanligen klädd i gula kortbyxor, hvita 
strumpor och ljusblå frack med Vasaordens kommendörsband. Då 
han åkte hade han en panterhud framför sig, som fotsäck.«54

Thunberg var Linné trogen under hela sitt liv. Det var dennes 
sexualsystem och tanken om växternas nytta som Thunberg hela 
tiden bar med sig. I någon mening var det som att tiden stod still 
för honom. Trots en enorm vetenskaplig produktion – en biblio-
grafi upptar över 500 titlar55 – är det svårt att identifiera en ve-
tenskaplig utveckling under hans långa gärning. Det gäller särskilt 
under de fyra decennier som återstod av hans karriär efter att 
Flora Japonica var publicerad 1784.

Även om han under hela sin levnad nog sågs som universitets 
viktigaste forskare, inte minst ur ett internationellt perspektiv, fick 
han efterhand se sitt lokala inflytande minska. När lärostolarna 
inom den medicinska fakulteten omorganiserades 1788 övergick 
patologiämnet från Thunbergs ansvarsområde (d.v.s. från profes-
suren i medicin och botanik) till Fredrik Acrel, som då tillträdde 
den utökade professuren i teoretisk och praktisk medicin. Det var 
en prestigeförlust för Thunberg. Året därefter gick han miste om 
sin demonstrator av Botaniska trädgården när Adam Afzelius in-

52 Den långa resan är noggrant beskriven i hans egen resejournal (thunbErg, 
1788–1791) och i ett flertal biografier, till exempel sKuncKE (2014). Thun-
bergs resebeskrivning i tre delar utgör en fascinerande läsning.

53 KrooK (1960; s. 59).
54 svanbErg (1949; s. 146).
55 rooKmaaKEr & svanbErg (1994)
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ledde sin tioåriga utlandsvistelse, utan att medel frigjordes för en 
ersättare. När Afzelius återvände 1799 kom deras relation att bli 
spänd. Det fanns inte minst ett vetenskapligt skäl till detta: Afze-
lius öppnade upp för möjligheten att nya arter efter hand kunde 
uppstå utan att en gång för alla vara givna av Skapelsen.56 Det var 
svårsmält för den sant troende Thunberg. Afzelius var i stället en 
följare av Swedenborgs läror. 

Vidare förlorade Thunberg en bitter strid i konsistoriet om 
medicinutbildningens upplägg och det satte djupa spår.57 Han 
uppfattade sig som personligen motarbetad och var inte sen att 
protestera. Thunbergs goda relationer med Gustav III hade tidigt 
skapat avundsjuka bland kollegorna i konsistoriet. När kungen se-
dan avled försvann hans höge beskyddare.

Thunberg hade skänkt sina samlingar till universitetet strax ef-
ter att han tillträdde sin professur och det var de som fyllde upp det 
nya museet som anlades i Botaniska trädgården.58 Det fick därför en 
stark prägel av exotiska arter från Thunbergs resor i Sydafrika, Java 
och Japan. Linnés svenska samlingar hade ju vid det här laget sålts 
till England. Thunberg själv menade att så »välvilligt och frikostigt 
har aldrig någon Resande, hvarken under pågående resor eller ef-
ter hemkomsten, delat af sina samlingar, till museer och enskildte 
Samlare i alle länder«.59 Det spädde nog på frustrationen när han 
senare upplevde sig motarbetad av konsistoriet. Det är begripligt.

Det som efter hand kom att kallas Museum Thunbergianum 
hade följande innehåll: »Mammalia 230 arter, Foglar 680, Amphi-
bier 150, Fiskar 207, Insekter 5000, Vermes 65, Snäckor och  Koraller 
1115, Fogelägg 70, Fogelbon 8, Crania af åtskilliga djur 20, samt 
ett Herbarium, som är ett af de förnämsta i Europa, innehållande 
23,510 Specimina, hvilka utgöra 15,050 Species. Öfver detta Mu-
seum har Prof. Th. utgifvit i dissertationer: Museum Naturalium 

56 »Ty om det är möjeligt att gamla arter kunnat utdö, är det då mindre möje-
ligt att nya kunna framalstras?« (EriKsson, 1962; s. 62).

57 annErstEdt (1913; s. 645).
58 Donationen gav universitetet alla hans samlingar, både de han då hade och 

de som han framöver skulle komma att samla. Donationsbrevet var bevitt-
nat av bland annat Adam och Johan Afzelius (sKuncKE, 2014; s. 215). Kon- 
takten mellan bröderna Afzelius och Thunberg var vid denna tid ännu god 
och syns även i korrespondensen mellan Afzelierna och Johan Abraham 
Gyllenhaal angående renoveringen av Societetens hus 1785–1786 (EllEgrEn, 
2020; s. 240).

59 Wallin (1993; s 16).



46

KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETEN I 1800-TALETS UPPSALA

Ac. Ups. Appendix I–XXVI, 1791–1819.«60 De 26 nämnda avhand-
lingarna försvarades av Thunbergs studenter. Thunbergs donation 
innebar också en bestående förändring, en institutionalisering, av 
naturaliesamlingarna i Uppsala. Tidigare hade de varit i botanik-
professorns privata ägo, framöver kom de att tillhöra universitetet. 

Thunberg hamnade i en långvarig konflikt med konsistori-
et angående finansieringen av den Botaniska trädgården och dess 
samlingar. Efterhand som samlingarna utökades och trädgården 
byggdes ut fördyrades verksamheten, men anslaget förblev trots 
det detsamma. Thunberg hade därför upprepade gånger känt sig 
tvingad att teckna in kommande års anslag (anticipation). Ett stort 
underskott hade ackumulerats och konsistoriet ville få till en av-
betalningsplan genom att det årliga anslaget minskades med en 
tredjedel för att täcka underskottet. Thunberg ville tvärtom att 
anslaget skulle höjas. Han gjorde fruktlösa propåer till konsistoriet 
med en önskan om att få bifoga en argumentation för höjt anslag 
när universitetet sände in rapporter till K Maj:t. Thunberg gjorde 
då själv slag i saken och skrev till kungen och kanslern. Han ville 
att skulden skulle avskrivas och anslaget höjas, men fick inget gehör 
där heller.61 Bittert sammanfattade han tiden efter dessa konflikter:

De sedan 20 påföljande åren har jag måst öfverlevfa många 
mulna dagar, som icke varit så ljusa för min Vetenskap, för 
Academiens nytta, för mine nitiske bemödanden och mit en-
skilda lugn. […] icke aldeles igenom Afvundsmännens illska 
skall blifva förstört, eller utan nytta, ehvad kabaler [intrigspel] 
som häldst kunna upkomma och blifva herskande.

Thunberg hade långt före sin bortgång önskat få avgå med pen-
sion, men det var ingen rättighet på den här tiden och han neka-
des förmånen av konsistoriet. Ända fram till sin död vid 85 års 
ålder var han tvungen att upprätthålla professuren och det var 
nog med efterhand sviktande förmåga och arbetslust. Länge närde 
han förhoppningen att bli adlad, precis som sin läromästare, eller 
åtminstone få titeln arkiater såsom Linné hade haft. Men så blev 
aldrig fallet och det sved nog extra hårt i och med att hans yngre 
professorskollega inom den medicinska fakulteten, Pehr von Afze-
lius, belönades med båda hedersbetygelserna.

60 bErgman (1844; s. 238).
61 Wallin (1993; s. 29).
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Mellan Wahlenberg och Thunberg hade efter hand byggts upp 
 meningsmotsättningar som närmast kan liknas vid fiendskap. »Jag har 
en demonstrator, som det blott felar klöfvar och horn, för att vara 
en komplett tjur«, menade Thunberg.62 När Wahlenberg varit på sin 
euro peiska grand tour hade till exempel Thunberg klagat på att han 
inte fick några rapporter från resan. Wahlenberg hade en förklaring: 

Ännu har jag icke skrifvit till Thunberg och icke heller har fått 
någon ny lust därtill. Huvudgrunden till kallsinnigheten emel-
lan Thunberg och mig ligger deruti att jag icke  meddelar ho-
nom några örter, och orsaken dertill är att han alltid skickar ut 
mina fynd under sitt namn och låter publicera dem […] Man 
har också många exempel att han tillegnat sig andra Manus-
cripter och publicerat dem i sitt namn. Om jag nu med Thun-
bergs omåttlighet i uttryck skulle kalla sådant ärestölder och 
rubricera den gamle hedersmannen för en äretjuf, så vore det 
icke mycket mer än rättvist. Att jag emellertid håller mig ifrån 
en person som flera gånger stulit ifrån mig, det må ingen undra 
[…] Jag vet wäl att Thunberg anser mig för en otacksam gök.

En bricka i spelet var Thunbergs försök att bereda väg för sin släkting 
Carl Peter Forsberg.63 Han hade honom i åtanke såväl till adjunkt för 
Societetens samlingar som demonstrator i trädgården, i båda fallen 
alltså istället för trätobrodern Wahlenberg. Om Forsberg på dessa sätt 
kunde meritera sig var Thunberg också inne på att denne så småning-
om skulle kunna göras till hans efterträdare, på samma sätt som Linné 
hade fått utse Carl von Linné d.y. till att ta över sin lärostol. Det här 
provocerade förstås Wahlenberg:

Disharmonien med Thunberg går alt vidare, och jag har redan 
sak med honom anhängig hos Consistorium Academicum. 
Man plär säga att det är en stor olycka att få elaka grannar; hur 
mycket större att få elak förman. […] Denna sak [tvisten], som 
egentligen uppstod genom dess bemödande att kasta mig ut 
från K. Soc:s samlingar för att få lönen åt en sin slägtinge.

62 svanbErg (1949; s. 147).
63 Carl Peter Thunberg och hans hustru Birgitta Charlotta, född Ruda, fick inga 

egna barn. Carl Peter Forsberg, son till Thunbergs halvbror, kan ha varit en slags 
fosterson till paret. Mer klart är att de som fosterbarn tog Birgitta Elisabeth, gift 
Ridderbjelke och Per Thunberg, barn till en piga i det Thunbergska hushållet 
(fader okänd).
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Thunbergs missnöje över att Wahlenberg inte skötte sitt uppdrag som 
demonstrator bottnade också i idémässiga olikheter. Thunbergs veten-
skapliga inriktning bar karaktären av att bevara och förvalta Linnés 
arv inom växtsystematiken. Han höll samma föreläsningar år ut och 
år in. Även om Wahlenberg också var linnean så stod han för det nya: 
att se växterna i ljuset av deras miljö och geografi. Thunberg höll fast 
vid det deskriptiva systematiserandet.

Efter att Thunberg slutat komma på Societetens möten tycks 
Wahlenbergs resterande tid som Societetens adjunkt ha varit betyd-
ligt lugnare. Han närvarade vid alla sammankomster och det finns 
just inga anteckningar som indikerar att samlingarna krävde åtgärder 
eller beslut. Han hade ju ordnat upp och katalogiserat det som be-
hövdes. Därefter lär ha inträtt en mer rutinmässig fas med visningar 
och bokutlåning. Vid ett tillfälle (1819) kom man enhälligt fram till 
att Wahlenberg borde väljas in som ledamot men fann att det inte 
var tillåtet enligt reglementet för samlingarna.64 När han väl lämnade 
uppdraget var han dock självskriven som ledamot.

Wahlenberg och homeopatin

Det dröjde innan det fanns någon professur för Wahlenberg att söka.65 
Men han fick 1826 en personlig utnämning som Professor regius och 
när Carl Peter Thunberg två år senare gick bort erhöll han dennes pro-
fessur, den gamla lärostolen i medicin och botanik.66 Även här torde 
han ha varit självskriven. Därmed avgick han som adjunkt för Socie-
tetens samlingar.

Wahlenberg har beskrivits som inbunden och »bisarrt originell« 
med ett strävt och kantigt lynne.67 Thunberg var inte den enda han 

64 13 november 1819.
65 När posten som ständig sekreterare för Vetenskapsakademien  skulle tillsättas 

1818 var Wahlenberg aktuell. Hans gamle studiekamrat  Jacob Berzelius, den 
starkaste kandidaten och också den som sedan fick befattningen, ska i ödmjuk-
het och beundran för Wahlenberg ha sagt att Akademien först borde höra om 
denne var intresserad. Wahlenberg meddelade dock att han ville stanna i Uppsa-
la.

66 Professor regius, en kunglig utnämning för särskilt förtjänta vetenskapsmän i 
situationer där det inte fanns en universitetsprofessur att söka.

67 svanbErg (1949; s. 147). På ålderns höst skrev Wahlenberg en självbio grafi som 
aldrig kom att publiceras, Biographiskt Utkast: Ett historiskt bidrag till Linnea-
nismens i sitt fädernelands högre nord eller förnyad granskning af en Linnaeans 
äldre och nyare erfarenheter under en lång lefnad. Som titeln visar betraktade sig 
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hamnade i konflikt med och han var nog helt enkelt inte så lätt att 
ha att göra med, även om just kombinationen Thunberg-Wahlenberg 
var särskilt inkompatibel.68 Personligheten bidrog rimligen till att 
Wahlen berg aldrig blev någon skolbyggare, han var mer av en ensam-
varg. Läggningen kanske delvis kan förklara Thunbergs reaktion på att 
inte ha fått sin vilja igenom på Societeten.

En märklig utveckling i Wahlenbergs liv var att när han väl erhållit 
sin professur slutade han nästan helt med botaniken för att istället 
ägna sig åt homeopati. Det intresset drevs inte minst av förhoppningen 
att därigenom kunna bota sina egna krämpor. Han hade sett flera i sin 
släkt drabbas av slag och sökte alternativ till en läkekonst som han 
upplevde stod handfallen vid allvarlig sjukdom.69 Han tog sig an de 
homeopatiska tankarna om utspädningsprincipen och att lika botas 
med lika.

Wahlenberg uppfattades efter hand allt mer som excentrisk och 
kvar lever anekdoter om märkliga händelser i senare delen av hans liv.70 
Men som ledamot deltog han regelbundet i Societetens möten under 
1830- och 1840-talen. Hans fortsatta omsorg om samlingarna framgår 
bland annat av att han flera gånger föreslog och fick igenom stipendier 
till insamlingsresor. Några gånger reserverade han sig mot Societetens 
beslut, vilket var ganska ovanligt, och kanske säger det något om per-
sonligheten.71

Wahlenberg ännu vid slutet av sitt liv i högsta grad som linnean. Manuskriptet 
utgjorde en viktig källa till de biografier som skrevs om honom direkt efter hans 
död 1851 (palmblad, 1852; WiKstrÖm, 1851). 

68 »Begge, hederlige män, hade dock den oarten med hvarandra gemensam, att vara 
envise och ej vilja vika en hårsmån från hvad de ansågo för en rättighet« (palm-
blad, 1852; s. 192).

69 Ibidem; s. 200.
70 En av de mest kända historierna torde vara den om hur Wahlenberg förbjöd stu-

denterna att åka skridskor på den botaniska trädgårdens damm. Detta, menade 
han, skulle göra isen järnhaltig och i sin tur fördärva det vatten som korna drack 
på sommaren. Mjölken kunde då bli järnhaltig vilket stred mot den homeopatis-
ka dietetikens kostföreskrifter (Ibidem; s. 226).

71 27 februari 1843, 26 maj 1844.
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Samlingarna

Genom de samlingar som Liljeblad, Hällström och Wahlenberg 
vårdade hade Societeten gått in i seklet som ägare till ett 
av landets största privata naturaliekabinett.72 Även sett i ett 

vidare vetenskapligt perspektiv var detta en stor sak. Naturaliesam-
lingar var en av dåtidens viktigaste infrastrukturer.

Veterligen saknades en fullständig skriftlig beskrivning av det ma-
terial Gyllenhaal och Ziervogel donerade till Societeten 1789. Dåva-
rande sekreteraren Eric Prosperin hade 1791 dock gjort en översiktlig 
förteckning av innehållet i donationen. Han nämner bland annat att 
örtsamlingen bestod av 2 000 olika arter, snäcksamlingen fanns i tre 
skåp med 72 lådor och insekterna rymdes i ett skåp med glastäckta 
lådor. Mineralsamlingen innehöll över 10 000 prover som förvarades i 
10 skåp med sammanlagt 70 skjutlådor. Dessutom fanns två stora skåp 
med hela 130 lådor i vilka förvarades mer än 3 000 fossil. Prosperin 
gjorde dock ingen detaljerad beskrivning på nivån enskilda specimen.

En grupp ledamöter bestående av Johan Gustaf Acrel, Adolph 
Murray och Carl Peter Thunberg var de inom Societeten som först tog 
ansvar för de donerade samlingarna. År 1793 hade de enligt en önskan 
i donationshandlingarna upprättat en noggrann instruktion för hur 
samlingarna skulle skötas. De tog samtidigt på sig att göra en inven-
tering. Acrel skulle gå igenom bärnsten, kuriosa och fiskarna, Murray 
snäckorna (häri räknade man många olika sorters djur, inklusive koral-
ler), och Thunberg herbariet, insekterna och Materia medica (ungefär 
”läkande substanser”).73 

72 EllEgrEn (2020; s. 257).
73 10 juni 1793.
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Hur långt de kom i sitt inventeringsarbete vet vi inte men vid ett 
sammanträde i maj 1795 sades att inventeringen då skulle fortsätta 
under sommaren. Den skulle nu även innefatta mineralerna och då 
under ledning av Acrel. Dessutom skulle Carl Peter Thunberg »förrät-
ta inventeringen öfwer de Fossilier som äro ifrån Djur Riket«.74 Pros-
perins uppgift att mineralsamlingen innehöll över 10 000 prover och 
det faktum att ingen av Societetens då aktiva ledamöter hade mineral 
som huvudintresse skulle kunna förklara varför detta material ännu 
1795 inte var upplockat eller inventerat. 

Två gamla inventarieförteckningar

Göran Wahlenbergs PM om samlingarna ger en god övergripande in-
blick i deras innehåll. På en mer detaljerad nivå finns två handskrivna 
och tyvärr odaterade inventarieförteckningar över samlingarna beva-
rade. Den ena är ett inbundet häfte med enkelt omslag utan text. På 
insidan står som titel Inventarium. Av handstilen i häftet att döma 
tycks den vara skriven av flera olika personer. Kanske är det den för-
teckning som Wahlenberg nämner som »local-catalogen«. Häftet rym-
mer 228 sidor och har ett antal övergripande rubriker: Naturalier, 
 Materia Medica, Curiosa e regno Vegetabili, Curiosa artificialia &c, 
Från Schefferska Huset, Djur uti förstugan, Insecter, Herbarium och 
Fiskar. Det förefaller täcka alla delar av samlingarna utom böcker och 
mineral, och upptar drygt 4 000 specimina. Nästan allt är angivet på 
latin. 

I Inventarium finns en marginalanteckning i snäckdelen: »Adolph 
Murray d. 16 Aug. 1795«. På ett annat ställe anges att Samuel Lilje-
blads Svensk flora använts för att katalogisera herbariet; floran kom ut 
med sin första version 1792.75 Några andra uppgifter som ger ledtrådar 
till vare sig årtal eller skribent finns inte. Uppgifterna indikerar 
dock att inventarieförteckningen är gjord så nära vi kan komma den 
 Gyllenhaal-Ziervogelska donationen. Den kan mycket väl vara resulta-
tet av den inventering som Acrel, Murray och Thunberg fick i uppgift 
att göra 1793. 

74 20 maj 1795.
75 Utkast til en Svensk flora, eller Afhandling om svenska växternas väsendteliga 

kännetekn och nytta, Upsala 1792.
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Översiktlig beskrivning av innehållet av mineraler i olika lådor från en inven-
tering av Societetens samlingar i början av 1800-talet.
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I vilken utsträckning förteckningen även inkluderar material som 
Societeten kan ha haft innan donationen, eller fått från annat håll 
strax därefter, är svårt att avgöra. Det kan heller inte uteslutas att 
det i Museum Schefferianum fanns material kvar ända sedan  Johannes 
Schef ferus tid. Både en samisk trumma och en runstav listas och just 
sådana hade skänkts till Societeten redan 1731.76 Förteckningen har 
dessutom kompletterats vid något senare tillfälle; särskilt i insektsde-
len har marginalanteckningar gjorts om att ytterligare arter tillkom-
mit och att material flyttats mellan rum och skåp.

Majoriteten av artnamnen som förekommer i Inventarium gäller 
organismer som för de flesta icke-specialister lär vara okända, särskilt 
då de bara anges med latinska namn och inte sällan dessutom med 
namn som genom åren har ändrats. Det skulle dröja mycket lång tid 
innan till exempel de 430 snäckorna eller de 1 570 insekterna över-
huvudtaget fick svenska namn – i många fall har det inte skett än.

Det som listas under Artificialia et Curiosa är mer lättillgängligt. 
Det rör sig om både föremål och biologiskt material. Sammansättning-
en vittnar om det från 1700-talet kvarvarande intresset för det exotis-
ka och kuriösa. Det ger en fingervisning om vad samlandet då innebar.

Djurdelen av Artificialia et Curiosa rör sig mestadels om arter eller 
kroppsdelar som uppfattades som spektakulära. Det var till exempel 
horn från antiloper och noshörningar, skal från sköldpaddor och skinn 
från boaorm och skallerorm. Förteckningen tar upp för oss ovanliga 
däggdjur som myrkott, piggsvin och sjöko, och fiskar som muräna, kär-
ringfisk, sågfisk och svärdfisk. Det var nog inte heller många besökare 
i Societetens hus som tidigare hade sett sjöstjärnor, ormstjärnor och 
sjöborrar. De fåtaliga fåglarna var iögonfallande arter som paradisfågel 
(i en glascylinder) och härfågel, samt färggranna näbbar från näshorns-
fågel och tukan. Från människa fanns »injicerade« luftrör och tarmar, 
»Nagel af en bonde i Skåne« samt vad som beskrevs som »Præpar. af ett 
foetus humanus«. Just dessa saker lämnades snart vidare till universi-
tetets anatomiska museum.

Flera av föremålen i Artificialia et Curiosa hörde till Societetens 
konstskåp. Där fanns till exempel olika konststycken tillverkade av 
bärnsten och elfenben (brädspel, pokal, schatull). Stora serier av bärn-
sten krävde egna skåp. Kuriosaförteckningen upptar knappt några 

76 31 augusti 1731. Trumman hade donerats av Carl Solander, präst i Piteå och far 
till Linnélärjungen Daniel Solander, se EllEgrEn (2019; s. 126). 
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målningar, med undantag för porträtt av Fredrik Ziervogel och hans 
far Ægidius Ziervogel.77 Däremot finns listat några avbildningar i gips 
och emalj av bland andra Karl XII, Fredrik I, Gustav III, Linné samt 
av Societetens tidigare gravör Anders Åkerman. Andra föremål var 
en Camera obscura, en glasperuk, »Snusdosa af Pomerans, hvari lig-
ger Storfurstes af Ryssland Portrait«, »Tobaks dosa af sköldpadd med 
 Perlemo låck« och en »Vågbalance, rödmålad, utan vigter«.

Den Swedenborgska valen – igen

I En akademi finner sin väg beskrev jag den ’Swedenborgska valen’ och 
dess eventuella anknytning till Societeten.78 Beteckningen var likty-
dig både med de skelettdelar (ryggkotor och revben) som i början av 
1700-talet hittades i Vånga utanför Skara och själva arten de ansågs 
komma från (Balaena swedenborgii).79 Namnet har sitt ursprung i att 
Emanuel Swedenborg använde inlandsfyndet som bevis för att Sverige 
en gång i tiden stått under vatten.80 Skelettdelarna fördes 1710 till 
Uppsala där de undersöktes av medicinprofessorn Lars Roberg på det 
primitiva universitetssjukhuset Nosocomium Academicum, och för-
modligen också av Swedenborg. Efter några förflyttningar placerades 
de i mitten av 1800-talet på den då nyinrättade Zoologiska institutio-
nen i Gustavianum. De finns i dag på Evolutionsmuseet.

Till saken hör att i en Uppsalaskildring från 1844 av Carl Johan 
Bergman sägs i en beskrivning av Societetens fastighet: »I trädgården 
äro Käftarna af en Valfisk uppställda« och att de härrör från ett fynd 

77 Något porträtt av Ægidius Ziervogel finns i dag inte i Societetens lokaler. Det 
är oklart vad som hände med den tavla av honom som nämns i förteckningen. 
sJÖbErg (1910; s. 119) redovisar ett enda känt porträtt av Ægidius Ziervogel, en 
oljemålning på duk 80 x 62 cm av okänd konstnär, och anger att detta ska finnas 
på Vetenskapssocieteten i Uppsala.

78 EllEgrEn (2020; s. 294).
79 Vid Societetens möte 21 oktober 1865 redogjorde Wilhelm Lilljeborg för att 

han »genom undersökning af Hvalskeletter i Köpenhamns, Londons och Paris 
Museer hade funnit att den af Sve[de]nborg omnämda fossila Hvalen från Wånga 
i Vesterg. utgör en egen sannolikt utdöd art, för hvilken han ville föreslå namnet 
Balaena Svedenborgi.«

80 Johan Moræus, Carl von Linnés blivande svärfar, och Jesper Svedberg, Emanuel 
Swedenborgs far, var med och grävde upp valskelettet 1705. I början förstod 
man inte att det rörde sig om en val, man var inne på att benen kom från en 
”jätte”.
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just i Vånga.81 Men någon val, eller hvalfisk som man sa, finns inte 
omnämnd i något Societetsprotokoll och är heller inte identifierbart 
från tidigare beskrivningar av innehållet i samlingarna från Gyllenhaal 
och Ziervogel. Jag har därför varit tveksam till giltigheten i Bergmans 
uppgift. 

Men flera valben finns listade i Inventarium. I samlingarna ska ha 
ingått en »bard af Hvalfisk« samt benknota, hörntand och »Costa« 
(revben) av Balaena (valsläktet). I en marginalanteckning vid uppgif-
ten om ett revben sägs dessutom »2ne tillk. Utom[hus], på Gården«. 
Den i förteckningen upptagna barden skulle kunna motsvara de käftar 
i trädgården som nämndes i skildringen från 1844, särskilt med tanke 
på noten om att skelettdelar från val förvarades utomhus på gården. 

Det visar sig finnas ytterligare information i samma riktning. I 
 Societetens bevarade räkenskaper finns på flera ställen (1828, 1829 
och 1841) upptaget kostnader för reparation och inköp av timmer-
stockar till »hvalfiskhuset« eller »hvalfiskskjulet«. Dessutom finns en 
oberoende uppgift om benen i en doktorsavhandling från 1806, un-
der Samuel Liljeblads presidium: »Vid Kongl. Vettenskaps-Societetens 
samlingar i Upsala förvaras refben af sådane [valar] hvaribland ett är 
över 19 fot [drygt 6 meter] långt.«82 Man får nog därför sluta sig till att 
rester av en val förvarades strax intill Fyrisån för 200 år sedan.

Mineraler

Den andra förteckningen är en lös mapp märkt Inventarier K. Vetensk. 
Societetens Nedre Rum. Mappen innehåller 23 små bundna eller vikta 
buntar, många bara bestående av några få ark. Det är en heterogen 
blandning av dokument där de flesta har det gemensamt att de utgör 
listor över mineraler (metaller, malmer, bergarter).

Det finns två listor med tabellerade sidhänvisningar till olika kata-
loger och sammanställningar. Det rör sig alltså inte om regelrätta inne-
hållsförteckningar över mineralerna utan nycklar till hur lådor och 
skåp vid den aktuella tiden relaterade till tidigare kataloger. Den för-

81 Carl Johan Bergman hade studerat i Uppsala och var en tid efter studierna kvar 
som amanuens vid »Upsala akad. Museum«, förmodligen under 1842 (lEmKE, 
1868). Ett märkligt förhållande är att Bergman anger fyndåret i Vånga till 1716, 
vilket inte stämmer överens med tidpunkten för det väldokumenterade fyndet 
på samma ort 1705.

82 ErdEman (1806). Citatets »sådana« är med syftning på »Balæna Mysticetus, all-
män Hvalfisk«.
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sta förteckningen, baserad på lådor, har sidhänvisningar med kolumn-
rubrikerna »Acrels Catal.« respektive »1803 års Inventerings utkast«.83 
Den andra, baserad på skåp, har kolumnrubrikerna »Invent. 1803«, 
»Äldsta Catalogen« samt »Hällströms Catal. «.84 Förteckningarna är 
således upprättade någon gång efter 1803.

På ett helt annat ställe i Societetens arkiv finns två mineralkatalo-
ger som stämmer överens med det som refereras till i förteckningarna: 
»Inventerings Catalog i nedre rumen af Herr J.G. Acrel« respektive 
»Inventering 1803«. Den förra måste rimligen vara resultatet av Johan 
Gustaf Acrels inventering 1795. Vid ett möte i december 1796 an-
mäldes att Carl Didrik Hierta hade bistått i arbetet så att »alla Sten-
kistorne 81 till antalet woro upptagne och Stensorterna i sina Classer 
rangerade, samt hela Samlingen i anständiga skåp uppsatt«.

85
 Katalo-

gen »Inventering 1803« har underrubriken »Local inventering i Kongl 
Wettenskaps Societetens Stenhus. 1:o Nedre Salen. Stensamling«. Lars 
Hällström utsågs till adjunkt för samlingarna i november 1802 och det 
bör ha varit han som upprättade inventeringskatalogen över mineral 
1803. 

Ytterligare en mineralkatalog finns bevarad i själva mappen Inven-
tarier K. Vetensk. Societetens Nedre Rum, med titeln Catalog på de i  
nedre Långkammaren efter Karstens tabeller uplagde Mineraler.

86
 

 Dietrich Ludwig Gustav Karsten var chef för det preussiska gruvver-
ket och hade upprättat ett standardverk för mineraler och fossil. Det 
finns en avskrift av hans indelning av mineralriket i Societetens arkiv. 
För metaller och metallföreningar användes strukturen Platina, Guld, 
Qvicksilfver, Silfver, Koppar, Järn, Bly, Tenn, Wismuth och Zink.

83 Förteckningen listar 67 lådor i ett icke specificerat skåp, 29 lådor i ett »På vin-
den omålat skåp« samt ett skåp med »Medaljers aftryck«.

84 Denna förteckning är uppdelad på skåp i tre olika rum, åtta stycken i »Sessions-
salen«, tio i »långkammaren« och sju i »Hörnkammaren«.

85 8 december 1796.
86 Tabellarische Übersicht der mineralogischen einfachen Fossilien (1791) och 

 Mineralogische Tabellen (1800).
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Jöns Svanbergs period som 
sekreterare

En ny gradmätningsexpedition

Vid sin bortgång 1829 ersattes Pehr Fabian Aurivillius som 
sekreterare för Societeten av Jöns Svanberg. Han upprätt-
höll denna syssla fram till 1843 då han valde att avsluta sitt 

uppdrag. Till skillnad från flera av sina företrädare satt han alltså inte 
livet ut.87

Jöns Svanberg representerade en ny generation av matematiker och 
astronomer verksamma i Uppsala. Han hade inga släktband med kla-
nerna Spole, Celsius eller Elvius, de som hade dominerat bilden vid 
universitetet från mitten av 1600-talet fram till mitten av 1700-talet. 
I dag skulle vi säga att han inte hade någon akademikerbakgrund, han 
kom från en jordbrukarfamilj i Nederkalix, i Tornedalens kustland.88 
Men väl på plats i Uppsala som 16-åring 1787 avancerade han snabbt 
i graderna och redan åtta år senare var han docent i geometri. Han 
hade då också flera års tjänstgöring som amanuens vid astronomiska 
observatoriet bakom sig.89 

En viktig person för Svanbergs vetenskapliga karriär var matema-
tikern och astronomen Daniel Melanderhielm. Han hade 1788 lämnat 
astronomiprofessuren i Uppsala för att på Gustav III:s uppdrag ut-
veckla undervisningsmaterial till den nybildade kadettskolan i Stock-

87 Likt Pehr Fabian Aurivillius hade Eric Prosperin, Carl Aurivillius och Anders 
Celsius så att säga stupat på sin post.

88 Jöns Svanberg var född Nilsson men tog namnet Svanberg efter sin farbror Lars 
Svanberg, guldsmed och rådman i Torneå dit Jöns tidigt flyttade för sin skol-
gång.

89 Jöns Svanberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34767, Svenskt biografiskt 
lexikon (art av Sven Widmalm).
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holm.90 Melanderhielm blev 1796 ständig sekreterare för Vetenskaps-
akademien och till sin hjälp tog han två vice sekreterare. Svanberg var 
en av dem.

Melanderhielm drev vid den här tiden tanken att Vetenskapsaka-
demien skulle göra kontrollmätningar av resultaten från den franska 
gradmätningsexpeditionen i Tornedalen 1736–1737. Syftet var att be-
stämma »Jordens rätta sphaeroiska figur«.91 Som infödd Tornedaling 
och ämnesmässigt sedd som mycket kompetent utsågs Svanberg till 
att leda en ny expedition till samma trakter som Pierre de Mauper-
tuis, Anders Celsius med flera hade besökt 65 år tidigare.92 Denna hel-
svenska gradmätningsexpedition kom att få stor internationell upp-
märksamhet. Såväl resan i sig själv som Gustav IV Adolf beslut att stå 
för finansieringen var viktiga patriotiska markörer.93

Svanberg gjorde rekognoseringsresor 1799 och 1801 för att staka ut 
ett triangelnät. Det gick från Malören längst upp i Bottniska viken till 
berget Pahtavara, strax öster om Jukkasjärvi. Geometriska och astro-
nomiska mätningar utförde han tillsammans med Jonas Öfverbom, 
Daniel Erhard Holmquist och Gabriel Palander under 1802–1803. 
Efteråt basunerade Melanderhjelm triumfatoriskt ut att Vetenskaps-
akademien kunnat vederlägga Maupertuis’ mätningar och slutsatsen 
om längden av en meridiangrad. Felet skulle ha legat i fransmän-
nens astronomiska mätningar.94 Det var inte för inte som resultaten 
nu publicerades på franska i stället för på svenska som brukligt var i 
 Vetenskapsakademiens Handlingar.95 

Den framgångsrika gradmätningsexpeditionen gjorde att Svan-
berg belönades på flera sätt och hans karriär var därmed i praktiken 
i hamn. Han utsågs direkt efter expeditionen till Vetenskapsakade-

90 Den matematiska lärobok i åtta delar som Melanderhielm tog fram och var 
tänkt att användas vid Krigsakademien trycktes dock aldrig. Den ansågs för 
djup lodande och efter kungens död hade inte Melanderhielm längre samma 
stöd (nordEnmarK, 1946).

91 Inspectura aerarii vid KVA, 13 april 1799, citerat i Widmalm (1990; s. 179). 
92 Olof Rudbeck d.y., Carl von Linné och Anders Celsius – de tidigare naturforsk-

are som gjort uppmärksammade Lapplandsresor hade varit sörlänningar utan 
någon egen erfarenhet av livet i nordligaste Skandinavien. Detsamma gällde 
Wahlenberg. På så sätt var Svanberg särskilt lämpad för uppdraget.

93 Ibidem; s. 182.
94 Svanberg skulle senare få internationell kritik för hur hans undersökningar 

genomförts (Widmalm, 1990).
95 svanbErg (1805).
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miens astronom, 1806 till professor vid Fältmätningskåren och 1809 
till akademiens ständige sekreterare.96 Invald i Societeten hade han 
blivit redan före expeditionen, som 27-åring 1798. Han återvände till 

96 Svanberg hade efter Melanderhielms pensionering från posten som ständig 
sekreterare fortsatt att vara vice sekreterare, nu tillsammans med Carl Gustaf 
Sjösten och med vad som närmast var ett delat ledarskap. Sjösten var en tragisk 
karaktär, avskedades 1808 och då gick Svanberg in som ensam sekreterare 
(lindroth, 1967; s. 68).

Jöns Svanberg, ständig sekreterare både för Vetenskapsakademien (1803–
1811) och Societeten (1829–1843). Målning av Olof Johan Södermark. Kungl. 
Vetenskapsakademien.
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Uppsala 1811 för att tillträda professuren i matematik och det var som 
sådan han 1829 tog över som sekreterare för Societeten.

Svanberg hade 1818–1819 tjänstgjort som matematiklärare för 
Prins Oscar (I). Rimligen som ett erkännande för denna och andra 
insatser erhöll han strax efteråt Alunda och Morkarla prebendepas-
torat.97 Det genererade betydande intäkter och i samband med förlä-
ningen prästvigdes han. Det var till kyrkoherdebostället i Alunda han 
1841 drog sig tillbaka som emeritus och strax därpå avgick han också 
som Societetens sekreterare. Han åkte därefter bara en enda gång in 
till Uppsala för att delta vid ett Societetsmöte. Å andra sidan hade han 
dessförinnan deltagit vid drygt 50 sammankomster och var därmed 
en av de flitigaste ledamöterna i det avseendet under första halvan av 
1800-talet.

Svanberg hade i sin ungdom inte haft ekonomiska förutsättningar 
för en bildningsresa genom Europa. Det låga löneläget för professorer 
försvårade också möjligheten till resande senare i karriären och det 
hindrade honom från att bli riktigt känd internationellt. I själva verket 
reste han knappt söderut alls och till åren kommen hade han aldrig 
varit längre bort än Fittja söder om Stockholm.98 Men 1840 for han till 
Köpenhamn för att delta i ett av de första skandinaviska naturforskar-
mötena tillsammans med bland annat Elias Fries och Gabriel Marklin 
(se s. 118).

Jöns Svanberg uppfattades av sin samtid som excentrisk och hans 
föreläsningar var svårtillgängliga för många:

[Jöns Svanberg] var en märkvärdig man. Högt berömd såsom 
vetenskapsman, var han såsom menniska ett original. Eld och 
lif spelade i de blixtrande ögonen, och qvicka infall lekte på 
tungan. Men visst var qvickheten af den grofvaste art, så att 
den icke hade försyn för att hoppa öfver anständighetens grän-
ser. Studenter, som föllo besvärliga, afspisades med ord och 
åthäfvor af den allra mest oförbehållsamma art. Men man räk-
nade icke så noga med ”gubben Svanberg”. Ingen menniska blef 
ond på honom, ty det plumpa ovettet i hans mun hade en egen 

97 Övergången till kyrkan kan synas märklig då han beskrivits som icke troende 
(svEdJEdal, 2014; s. 50). Kanske det mera var födkroken, att få ett prebende, 
än ett kall att sprida den kristna läran som gjorde honom intresserad av att bli 
kyrkoherde.

98 svanbErg (1949; s. 83).
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smak, olik annat ovett; man visste, att det icke var illa menadt, 
och det yttrades på ett qvickt och tokroligt sätt.99 

Utlåningsverksamheten

Svanbergs sekretariat sammanföll med en tid då Societeten började 
få lite bättre ställt i kassan. Under större delen av 1700-talet hade 
ekonomin varit en starkt begränsande faktor för Societetens verksam-
het och utveckling. Det var till exempel en bidragande orsak till att 
utgivningen av Acta och Nova Acta gick långsamt. Frånvaron av fasta 
inkomster – varken rena försäljningsintäkter eller avkastning på kapi-
tal – gjorde att Societeten inte kunde avlöna några funktionärer. Det 
var i sin tur ett förhållande som begränsade möjligheten till expansion 
och indirekt också nya intäkter. Kontrasten mot den ekonomiskt mer 
välmående Vetenskapsakademien i Stockholm var stor, och den bara 
ökade.

En vändning i Societetens ekonomi var förstås donationen från 
Gyllenhaal och Ziervogel. Naturaliesamlingarna och fastigheten änd-
rade direkt förutsättningarna för verksamheten, liksom dess karaktär. 
Men viktigt för den långsiktiga ekonomin var att donationen också be-
stod av kapital, låt vara att det inte rörde sig om några stora summor. 
Det var framför allt placerat i frälseräntor men kom också i form av 
kontanta medel och medel som var innestående i det Gyllenhaalska 
sterbhuset hos Leonard Gyllenhaal. Frälseräntorna var kopplade till 
gårdar i Östergötland och Norra Kalmar län, en geografisk lokalisering 
som kom sig av att Johan Abraham Gyllenhaal hade förvärvat dem 
under sin tid i Åtvidaberg.100 Societeten fick sin årliga avkastning ge-
nom en lokal uppbördsman som mot provision samlade in räntan från 
åborna. Det var en hel del administrativt och juridiskt arbete med 
frälseräntorna.

Huvudböcker för Societetens räkenskaper finns bevarade från stör-
re delen av 1800-talet. För delar av seklet finns också verifikationer 
arkiverade. Materialet ger detaljerade inblickar i verksamheten, inte 

99 svEdElius (1984; s. 297). Något liknande uttrycks i den biografi över Svanberg 
som kort efter hans död trycktes i Vetenskapsakademiens Handlingar : »Af 
medlärare hedrad med aktning och vänskap, framstod han för den Akademiska 
ungdomen som en halft fruktad men ock för sina älskvärda egenheter och alltid 
ungdomliga sinne högt älskad lärare.« (WahlbErg, 1850; s. 521). 

100 Se EllEgrEn (2020; s. 301).
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Societeten förräntade sina medel genom att idka utlåningsverksamhet. När 
någon anhöll om ett lån cirkulerades en skrivelse bland de ledamöter som var 
bosatta i staden för deras godkännande. Här redogör Pehr Fabian Aurivillius 
för en ansökan från nipperhandlaren Jean Ph. Boggiano om att utöka sitt lån 
med ytterligare 200 riksdaler banco. Ansökan godkändes av Jacob Lindblom, 
Zacharias Nordmark, Jacob Åkerman, Olof Kolmodin, Pehr von Afzelius, 
Johan Bredman och Johan Afzelius.
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sällan utöver vad som går att utläsa ur mötesprotokollen. Med hjälp av 
den ackumulerade intäkten från frälseräntorna och annat kapital kun-
de Societeten inleda en egen utlåningsverksamhet. Det var från början 
relativt små belopp, nästan alltid under 1 000 rdr per lån och då oftast 
i storleksordningen 200–400 rdr. Låntagare var lokala jordbrukare, 
hantverkare eller borgare, någon gång adel. Villkoren var gynnsamma 
för den som satt på kapital: utlåningsräntan närmade sig 6%.

Strax före Svanbergs tid som sekreterare hade utlåningsverksam-
heten börjat ta fart. Kring sekelskiftet hade man haft 3 000–4 000 
rdr utlånade, vilket genererade en årlig intäkt på blygsamma 150–200 
rdr. År 1830 låg intäkten på ca 600 rdr och 1850 på 1 600 rdr. Till det 
kom varje år ca 500 rdr i frälseräntor.101 

Man kan undra hur kontakten mellan låntagarna och Societeten 
etablerades (och hur sedan uppbörden sköttes). Det förekom radan-
nonser i lokalpressen där borgenärer tillkännagav möjligheten till lån 
och det kan ha varit så Societeten gjorde. Som säkerhet erfordrades 
inteckningar i brandförsäkrade fastigheter. En sammanställning över 
var låntagande jordbrukare hade sina gårdar visar på en tydlig koncen-
tration strax norr om Uppsala.

Det är svårt att översätta värdet på det tidiga 1800-talets intäkter 
till dagens förhållanden. Baserat på utvecklingen av konsumentpris-
index kan uppskattas att räntan från år 1800, ca 150 rdr, motsvarar 
ca 26 000 kr i dag.102 Samma jämförelse för den intäkt man fick 1850 
ger ca 200 000 kr.

När adjunktslönen 1809 höjdes från 100 till 200 rdr var det med 
referens till att ränteintäkterna nu tillät en sådan ökning. Detsamma 
gällde när ett årligt arvode på 200 rdr 1815 tilldelades den tidigare helt 
ideellt arbetande sekreteraren. Bland alla de arbetsuppgifter denne då 
skötte ingick bland annat »förräntandet av Societetens medel, samt 
lån-säkerheternas bevakande medelst intekningars förnyande«.103 Men 
när Svanberg accepterade uppdraget som sekreterare 1829 var det 
under förutsättning att han skulle slippa ansvaret för de ekonom iska 
angelägenheterna. Det löstes genom inrättande av funktionen som 
skattmästare. Som den förste utsågs professorn i orientaliska språk 

101 Ägaren av en frälseränta hade rätt till »bärande träd«. I praktiken var det sällan 
något som utnyttjades men vid ett tillfälle fick Societeten en intäkt på 225 rdr 
b:co för försålda ekar från hemmanet i Ytterby.

102 Edvinsson & sÖdErbErg (2011).
103 30 mars 1816.
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och bibelöversättaren Pehr Sjöbring.104 Denne var ekonomiskt sinnad 
och ofta anlitad för administrativa uppdrag.105 Svanberg och Sjöbring 
delade på det till sekreteraren tidigare avsatta arvodet. Sjöbring skötte 
ekonomin fram till 1841 då han ersattes av Elias Fries.

Stipendieutdelning

Under Svanbergs tid hade Societeten stående kostnader på drygt 
500 rdr per år. Det var adjunkts-, sekreterar- och skattmästararvo-
dena samt driftskostnader för samlingarna och underhåll av fastighe-
ten. De år Nova Acta gavs ut tillkom avsevärda kostnader för papper 
och tryckning. Men ränteintäkterna möjliggjorde ändå att Societeten 
nu kunde börja dela ut understöd till forskningsprojekt, i första hand 
rese stipendier till yngre forskare.106 Det var ju också nästan så det hela 
en gång hade börjat: Societeten tömde i princip sin kassa för att finan-
siera Linnés lappländska resa 1732.107

Den första som kom att stödjas med Societetens egna  räntemedel 
var Lars Levi Læstadius. Han utlovades 1830 ett premium om minst 
100 rdr b:co om han kunde bidra med beskrivningar av naturen i Lapp-
land och »andra märkvärdigheter«.108 Det skulle ge ökad kännedom 
om fäderneslandets fysiska geografi. Till hans hjälp sände man honom 
två termometrar, den ena med alkohol, den andra med kvicksilver. 

Återigen var det alltså landets allra nordligaste trakter som vidare 
skulle utforskas. Det var en region som inte minst i det internationella 
perspektivet fortfarande sågs som exotisk. Bakom detta låg det pa-
triotiska intresse som på olika sätt hade påverkat den svenska veten-
skapen i över 150 år. Det hela hade börjat med Johannes Schefferus 
internationellt viktiga Lapponia (1673) och de första expeditionerna 

104 Sjöbring hade genom sitt giftermål med Maria Gustava Klingenstierna anknyt-
ning till Uppsalas vetenskapliga elit; hon var barnbarn till Samuel Klingenstier-
na, en av de allra första ledamöter som valts in i Societeten 1720.

105 Pehr Sjöbring, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5984, Svenskt biografiskt lexi-
kon (art av Bengt Hägglund).

106 Även en del inköp till biblioteket blev möjliga. Till exempel förvärvades en 
uppsättning av Samuel Klingenstiernas gamla manuskript, plåtarna till Thun-
bergs Icones Plantarum Japonicarum och Samuel Törners  Nomenclatur Botanicus 
i handskrift. Törner var den som hade vikarierat för Göran Wahlenberg som 
Societetens amanuens under dennes utländska resa 1812–1815. 

107 EllEgrEn (2019; s. 188).
108 5 mars 1830.



JÖNS SVANBERGS PERIOD SOM SEKRETERARE

67

till lappmarkerna i slutet av 1600-talet av bland annat Olof Rudbeck 
d.y. (1695).

Lars Levi Læstadius hade studerat i Uppsala på 1820-talet och för-
kovrat sig i botaniken genom studier för Göran Wahlenberg. Han var 
en av dennes ytterst få egentliga lärjungar. Utdelningen av stipendiet 
effektuerades då Læstadius bidrog med en »insänd afhandling inne-
hollande Physiologisk Botaniska anmärkningar öfver Lappska växter«.109 

Nästa unga förmåga att stödjas av Societeten var Claes Gustaf My-
rin, en värmlänning som kommit till Uppsala 1823.110 Han hade på 
egen bekostnad gjort en botanisk resa till Gotland (1829) och med 
ett stipendium från Vetenskapsakademien en resa till de södra gräns-
trakterna mellan Sverige och Norge (1831). Myrin erhöll 1833 den 
Borgströmianska adjunkturen i praktisk ekonomi och en vetenskaplig 
karriär låg framför honom. Han gjorde sig samtidigt bekant genom 
sin detaljerade genomgång av händelseförloppet vid försäljningen av 
Linnés samlingar till England.111

Myrin vände sig till Societeten 1834 med en ansökan om medel 
för en botanisk insamlingsresa till Norge. Målet var att kunna ge ut 
en mossflora över hela Skandinavien.112 Societeten såg mycket positivt 
på detta initiativ och beviljade ett understöd om inte mindre än 500 
rdr b:co. Man förväntade sig då att Myrin skulle redovisa sina resultat i 
Nova Acta. Under den norska resan samlade han en stor mängd växter 
och lät skeppa hem dem via Bergen. Men, skeppet gick i kvav utanför 
Karlskrona och med det allt material.113 Våren därefter dog Myrin i 
»nervfeber«, endast 31 år gammal.114 Det var en satsning från Societe-
tens sida som, så att säga, inte gick ända hem.

Bättre gick det vid nästa stipendieutdelning när man lyckades iden-
tifiera två lovande yngre forskare som det senare i livet skulle gå bra 
för. Det var på våren 1837 Societeten beslöt att ge 25-årige John Erhard 

109 læstadius (1839).
110 Fransson (1988, 1992).
111 myrin (1833).
112 2 maj 1834.
113 hammarin (1848).
114 Nervfeber var ett begrepp för svåra febersjukdomar av okänd art. På sin febriga 

dödsbädd uppfattade Myrin att insamlingsmaterialet från det kapsejsade 
skeppet hade räddats, vilket rörde honom till tårar (gEiJEr, 1850;  s. 161). Han 
dikterade samtidigt ett brev till Elias Fries, med hopp om att de skulle återses 
i en värld »der inga blommor vissna«, ett tidstypiskt naturromantiskt uttrycks-
sätt.
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Areschoug 200 rdr b:co för en botanisk resa i den norska skärgården 
och 23-årige Johan Ångström 150 rdr b:co för en motsvarande resa 
till lappmarkerna.115 Den senare var bror till Anders Jonas Ångström.116 

Till skillnad från andra som fått stöd från Societeten var Areschough 
(än så länge) inte knuten till Uppsala. Han kom ursprungligen från 
Göteborg och studerade i Lund. När han kom dit var Lundabotaniken 
stark. Professor i ämnet var Carl Adolph Agardh och adjunkt Elias 
Fries, som ännu inte hade flyttat till Uppsala. Medan den linneanska 
traditionen gjorde att fanerogamerna fortfarande stod i fokus i Uppsa-
la var det kryptogamer som blev i ropet i Lund. Agardh specialiserade 
sig på alger, Fries på svampar. Areschoughs stipendium för den norska 
resan var riktat mot algstudier och det var som algolog han fortsatte 
sin vetenskapliga bana. Areschough hade en gynnare i Fries och det 
faktum att en lundensare gavs stöd skulle mycket väl kunna förklaras 
med att Fries direkt hade blivit aktiv i Societeten när han kom till 
Uppsala 1834, några år innan Areschougs ansökan behandlades.

Societetens stöd ledde till nya utgåvor av Areschoughs Algæ Scan-
dinavicæ exsiccatæ, där ’exsiccatæ’ refererade till att det rörde som 
så kallat exsickatverk, alltså torkat material. Efter att ha återvänt till 
Göte borg för en tid som gymnasielektor kom han till Uppsala 1849 för 
att tillträda den Borgströmianska adjunkturen. Sedan efterträdde han 
Fries på den Borgströmianska professuren (1859). Han blev en trogen 
del tagare vid Societetens möten.

Det andra stipendiet som delades ut 1837 gick som sagt till Johan 
Ångström, också det en ”kryptogamist” och kanske genom inflytande 
av Fries. Likt Myrin var det även i hans fall mossor som stod i fokus. 
Han gjorde flera sammanställningar över Skandinaviens mossor, varav 
en publicerades i Nova Acta, och klarlade deras släktskapsförhållan-
den.117 Jonas Ångström blev sedermera verksam som provinsialläkare 
i Lycksele och Örnsköldsvik, inte långt från där han och Anders Jonas 
hade vuxit upp.118

115 14 april 1837.
116 Här skrivs genomgående Ångströms förnamn Anders Jonas. I någon sentida lit-

teratur har bara namnet Anders använts (Frängsmyr, 2021). Men som Societe-
tens sekreterare skrev Ångström under sina protokoll med And. Jon. Ångström, 
eller A. J. Ångström.

117 ÅngstrÖm (1844).
118 Innan Johan Ångström lämnade Uppsala hade han disputerat för Olof Glas på 

avhandlingen Om torsklefvertran.
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De kommande åren delades ännu fler stipendier ut. Johan Arrhe-
nius (farbror till Svante Arrhenius) erhöll 1840 medel för en botanisk 
resa och Johan Ångström fick 1841 återigen stöd, denna gång för resa 
till Jämtland och angränsande delar av Norge.119 Samma år gavs Carl 
Johan Tornberg och Carl Johan Malmsten belöningar för manuskript 
de sänt in för publicering i Nova Acta. I bådas fall gällde det helt andra 
ämnen än botanik; Tornberg var orientalist och Malmsten var mate-
matiker. Den uppsats Tornberg belönades för handlade om »Ibn Khal-
duns berättelse om frankernas eröfringar på islams bekännare«.120

»Studeranden [D. S.] Högberg« sökte 1839 stöd för en resa till södra 
Sverige för att kunna samla material till en typsamling av Skandina-
viens snäckor.121 Societeten menade att man kunde överväga denna 

119 9 juni 1840, 2 juni 1841.
120 30 april 1841. Vid ett tidigare möte, den 9 juni 1840, beskrevs Tornbergs 

avhandling som »Ibn Khalduns berättelse öfver frankernas eröf ringar innom 
Musselmännernas länder«.

121 31 maj 1839.

Societetens förbättrade ekonomi under 1800-talet gjorde att man började 
kunna dela ut stipendier. Bland de första mottagarna fanns Johan Ångström. 
Han fick flera gånger ekonomiskt stöd för botaniska undersökningar i nord-
ligaste Sverige. Här har han kvitterat mottagandet (från Elias Fries) av en 
belöning för sin mossflora.
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hemställan först när »bemäldte Högberg verkligen åstadkommit något 
som för vetenskaperna vore af något värde«. Han publicerade 1841 
också en uppsats om några nya snäckarter, dock inte i Nova Acta utan 
i Vetenskapsakademiens Handlingar. Högberg erhöll efter detta det 
sökta stipendiet från Societeten men lite oväntat har Högberg på kvit-
tensen av mottagandet skrivit »för en naturalhistorisk resa till Mexi-
co«.122

Som vi ska komma tillbaka till fick Societeten senare under 
1800-talet allt större möjlighet att stödja yngre forskare genom ut-
delning av särskilda priser. Det var bland annat Linnépriset och Berg-
stedska priset, pris för insända bidrag till tidskriften och ersättning för 
kostnader i samband med publicering. Bruket av resestipendier kom 
efter hand att fasas ut. En av de sista som fick stipendiestöd för att 
kunna genomföra en forskningsresa var Thore Magnus Fries i samband 
med hans botaniska studier i Varangerfjorden 1857.123

Fredrik Rudberg och jordtemperaturen

Societeten fick också möjlighet att finansiera utrustning och det gäll-
de ett speciellt projekt: att mäta jordtemperaturen. I brist på ter-
mometrar som kunde fungera långt ned i marken hade jordens tem-
peratur och dess variation länge varit ett okänt område. Men sådan 
kunskap skulle vara viktig av flera skäl. Det var till exempel angeläget 
för förståelsen av värmeläran och effekten av solens instrålning. Inom 
Societeten fanns dessutom ett särskilt biologiskt intresse eftersom 
Göran Wahlen berg sökte förklara växters utbredning på basis av mar-
kens och grundvattnets temperatur. De första mätningarna av jord-
temperaturen hade under 1830-talet genomförts på några olika ställen 
i världen med hjälp av särskilda ”geotermometrar”.124

Vetenskapsakademien hade 1836 blivit kontaktad av geologen och 
kemisten Gustaf Bischoff i Bonn med en anmodan att utföra under-

122 Vid Naturhistoriska riksmuseet finns en del herpetologiskt material insamlat 
av D. Högberg från Mexico 1842–1843 (http://artedi.nrm.se/nrmherps/).

123 4 april 1857, 8 mars 1858, se reserapport i FriEs (1860). Jävsfrågan hanterades 
på likartat sätt som i dag: Elias Fries lämnade rummet när beslut om stöd till 
sonen beslutades. Thore Magnus Fries resa gick med ångbåt från Stockholm till 
Söderhamn, genom landet via Funäsdalen och Röros till Trondheim, sedan med 
ångbåt igen upp till Hammerfest.

124 I Bryssel, Edinburgh och vid det astronomiska observatoriet i Trivandrum i 
södra Indien (ÅngstrÖm, 1855).

http://artedi.nrm.se/nrmherps/
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sökningar av jordtemperaturen i Sverige.125 Akademien gav sin leda-
mot, fysikprofessorn i Uppsala Fredrik Rudberg, som även var leda-
mot av Societeten, i uppdrag att ansvara för mätningarna. Man får 
tänka sig att det var bakgrunden till att också Societeten engagerade 
sig i frågan. Vid sitt möte den 18 oktober 1836 beslöts nämligen »på 
Prof. Rudbergs proposition at för Jord temperaturens bestämmande 
låta til olika djup nedsätta nio thermometrar«. Dessa skulle placeras på 
djupen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 15 fot, alltså som mest 4,5 meter ner i 
marken. Rudberg fick i uppdrag att utse en lämplig plats. 

Det finns här anledning att kort uppehålla oss kring Fredrik Rud-
berg. Han blev inte gammal men kom ändå att bli betydelsefull för 
den vetenskapliga utvecklingen i Uppsala under 1800-talet. Rudberg 
var en av dessa kritiska personer under århundradenas lopp som ge-
nom en längre utlandsvistelse anammade det senaste från forsknings-
fronten och på det sättet förnyade svensk forskning vid hemkomsten. 
Berzelius beskrev fysikämnets situation i Uppsala vid tiden närmast 
före Rudberg:

Då Nordmark tillträdde professionen, utgjorde ett klart 
mate matiskt utredande af tillgången vid fysiska fenomen en 
hufvud sakligare del af fysikerns bemödande, än framletande 
af okända factiska förhållanden.126 Ljus-läran hade under tiden 
riktats mot en alldeles ny afdelning, som för sig sjelf utgjorde 
en hel vetenskap, nemligen läran om polarisations- och inter-
ferens-fenomenen, elektricitets-läran hade blifvit utvidgad 
med hydro-, termo- och magneto-elektriska fenomen, m.m. 
Allt detta hade gifvit åt fysikens studium en annan vändning. 
Fenomenen behöfde göras åskådliga och åskådas. Den muntliga 
framställningen, biträdd af teckning och kalkul på taflan, blef 
ej mer tillräckligt. Experimental-fysiken, som hittills utgjort 
ett särskilt betaldt privat-kollegium, mera stäldt på åskådarnes 
nöje, än på noggrann och grundlig utveckling af hvad som der-
vid föregick, hade vid utländska lärosäten ingått i den allmänna 
undervisningen, men detta hade icke ännu ägt rum i Upsala, 
hvars fysiska kabinett var, äfven för undervisning på den gamla 
foten, temligen fattigt.127

125 bErzElius (1837; s. 9).
126 Zacharias Nordmark var Rudbergs företrädare på fysikprofessuren.
127 bErzElius (1841; s. 344).
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Rudberg var bara 21 år när han 1821 erhöll magistergraden och blev 
docent i matematik, knuten till Jöns Svanberg. En nära vänskap dem 
emellan växte fram.128 Rudberg kom från en välsituerad familj, fadern 
var assessor vid Överståthållarämbetet, och han kunde koncentrera sig 
på forskningen utan att behöva undervisa för sin försörjning. Det var 
under sin tid i Paris 1824–1826 som han gjorde sig bekant med den 
nya experimentalfysiken. Det var där, vid Astronomiska observato-
riet, École polytechnique och Collège de France, som användningen av 
avancerade mättekniker lade grunden för en empiriskt baserad fysik 
kring ljus och magnetism. 

Paris var den fysikaliska vetenskapens centrum och Rudberg fick 
kontakt med dess främsta företrädare. Där fanns François Arago, 
Jean-Baptiste Biot och Augustin Jean Frensel som studerade ljusets 
interferens och polarisation. Där fanns också Joseph Louis Gay-Lussac 
som ensam steg upp till 7 000 meters höjd i en ballong för att mäta 
atmosfärens sammansättning. Litet senare skulle i den här miljön den 
första fotokonsten utvecklas, daguerreotypin. I Paris etablerade Rud-
berg även kontakt med Alexander von Humboldt, verksam i Frankri-
ke fram till 1827. Det var en vänskap som höll i sig livet ut.

I konkurrens med äldre kandidater blev Rudberg redan 1828 pro-
fessor i fysik i Uppsala. Han hade starkt stöd av den nyblivne Socie-
tetsledamoten Lars Peter Walmstedt, en av de yngre i konsistoriet. 
Denne argumenterade för att Rudbergs vetenskapliga begåvning gav 
honom ett försteg gentemot de kandidater som slog honom i tjänst-
göringstid och antal undervisningsår. Enligt tidens sed var det de sena-
re kriterierna som konsistoriet lade störst vikt vid och Rudberg blev 
därför inte placerad i första förslagsrummet. Kanslern, tillika Societe-
tens Praeses Illustris Prins Oscar (I) gick dock emot konsistoriet och 
förordade Rudberg. Han utnämndes av regeringen blott 28 år gammal 
till professor i fysik.

Det dröjde tre år innan Rudberg tillträdde tjänsten eftersom han 
samtidigt fick i uppdrag att utveckla den svenska regleringen av mått, 
mål och vikt. Arbetet gjordes i Vetenskapsakademiens regi tillsam-
mans med Jöns Svanberg och Simon Anders Cronstrand. Uppgiften 
var att ta fram nya rikslikare för fot, kanna och viktualie-skålpund. 

128 Vänskapen odlades trots olikheten i personlighet. Rudberg kunde »emellanåt 
dricka och spela kort långt in på natten«, Svanberg var knappast någon festprisse.
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Det här skedde samtidigt som Svanberg tog över som sekreterare för 
Societeten.

Väl på plats i Uppsala efter mätuppdraget såg Rudberg till att köpa 
in instrument för forskning och undervisning. Det tidigare mycket 
bristfälligt inredda ’Physiska kabinettet’ fanns på andra våningen i 
Konsistoriehuset, med utsikt mot Societetens hus på S:t Larsgatan 1. 
En samtida beskrivning sade att det »knappt förtjenar namn af veten-
skaplig anstalt före år 1834, då Prof. Rudberg fått uppställa och ordna 
de af honom åren 1831 och 1832 för Universitetets räkning i Paris 
gjorda inköp och beställningar af instrumenter«.129 Det var »en stor 
Elektricitetsmaschin med alla dess tillbehör, Galvaniska staplar efter 
Voltas, Wollastons, Davys, Oersteds och Groves constructioner, ther-
mo-elektriska och Magneto-elektriska apparater, en hydraulisk press, 
brännspeglar, Dulong’s och Petit’s apparater till Värmeläran, luftpum-
par, m.m.«. Det skedde en ordentlig instrumentell uppryckning tack 
vare Rudberg!

Rudberg etablerade den laboratoriebaserade och experimentella 
fysiken i Uppsala. Precisionsmätning och exakta mätvärden stod i fo-
kus. Det var klassisk fysik och för honom var mätutrustningen det 
viktigaste redskapet.130 Han intresserade sig också för jordmagnetism 
och lät uppföra särskilda ”magnethus” anpassade för sådana mätningar. 

Det kostade Societeten över 400 rdr b:co att köpa jordtermometrar-
na. Dessutom gav man i samma veva ett understöd på 100 rdr b:co till 
instrumentmakaren Simon Backman. Han var Universitets-Mecanicus 
och den som tillverkade termometrarna.131 Den plats för mätningarna 
som Rudberg valde ut var i trädgården bakom Laboratorium Chymi-
cum vid Västra Ågatan. På hösten 1837 inledde han mätningarna.132

Likt det antiklimax som inträffat när Myrins botaniska material 
från Norge gått till sjöbotten fick också temperaturmätningarna ett 
om inte abrupt slut så ändock ett abrupt avbrott. Det ville sig nämli-

129 bErgman (1844; s. 221).
130 rudbErg (1834), en uppsats som är mycket utförlig och berör bland annat 

bestämningen av frys- och kokpunkten samt termometerns konstruktion och 
kalibrering. Den fick stor uppmärksamhet.

131 När Rudberg gick bort fanns ouppklarade affärer med Backman; »Simon 
Backman, hvilken jemte hans yngre broder egnat sig åt instrumentmakeriet och 
af Rudberg nästan städse sysselsattes utan att till följd af det hastiga  dödsfallet 
hafva fått affärerna på ett någorlunda tillfredsställande sätt uppgjorda.« 
( svanbErg, 1949; s. 343).

132 Swenska Litteratur-föreningens Tidning, 20 December 1837. No 51. s. 814.
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gen inte bättre än att Rudberg dog 1839, bara 38 år gammal. Berzelius 
biografi över honom ger en rättfram förklaring:

Den [forskningen] upptog all hans tid, sysselsättningen dermed 
utgjorde så hans nöje, att han deråt äfven egnade en stor del 
af den tid, som behöfdes för nödig hvila. För att icke afbrytas 
af trötthet, då hvilotiden inföll och kunna, till trotts af krop-
pens behof, fortfara, sökte han med främmande retningsmedel 
aflägsna behovet af hvila. Detta i början tillfälligtvis använda 
medel, blef småningom en vana och öfvergick slutligen till ett 
behof, hvarifrån han flera gånger med manlig föresats sökte 
lösgöra sig, och lyckades för temligt långa mellantider, men icke 
för alltid; och detta grundade den förstöring av helsan, som i 
förtid bortryckte honom, och beredde åt lärosätet och åt ve-
tenskapen en förlust, som icke snart skall ersättas. […Han blev] 
ett högst bedröfligt offer åt Bacchus.133

Man kan möjligen ana en begynnande problematik redan i arbetet 
med rikslikarna då Rudberg »anfölls derunder af en sjuklighet, som 
nödgade honom att afbryta undersökningen«. Måhända var det också 
flaskan som spädde på ett lynne som ställde till det för honom både 
i kontakter med ämneskollegor och med de konservativa krafterna i 
konsistoriet. Han kunde till exempel svänga sig med referenser till 
bekantskapen med den internationella forskareliten på ett sätt som 
uppfattades som övermaga. 

Hans tankar om den egna förträffligheten var höga och Sven Wid-
malm säger lakoniskt i en beskrivning av Rudberg att denne »hade visst 
fog för den åsikten«.134 Han tycks ha funnit sig bättre tillrätta i kretsen 
kring Berzelius på Vetenskapsakademien än i den snäva och njugga 
Uppsalamiljön. Berzelius menade att »om hans helso-omständigheter 
tillåtit honom att hinna en vanlig lifs-längd, så hade han blifvit en af 
tidehvarfets första män i sin vetenskap«.135

Mätningarna av jordtemperaturen togs efter Rudbergs död närmast 
över av Simon Backman. När denne kort därefter lämnade Uppsala för 
en tjänst som lantmätare i Jämtland gick uppdraget vidare till astro-
nomiprofessorn Gustaf Svanberg: »En längre tid vandrade jag också 

133 bErzElius (1841).
134 J Fredrik E Rudberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7003, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art av Sven Widmalm).
135 bErzElius (1841).
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Jordtemperaturens variation över året på två olika djup i centrala Uppsala 
enligt Fredrik Rudbergs mätningar.

Efter Fredrik Rudbergs bortgång var det Anders Jonas Ångström som sam-
manställde mätuppgifterna och publicerade dem i Nova Acta. 
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dagligen till kemiska laboratoriets trädgård, för att fortsätta Rudbergs 
observationer å jordtemperaturen därstädes.«136 Men den som bar 
projektet i mål blev Anders Jonas Ångström. Han hade antagits som 
docent hos Rudberg strax innan denne gick bort. Även om Ångström 
ofta betraktas som den som grundlade den nya experimentalfysiken i 
Uppsala kan han ändå sägas ha gått i Rudbergs fotspår.137

Ångström var vid den här tiden intresserad av värmeläran. Vid en 
konferens 1842 hade han presenterat resultat från sina undersökningar 
av hur värme övergår från en metall till en annan.138 Det låg nu honom 
nära till hands att undersöka hur luftvärmen fortplantade sig i jor-
den. Hans sammanställning av mätresultaten presenterades för första 
gången vid ett möte på Societeten 1850, inte av Ångström själv som 
då ännu inte var ledamot utan av Lars Peter Walmstedt.139 De dröjde 
till 1855 innan resultaten kunde publiceras i Nova Acta.140 Ångström 
började uppsatsen med att lista forskningsfrågorna:

1. Vad är jordtemperaturen på olika breddgrader och hur 
långt ned i marken sträcker sig solens påverkan på tempera-
turen?

2. Hur mycket värme sänder solens strålar till jorden och hur 
varierar denna kvantitet under året?

3. Enligt vilka lagar sprider sig solens värme ner i marken?

Därefter gav han en bakgrund till projektets tillkomst, nämnde att det 
finansierats av Societeten och att han själv känt ett ansvar att slutföra 
det efter Rudbergs död. Han ägnade stort utrymme åt metodolog-
iska aspekter av mätningarna. Det låg en betydande utmaning i att få 

136 svanbErg (1949; s. 343).
137 Jöns Svanbergs forskning var precisionsinriktad: »Änskönt idealisk precision, 

oaktadt all ansträngning af äfven den mest sinrika uppfinningsgåfva, aldrig till 
fullo kan ernås i bestämningar, som ytterst hvila på erfarenhets uppgifter, bör 
icke desto mindre denna utgöra det aldrig uraktlåtna målet för vetenskapsman-
nens ifrigaste bemödanden.« (svanbErg, 1832).

138 Det var vid det tredje naturforskarmötet i Stockholm som Ångström presente-
rade sina undersökningar av metallers värmeledningsförmåga (bEcKman, 1997). 
Resultaten skulle först 10 år senare komma i tryck (ÅngstrÖm, 1853).

139 »Till Societeten hade ingått […] en Physisk [beskrivning] öfver de här verkstäl-
de rön öfver jordtemperaturen af Adjuncten Ångström, hvilka bådas tryckning 
nu pågår.« (12 oktober 1850).

140 ÅngstrÖm (1855). I svensk översättning löd titeln Avhandling om jordens tempe-
ratur på olika djup i Uppsala.
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geotermometrarna att klara trycket under marken och att kalibrera 
dem.141 De handblåsta termometrarna fick förstås kalibreras en och 
en. Ångström återgav långa stycken från Rudbergs egna anteckningar 
i uppsatsen.

Mätningarna pågick under perioden 1838–1845 och Ångström 
redovisade resultaten i ett stort antal tabeller. Han analyserade mät-
data på många olika sätt och upprättade funktioner för variationen 
över djup, säsong och år. Några av de viktigaste slutsatserna var att 
variationen i temperatur under året minskar med markens djup och 
att variationen mellan år är som störst under vintermånaderna. Han 
försökte separera effekterna av den »atmosfäriska värmen« och den 
direkta solinstrålningen, vilket inte var så lätt. Mätningarna blev inter-
nationellt uppmärksammade och Fredrik Rudberg fick postumt stort 
erkännande för arbetet.

Mötesverksamheten under Svanbergs tid

Under Jöns Svanbergs tid som sekreterare 1829–1843 inträdde en 
sorts stabilisering i Societetens verksamhet. Förbi var åren helt utan 
möten och man träffades nu i snitt mer än tre gånger per år. Bland de 
flitigaste deltagarna var några av dem som sedan lång tid tillbaka va-
rit ledamöter: Pehr von Afzelius, Johan Bredman och Olof Kolmodin. 
Det hade skett flera inval 1829 och de nya ledamöterna kom också 
att utgöra en trogen skara vid mötena framöver: juristprofessorn Lars 
Georg Rabenius, professorn i anatomi och kirurgi Henrik Wilhelm 
Romansson, universitetsbibliotekarien Johan Henrik Schröder samt 
orientalisten Pehr Sjöbring. Göran Wahlenberg blev som vi tidigare 
sett ledamot 1828 och han fortsatte att delta aktivt. Detsamma gällde 
Lars Peter Walmstedt, invald samtidigt med Wahlenberg.

Johan Henrik Schröder gjorde under sin tid som ledamot en viktig 
insats för Societeten. När Societetens nye Praeses Illustris, den 17-årige 
Prins Gustaf (”Sångarprinsen”) för första gången gästade sällskapet den 
16 november 1844 läste Schröder upp »en kort sammanställning af 
Societetens uppkomst och öden«. Efter Eric Prosperins Tal om Kongli-
ga Vetenskaps Societeten i Upsala hållit vid Vetenskapsakademien 1789 

141 Det var bara fem av de nio termometrarna som höll genom alla år mätningarna 
pågick.
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var Schröders sammanställning den andra historiken i ordningen över 
Societeten.142 Den trycktes både på svenska och franska.143

När Schröder inför prinsen skulle redogöra för Societetens till-
komst 1710 beskrev han landets dåvarande situation i inlindande for-
mer: »I krig och örlig hade då Carl XII pröfvat vapenlyckan och omsi-
der erfarit dess ombytlighet.« Han beskrev instiftaren Erik Benzelius 
som »själen i detta Samfund, på en gång såsom främste Ledamot, dess 
Ordförande och Secreterare«, och det får man nog säga var en rätt-
visande bild. Schröders historik var till stora delar lik Prosperins fram 
till tiden för den sistnämnda sammanställningens tillkomst.

Inte oväntat berörde biblioteksmannen Schröder hur språkforsk-
ningen under 1700-talet varit föremål för Societetens uppmärksam-
het. Han nämnde hur sällskapet diskuterade Olof Rudbeck d.y.:s 
förberedelser inför en Thesaurus Linguarum Harmonicus (som aldrig 
färdigställdes), tanken om ett svenskt dialektlexikon, Olof Celsius 
d.ä.:s försök till ett svenskt lexikon (som kom till början av bokstaven 
A) samt Eric Alstrins Anmärkningar om Svenska Språkets Orthographi. 
Schröder påpekade också att Societeten haft en, om än liten, roll vid 
tillkomsten av Johan Ihres monumentala Glossarium Suiogothicum.

142 prospErin (1791).
143 schrÖdEr (1845, 1846). Den franska versionen trycktes i Nova Acta. 
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Originalet Marklin

Nästan samtidigt som Jöns Svanberg tillträdde som sekreterare 
1829 var det också dags att tillsätta en ny adjunkt. Samuel 
Liljeblad, Lars Hällström och Göran Wahlenberg – alla de 

tre adjunkter som hittills skött Societetens samlingar hade innehaft 
uppdraget i början av sin karriär. Det var säkert ett sätt att få en stadig 
om än liten inkomst i väntan på en lärartjänst. De tre hade lämnat 
uppdraget när nya möjligheter öppnat sig.

Annat blev det när Wahlenberg lämnade uppdraget och en ny 
adjunkt skulle tillsättas. Den som nu fick ansvaret för samlingarna 
behövde nog förvisso arvodet, men någon ungdom var det inte frågan 
om. Den nya vårdaren var Gabriel Marklin, ofta beskriven som något 
av ett original, och i en ålder av 52 år när han började hos Societeten.

Gabriel Marklin växte upp under enkla förhållanden i Väster-
bottens kustland. Ett ständigt behov av att arbeta för sin försörjning 
gjorde att hans studier sällan kunde bedrivas på helfart. Han var 20 
år när han började trivialskolan och 26 år när han 1803 väl kom till 
Uppsala för universitetsstudier. De kan sammanfattas med att han 
aldrig blev riktigt klar.144 Men bara några månader före sin död, vid 80 
års ålder, blev han utsedd till hedersdoktor vid filosofiska fakulteten, 
ett erkännande av hans insatser på samlandets område. Promotorn, 
Carl  Wilhelm Böttiger, introducerade då honom som den »åttioåri-
ge studenten med de inskränktaste behof och de rikaste samlingar«.145 

144 Själv säger han att han avlade »Theologiska Examen« 1807 och att han 
åtmin stone kom till pro exercitio-disputation under Pehr Fabian Aurivillius, 
se  KÅgEdahl (2015; s. 13).

145 landstrÖm (2006).
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» Inskränktheten« tog sig uttryck i att han under hela sitt vuxna liv lev-
de påvert. Särskilt under början av sin tid i Uppsala var han beroende 
av andras välvilja för att kunna få mat för dagen. 

Marklin närde en samlarvurm som var något utöver det vanliga. 
Han gjorde mängder med insamlingsresor, köpte, bytte och sålde för 
egen räkning, och var engagerad i att ordna flera institutionella sam-
lingar. Insekter var ett stort intresse för honom men hans samlingar 
bestod både av naturalier och vetenskapliga texter och verk.146 Han 
byggde efter hand upp en rekordstor samling av avhandlingar och 
annat akademiskt tryck (»den fullständigaste som någonstädes fin-
nes«), och upprättade förteckningar över dessa.147 Johan Hinrich Lidén 
hade sammanställt en lista över svenska avhandlingar fram till 1778 
och Marklin tog vid och upprättade kataloger över alla avhandlingar 
producerade i Uppsala, Lund, Åbo och Christiania (Oslo) perioden 
1778–1820.148 De är fortfarande viktiga resurser för den historiska 
forskningen. Marklins insats lär ha varit mycket uppskattad av Socie-
tetens sekreterare Pehr Fabian Aurivillius i hans egenskap av univer-
sitetsbibliotekarie. 

Marklin sålde 1836 sin samling avhandlingar om 24 000 nummer 
till Kungliga Biblioteket för den ansenliga summan av 4 000 rdr. Han 
tycks inte ha unnat sig några bekvämligheter genom denna intäkt och 
det synes närmast märkligt att hans liv beskrivits som så knapert med 
tanke på inkomsten. Genast därefter började han istället bygga upp 
en ny samling. Efter hans död hamnade den nya samlingen efter flera 
försäljningssteg till slut vid Yaleuniversitetet.149

Marklin hade de första åren i Uppsala varit informator och innebo-
ende hos Aurivillius. Redan från början bör han därmed haft god kän-
nedom om Societeten. En viktig period i livet inföll åren 1812–1818 
då han tjänstgjorde som informator hos en annan Societetsledamot, 
Leonard Gyllenhaal. Denne var bror till den sedan länge bortgångne 
Johan Abraham Gyllenhaal och bodde på familjegodset Höberg utan-

146 olsson (1957; s. 56).
147 22 oktober 1830.
148 Catalogus disputationum in academiis Scandinaviæ et Finlandiæ Lidenianus con-

tinuatus a Gabr. Marklin. Upsaliæ 1820. Det latinska förordet i Marklins utgåva 
finns översatt till svenska, se hEdbErg (2002; s. 107).

149 KÅgEdahl (2015; s. 118). chambEr (1850) anger att Marklin 1849 var på väg att 
sälja själva katalogen över den nya omgången avhandlingar till British Museum 
för 340 pund, en affär som inte tycks ha blivit genomförd.
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för Skara. När Leonard Gyllenhaals söner tillbringade några terminer i 
Uppsala följde Marklin med dem dit.

Leonard Gyllenhaal var en mycket hängiven och erkänd entomo-
log med särskilt fokus på skalbaggar. Hans Insecta Svecica i fyra delar 
(1808–1813, samt 1827) fick stor spridning och belönades med Veten-
skapsakademiens stora guldmedalj. Efter en militär karriär kunde han 
från sekelskiftet och framåt på heltid ägna sig åt sin insektssamling. 
På den egna tomten hade han anlagt en paviljong, »Flughuset«, som 
fungerade som ett naturaliekabinett. Gyllenhaal hade stort förtroende 
för Marklin som entomolog. Parallellt med att undervisa sönerna fick 
Marklin i uppdrag att ordna samlingarna och det var nog ett rent nöje 
för honom. Flughuset innehöll också ett mycket omfattande bibliotek 
(en bokförteckning upptog 98 sidor) och det stimulerade Marklins 
bibliografiska intresse.150

Marklins tidiga kontakter med Societeten och några av dess leda-
möter inkluderade även Adam Afzelius och Jöns Svanberg. Kort efter 
ankomsten till Uppsala hade Marklin anslutit sig till Zoophytolitiska 
Sällskapet, verksamt 1800–1811 och efter några år namnändrat till 
Linnéska Institutet. Det var en sorts studentförening för naturalhisto-
riskt intresserade som hade en senior ledare i Adam Afzelius. Marklin 
skulle senare hyra in sig hos Afzelius och förvara sina samlingar där. 
Jöns Svanberg lärde Marklin känna genom Uppsala simsällskap (se 
nedan).

Carl Peter Thunberg var ytterligare en ledamot av Societeten som 
Marklin kom i kontakt med. Han förde 1819 protokollet åt Thunberg 
vid en inventering i Botaniska trädgården och fick 1824 statusen som 
amanuens vid trädgården och det tillhörande naturaliekabinettet. Det 
var förvisso ett oavlönat uppdrag men det var nog en viktig merit när 
han senare skulle antas som adjunkt för Societetens samlingar. 

Thunberg var välvilligt inställd till Marklin. I ett brev hälsade han 
till exempel honom »Min älskade Hr Marklin! Alla Hymenopteras 
oförsonliga förföljare!« Tilltalet berodde på att Marklin hade blivit nå-
got av en specialist på steklar, släktet Hymenoptera. Kontakten med 
Thunberg besvärades dock något av Marklins koppling till Adam (och 
hans bror Johan) Afzelius; Thunberg var i konflikt med bröderna och 

150 Leonard Gyllenhaal, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13370, Svenskt biogra-
fiskt lexikon (art av Olle Franzén).
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refererade till dem som »den förbannade vestgötaligan«.151 Adam Af-
zelius hade ju precis som Göran Wahlenberg varit knuten till Bota-
niska trädgården och som vi sett hade inte heller i hans fall relationen 
med Thunberg varit friktionsfri.

År 1821 skickade Marklin en uppsats Hymenopteris non aculeatis 
till Societeten och Göran Wahlenberg fick i uppdrag att granska den.152 
Inledningen på dennes utlåtande vittnar om de höga tankar som fanns 
om Marklin:

Studiosus Gabriel Marklin, hvilkens flit och ihärdighet i arbete 
nogsamt blifvit flere af Kongl. Vetenskaps Societetens Ledamö-
ter bekant och sednast på det mest öfvertygande sätt vitsordad 
genom Fortsättningen af Lidénska Disputations Catalogen, 
har i mångfaldiga år såsom sin hufvudsakligaste sysselsättning 
undersökt Insecterna och framför alla de så kallade Hymenop-
tera non aculeatæ, som finnas inom Fäderneslandet. Genom 
den flit och oförtrutenhet, som är Marklin så egen, har han uti 
sistnämnde Insecternas afdelning hunnit längre än någon annan 
forskare så väl inom som utom Fäderneslandet, särdeles uti att 
iaktaga deras hela natur eller alla tillstånd äfven de ofullkomli-
gaste, under hvilka de stå i det mest verksamma förhållande till 
den öfriga naturen såsom de mest förstörande skadedjur bland 
sina likar.153

Wahlenberg förordade att Marklins bidrag skulle publiceras i Nova 
Acta men så blev av någon anledning inte fallet. I själva verket kom 
Marklin aldrig att publicera någon egen studie överhuvudtaget.154

151 Ibidem. Det var fler i universitetets inre krets än bröderna Afzelius som kom 
från gymnasiet i Skara. Till gruppen hörde också bland annat räntmästaren Carl 
Didrik Hierta och teologiprofessorn Johan Winbom. De upprätthöll ett flitigt 
umgänge (hiErta, 1901; s. 2).

152 Det var i sig en hedersbetygelse åt Wahlenberg, då fortfarande adjunkt för 
Societetens samlingar och ännu inte ledamot. Det var annars kutym att insända 
bidrag granskades av ledamöter.

153 19 juni 1821.
154 Däremot gjorde Marklin en svensk översättning av tysken Johan Carl Wilhelm 

Illigers verk om biologiska begrepp, Försök till en fullständig systematisk termino-
logi för djur- och växt-riket.
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Marklin får ansvar för Societetens samlingar

Gabriel Marklin antogs som Societetens adjunkt i december 1829 
Bara några månader senare beslöt man att han i tillägg till det ordina-
rie arvodet på 200 rdr också skulle få en årlig gratifikation på 133 rdr 
»til betygande af sin [Societetens] synnerliga aktning för Adjuncten 
Marklins på mångfaldigt sätt ådagalaggde nit för Naturalie Samlingars 
förökande och ordnande til verkligt gagn«.155 Det skulle bli en i raden 
av yttringar av uppskattning som Societeten uttryckte för Marklin. 
Han fick bland annat flera stipendier för geologiska studieresor i södra 
Sverige och tilldelades 1844 det Bergstedtska priset (se s. 231).156 Han 
gavs också möjlighet att ur Societetens bibliotek komplettera sin egen 
samling av avhandlingar. Vid ett tillfälle beviljades han ett räntefritt 
lån till sin arbetsgivare.157 

Precis som tidigare adjunkter gjorde den entusiastiske Marklin 
en rivstart. Det var bland annat fråga om gallring bland naturalier 
(»grundförstörda exemplar«) och litteratur (»förmultna böcker«), samt 
inköp av nya skåp och utrangering av andra.158 En del böcker skänktes 
till universitetsbiblioteket och Marklin själv skänkte mineraler till So-
cieteten.159 Nu var det här med Marklins eget samlande något delikat. 
Instruktionerna för vårdaren av Societetens samlingar sade att denne 
inte fick inneha några egna samlingar eller samla på egen hand. Men 
det var uppenbarligen något man var beredd att se genom fingrarna 
med vad gällde Marklin.

Medan tidigare adjunkter registrerades som närvarande vid alla 
sammankomster, vilket instruktionerna sade att de skulle vara, finns 
inte Marklin uppsatt på närvarolistan vid något protokollfört sam-
manträde. Däremot framgår av mötesanteckningarna att han åtmin-
stone vid några tillfällen närvarade och föredrog ärenden. Hans tillträ-
de som adjunkt sammanföll i tiden med bytet av sekreterare från Pehr 
Fabian Aurivillius till Jöns Svanberg och sannolikt ansåg den senare att 
endast ledamöter skulle tas upp på närvarolistan. 

155 5 mars 1830.
156 9 juni 1840, 15 augusti 1841, 27 maj 1843, 26 maj 1844, 6 juni 1845.
157 14 april 1837.
158 22 oktober 1830.
159 8 april 1831, 9 oktober 1835. Bland mineralerna fanns eliolit, Labradorsten, 

novin, polygminit, tentaculit, titanspat och zerkonzienit.
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Vid ett möte 1843 säger protokollet att Marklin »började en berät-
telse om resultaterne af sina Geologiske resor sistledne sommar«. Tyd-
ligen fick han dock inte tala klart för mötet fann att det vore smidigast 
om han fortsatte rapporteringen till en mindre grupp ledamöter, ett 
för ändamålet nybildat utskott benämnt Inspectura musei.160 Det kan 
ha varit det som skötte de vidare kontakterna med Marklin under 
hans tid som adjunkt. Det finns i varje fall inga noteringar som tyder 
på att Marklin deltog vid någon mer sammankomst efter 1843. Ut-
skottet leddes passande nog av Göran Wahlenberg, och bestod därut-
över av Nils Gyllenstierna och Adolf Ferdinand Svanberg. Den senare 
var en av Jöns Svanbergs två söner som blev professorer i Uppsala och 
ledamöter av Societeten.161

Marklin kom att spela en viktig roll i ett särskilt ärende under sin 
tid i Societetens tjänst. Man hade ända sedan Johan Abraham Gyl-
lenhaals bortgång 1788 haft en del av hans testamentsgåva innestå-
ende hos brodern Leonard Gyllenhaal. Det var att betrakta som ett 
lån mot ränta. Marklin och Leonard Gyllenhaal hade fortsatt att stå 
i tät kontakt efter informatorsåren under 1810-talet. Den 25 år äldre 
Gyllenhaal var som en mentor och faderlig vän till Marklin. I ett brev 
till Marklin hösten 1833 tog Gyllenhaal upp möjligheten att avbetal-
ning på den ackumulerade och oreglerade räntan kanske kunde göras 
genom att Societeten fick två värdefulla böcker av honom: Pieter Cra-
mers illustrerade standardverk över fjärilar De Uitlandsche Kapellen 
(värdet satt till 100 rdr) och Guillaume-Antoine Oliviers Entomologie, 
ou histoire naturelle des Insectes (200 rdr).162

Societeten beslöt att skicka Marklin till Gyllenhaal sommaren 
1834 för förhandlingar om de värdefulla verken. Han fick med sig 
noggranna instruktioner, inklusive mandatet att kunna ta emot yt-
terligare litteratur för att hela räntebeloppet skulle kunna bli reglerat. 
Dessutom skulle han höra med Gyllenhaal om denne kunde tänka sig 
att donera sin stora insektssamling till Societeten.163 Om Gyllenhaal 
skulle gå med på denna donation avsåg man i gengäld att betrakta hans 

160 20 oktober 1834.
161 Den andre var Lars Fredrik Svanberg, professor i kemi 1853. 
162 14 januari 1834, 2 maj 1834.
163 19 juni 1834. »De förbindelser, hvari Societeten allaredan står til Gyllenhaalska 

ätten, skulle tillägga dessa samlingar i Societetens hand et särskildt värde: De 
skulle här, mer än til äfventyrs på något annat ställe, omsorgsfullt bevaras, och 
kunna blifva nyttige för dem, som älska denna del av Natur Vetenskapen.«
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skuldsedel som avskriven. Man tänkte sig nog att Marklin genom sin 
vänskap med Gyllenhaal var rätt man för en sådan propå. Gyllenhaal 
borde också kunna känna sig trygg med att det just var Marklin som 
i så fall skulle ombesörja transporten av det ömtåliga materialet till 
Uppsala och ansvara för den fortsatta skötseln av samlingen.

Marklin besökte Gyllenhaal flera somrar i rad under 1830-talet.164 
I augusti 1837 meddelade Gyllenhaal att Societeten då kunde hämta 
samlingen.165 Marklin skickades åter till Skara och i november sam-
ma år var insekterna i Uppsala.166 De krävde så pass mycket plats att 
Marklin hade fått hyra ett rum i det angränsande Aurivilliska huset, 
och där skulle de länge förbli. Societeten stod för hyreskostnaden på 
33 rdr b:co per år, plus kostnaden för ved till uppvärmning.167

Hedersmagister och bortgång

När Marklin närmade sig 80-årsåldern började krafterna tryta. Socie-
teten hade 1850 antagit en amanuens, Pehr Adrian Thengberg, som 
var lärare och bibliotekarie vid Katedralskolan.168 Thengberg engage-
rades efterhand alltmer i att sköta Societetens bibliotek och tycks un-
der Marklins ålderdom ha tagit över flera av dennes uppgifter.169 Det 
hade till exempel tidigare varit Marklin som attesterat räkningar ställ-
da till Societeten. 

Marklin gick bort i kolera den 29 augusti 1857. Han var en av 514 
Uppsalabor som dukade under av den koleraepidemi som svepte över 
Sverige sommaren och hösten 1857. Det var ett av flera utbrott kring 
mitten av 1800-talet och det värsta som drabbade Uppsala. Sex pro-

164 24 april 1835, 9 oktober 1835, 24 mars 1836.
165 11 augusti 1837.
166 Denna gång fick Marklin dagtraktamente och täckning för transportkostnader 

(26 november 1837).
167 Aurivillius hus är i dag mer känt som det Ekermanska huset, efter Petrus 

Ekerman som var dess förste innehavare från 1761. Det ärvdes 1783 av dottern 
Eva Ulrika, som var gift med Societetens sekreterare Carl Aurivillius. Det gick 
vidare i arv till Pehr Fabian Aurivillius – som ju också han var sekreterare i 
Societeten – och blev i familjens ägo fram till 1850 då det såldes till länet.

168 1 juni 1850. Thengberg var gift med Jane Miller Thengberg, en stark förkämpe 
för unga kvinnors möjlighet till utbildning. Thengbergs bodde på Klostergatan, 
i nuvarande Gustav Adolfs Akademiens fastighet.

169 8 mars 1858.
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cent av invånarna dog av smittan. Den andelen hade i dagens läge mot-
svarat ca 10 000 avlidna i Uppsala tätort. 

När Marklin kom till Uppsala i början av 1800-talet hade han snart 
blivit engagerad i Uppsala simsällskap, Sveriges äldsta idrottsförening. 
Det hade kommit till 1797 på initiativ av Jöns Svanberg. Det fanns också 
andra kopplingar mellan simsällskapet och det akademiska. Ett sådant 
var promotioner av simmagistrar i vattnet, något skämtsamt organise-
rade att likna universitetets promotioner. Marklin hade varit promotor 
1807 och i augusti 1857 skulle 80-åringen promoveras till jubelmagis-
ter. Han var länge i vattnet och två dagar senare insjuknade han i kolera.

Karta över kolerafall i Uppsala sommaren och hösten 1857. Svarta prickar 
visar bostad för personer som avled av sjukdomen, röda pricker bostad för de 
som tillfrisknade. Kungliga biblioteket.
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Under vad som skulle visa sig bli hans näst sista dag i livet med-
delade Marklin sin läkare, medicinprofessorn Olof Glas, att han ville 
upprätta ett nytt testamente. I ett tidigare sådant hade han angett att 
kvarlåtenskapen skulle tillfalla universitetet. Dit hade han redan 1844 
också donerat sina naturaliesamlingar och de hade då placerats i hyrda 
rum i domkapitelshuset. Efter hans död flyttades de till den omgjorda 
Anatomiska teatern på Gustavianum och blev en attraktion att visa 
upp för prominenta besökare i staden. 

Societetsledamoten och blivande sekreteraren Glas ordnade ome-
delbart med tre vittnen och Marklin redogjorde inför dessa för sin sis-
ta vilja. Det visade sig att han nu ville att alla tillgångar skulle tillfalla 
Olof Glas och Anders Jonas Ångström, för fri disposition. Av någon 
anledning fann han alltså på livets sluttamp det motiverat att rikta 
donationen till två yngre professorer som han inte hade någon direkt 
ämnesmässig anknytning till.170 Däremot hade de ett gemensamt ur-
sprung – deras hembygder låg nära varandra och alla tre var medlem-
mar av Norrlands nation. 

Som jag kommer tillbaka till (s. 233) hamnade merparten av till-
gångarna senare hos Societeten, och det är väl inte osannolikt att det 
var just det som var Marklins avsikt. Societeten hade varit en gemen-

170 KÅgEdahl (2015; s. 168), landstrÖm (2006).

Gabriel Marklin, Societetens mångårige adjunkt och något av en samlare 
utöver det vanliga. Teckning ur Samlade arbeten. Minnesbilder (1892; s. 16) 
av August Blanche
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sam nämnare för honom till Glas och Ångström. Det skulle senare 
visa sig att arvet motsvarade ca 10 000 kr.

Marklins relation till universitetet var komplex. Han lär ha varit 
bitter över ett länge uteblivit akademiskt erkännande. Hedersdokto-
ratet (formellt hedersmagister) kom ju bara någon månad före hans 
bortgång och det tycks ha funnits en ömsesidig misstänksamhet mel-
lan honom och flera av universitetets professorer.171 Det tog honom till 
exempel hårt att Erik Gustaf Geijer vid ett tillfälle beskrev honom 
som en samlare, inte en vetenskapsman. 

Särskilt illa ska Marklin ha tyckt om Johan Henrik Schröder. Enligt 
en del samtida beskrivare kännetecknades den senare av sitt »fåfänga 
och överdrivna intresse för ceremonier, ordnar, ledamotskap i akade-
mier, rang- och bördsföreträden; även för fjantighet och kryperi inför 
överheten«.172 Marklin och Schröder försummade inte »tillfället att ge 
den andre ett glåpord eller visa sitt förakt med fula tillmälen och ges-
ter, när de möttes«.173 Men inför döden är alla lika och 10 dagar efter 
Marklins bortgång tog koleran också Schröders liv.

Marklin uppfattades av samtiden som en udda personlighet, såväl 
till livsstil som till vanor. Han levde långa perioder på gränsen till exi-
stensminimum. När han tog sig fram genom Sverige gick färden ofta 
till fots. Att någon betraktas som sällsam beror naturligtvis på vad 
som för stunden och i sammanhanget definieras som norm.  Dåtidens 
norm tycks inte ha passat in på den nyktra och religiösa Marklin. 
 Eftervärlden kan också ha en tendens att förstärka särarter och det 
finns något idealiserande i att beskriva en historisk person som ett 
original. Det gäller nog både Marklin och andra överliggare i Uppsala. 

171 Marklin var påtänkt att bli hedersdoktor redan 1854. Han hade uppfattat att 
det i praktiken var klart och hade därför inhandlat nödvändiga kläder för att 
kunna delta i promotionsakten. Men utnämningen rann ut i sanden den gången, 
till Marklins förtret (landstrÖm, 2006).

172 Johan Henrik Schröder, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6404, Svenskt 
biografiskt lexikon (art av Ulf Göranson). Göranson menar att det finns skäl att 
 nyansera den kritiska bilden av Schröder. Tecken tyder också på att Marklin 
och Schröder åtminstone inledningsvis faktiskt hade en god relation. Claes 
Annerstedt säger dock apropå att Schröder tydligen kom ihop sig med sin 
företrädare, Pehr Fabian Aurivillius: »motsatsen i bägges naturer torde här för-
klara åtskilligt, den ene var lika fåfäng som den andre var flärdfri.« Pehr  Fabian 
 Aurivillius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18939, Svenskt biografiskt lexi-
kon (art av Claes Annerstedt). 

173 Upsala Nya Tidning julnummer 1944, s. 16, av Holger Nyblom.
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Den skotske geologen Robert Chamber kom 1850 på besök i Upp-
sala och stötte då närmast av en slump på Marklin. Han gav en be-
skrivning av Marklin från en utomståendes perspektiv:

I was conducted into a house near the cathedral, where I pres-
ently found myself in the company of one of the literati of the 
city. It was Mr Marklin, an adjunct or attaché of the university 
(a rank beneath that of professor, but coming to much the 
same purpose). Let the reader imagine a suite of small rooms, 
walled with dusty books of all kinds of coats, and filled with 
tables, cabinets, and glass-cases, replete with minerals, fossils, 
and other objects of natural history, all in pretty much the con-
dition of Oldbuck’s study before his womankind broke in upon 
it with their profane besoms and dusters. Then let him imagine 
issuing from some innermost den or penetralia a little old man, 
of keenly-intelligent aspect, but in a style of attire, and person-
al condition, recalling the scholar of a totally different age and 
genus from any known amongst us. This is Adjunct Marklin, 
a man passing rich with perhaps less than forty pounds a year, 
but who, out of that wealth, has been able to indulge  literary 
and scientific tastes to such an extraordinary extent, that 
his collection is now one of the curiosities of Upsala. By the 
viva cious activity of intellect and personal movement of this 
strange old man, I quickly became involved in a perfect whirl-
wind of Swedish zoology, geology, and bibliography, hurried 
from case to case, and from shelf to shelf – no stop, no tire on 
his part – until my mind was like the limbs of a man who has 
walked thirty miles without resting.174

174 chambEr (1850). Marklin visade även Chamber »the shells found in the clay 
of the ös [ås] near the city, as described by Sir Charles Lyell« och de besök-
te »a great gravel-pit dug in the said ös, close to the schlott [sic!] or palace, 
where, in a bed of clay, interjected amongst bed of sand and gravel, these shells 
had been found.« Lyell hade besökt Uppsala 1832 och även han hade då fått 
utgrävningarna vid Polacksbacken förevisade av just Marklin, liksom av Göran 
Wahlenberg (lyEll, 1835). Det var saltvattensarterna Mytilus edulis och Litto-
rina littorea som rönte intresse. Varken Lyell eller Chamber nämnde dock den 
ursprungliga upptäckaren av spåren efter Littorinahavet i Uppsalaåsen: Johan 
Abraham Gyllenhaal, se EllEgrEn (2020; s. 200).
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Naturaliesamlingarna avvecklas

När Societeten kontaktade Leonard Gyllenhaal angående möj-
ligheten att få ta emot hans insektssamling hade Gabriel 
Marklin fått med sig ett budskap som skulle styrka Gyllen-

haal i att vilja överlåta samlingen. Innebörden i budskapet var att So-
cieteten förband sig att för framtiden »göra alt hvad på densamma kan 
ankomma för deras conservation«. Tre decennier senare skulle det visa 
sig att man inte längre kunde bära det ansvaret.

Naturaliekabinetten hade gjort sitt intåg i Sverige under 1700- 
talet. Inledningsvis var det inte minst en kulturell företeelse men allt 
eftersom fick de rollen som vetenskaplig infrastruktur. Efter Linnés 
tid fortsatte naturalhistorien vara den kanske viktigaste naturveten-
skapliga inriktningen fram till och med första halvan av 1800-talet. 
Allt större samlingar byggdes upp: på Vetenskapsakademien, vid det 
nytillkomna Naturhistoriska riksmuseet och även vid universiteten.175 
När vetenskapen allt mer institutionaliserades under 1800-talet stärk-
tes kopplingen mellan forskning och samlandet vid universiteten. I och 
med att andra samlingar i rask takt expanderade minskade betydelsen 
av Societetens naturalier. Man begränsades av bristande tillgång både 
till större lokaler och till kuratorer för verksamheten. 

I protokollet från Societetens möte den 8 mars 1858 dyker utan 
förvarning en mycket överraskande anteckning upp: »Företogs till 
slutligt afgörande den vid sista sammanträde väckta frågan om Socie-
tetens samlingar«. I Societetens protokollsbok saknas dokumentation 
från eventuella möten mellan 4 april 1857 och 8 mars 1858. Men 
åtminstone en sammankomst, eventuellt flera, hölls under denna nära 
årslånga period; vid mötet den 8 mars 1858 justerades ett protokoll 

175 Se till exempel bJÖrcK & KaisErFEld (2018; s. 188).
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från 7 november året dessförinnan. Man hade tydligen vid november-
mötet 1857 ställt sig frågan om det var meningsfullt för Societeten att 
fortsätta hålla ett stort naturaliekabinett. 

Ett svalnande intresse för samlande hade redan indikerats av att 
man vid två tillfällen under 1850-talet tackat nej till att ta emot nya 
donationer av växt- och insektsmaterial.176 Men den utlösande fak-
torn till att saken nu uppenbarligen ställdes på sin spets var Gabriel 
Marklins bortgång. Skulle man fortsätta att vårda samlingarna och 
göra dem tillgängliga för allmänheten krävdes att tjänsten som Socie-
tetens adjunkt återbesattes. Samtidigt hade nya behov uppstått. Den 
snabbt ökande bytesverksamheten med andra organisationers tidskrif-
ter ställde ökade krav på biblioteket och skapade behov av en dedi-
cerad bibliotekarie. Med en drastisk formulering gjordes ett skarpt 
ställningstagande:

det är fullkomligen ändamålslöst ega samlingar af den mest he-
terogena natur, utan medel till deras vårdande och ökande och 
Academiska institutionerne ega redan både rikare och lättare 
tillgänglige samlingar177

Med några undantag beslöt man helt enkelt att skänka bort samling-
arna till de universitetsinstitutioner som var intresserade. Om något 
blev över skulle det säljas.178 Det var särskilt två institutioner som var 
aktuella mottagare. Universitetets mineralsamling fanns vid det ny-
uppförda Chemicum där Lars Edvard Walmstedt just hade efterträtt 
sin far, Lars Peter Walmstedt, som professor i mineralogi och geologi. 
De zoologiska samlingarna förvarades på Gustavianum under överin-
seende av en annan ledamot, Wilhelm Lilljeborg.179 Han hade 1854 
utsetts till förste innehavare av den nya professuren i zoologi. Det 
mesta av materialet gick till de här två miljöerna, förmodligen hamna-
de också något på Botaniska trädgården.

176 En låda fjärilar från Lyon (18 oktober och 6 december 1851) och en växtsam-
ling från Rhodos (8 april 1854) hörde till det man avböjde.

177 8 mars 1858.
178 Räkenskaperna tar upp intäkter på ca 800 rdr i samband med samlingarnas 

avskaffande.
179 Att zoologin och de zoologiska samlingarna hade placerats på Gustavianum var 

av den enkla anledningen att där fanns plats. Huset hade 1841 tömts på univer-
sitetets bibliotek när det nybyggda Carolina Redeviva då togs i bruk.
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Leonard Gyllenhaal var en framgångsrik amatörforskare med stora samlingar 
av insekter och vetenskaplig litteratur. Han överlevde sin bror, en av Socie-
tetens två stora donatorer, Johan Abraham Gyllenhaal, med mer än 50 år. 
Målning av Per Krafft d.y. Kungl. Vetenskapsakademien.

Ett av undantagen gällde Leonard Gyllenhaals insektssamling. Den 
skulle förvisso också övertas av universitetets zoologiska museum men 
i det här fallet sades att det var en deposition, inte en gåva. Samlingen 
innehöll typexemplar till Gyllenhaals Insecta Svecica. Det dröjde ock-
så innan just denna samling kunde tas emot av zoologerna. Societeten 
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anslog 1862 medel för att samlingen skulle ordnas och en anteckning 
från 1887 indikerar att en förflyttning först då nyligen hade skett.180

En del fossil behöll man med hänvisning till att det gällde typex-
emplar av arter som ursprungligen hade publicerats i Acta eller Nova 
Acta. Bärnstenssamlingen behöll man också, den var den mest värde-
fulla delen. Slutligen fann man det angeläget att ha kvar biblioteket 
intakt.

Vi vet inte vem som drev frågan om samlingarnas upplösande vid 
Societeten. Det var under Elias Fries tid som sekreterare och man kan 
ju tycka att han som botaniker skulle ha vurmat för deras bevarande. 
Men kanske var det just det han gjorde. Han kan ha uppfattat det mer 
realistiskt att materialet på sikt skulle kunna bevaras om det låg under 
universitetets trygga beskydd.

Vid ytterligare några tillfällen under senare delen av 1800-talet, 
och även under 1900-talet, gjorde sig Societeten av med föremål som 
man inte längre fann motiverat att ha gömda i sitt hus. Den tidigare 
nämnda lapptrumman (spåtrumman) skänktes till exempel till Skan-
dinavisk-etnografiska samlingen 1874 (senare Nordiska museet).181

180 30 maj 1862, 29 april 1887. Från det senare mötet finns anteckningen: »Sekre-
teraren 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.« Det 
var för denna samling som Marklin av utrymmesskäl tidigare fått hyra ett rum i 
Aurivillius hus.

181 28 november 1874.
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Romantiken

Efter Jöns Svanberg tog Elias Fries över som sekreterare för So-
cieteten, ett uppdrag han innehade i mer än 20 år kring mitten 
av seklet. Till skillnad från den stora majoriteten av Societetens 

naturvetenskapliga ledamöter hade Fries tidigt låtit sig omfamnas av 
romantiken, åtminstone som den tog sig uttryck i naturromantiken. 
Att vid behandlingen av ett lärt Uppsalasällskap förbigå denna ström-
ning under den inledande delen av 1800-talet låter sig svårligen göras, 
låt vara att kopplingen till Societeten inte var omedelbar. För det var 
ju bland de intellektuella i Uppsala som romantiken fick sitt främsta 
svenska fäste.182 I den lilla universitetsstaden kom romantiken, dess 
filosofi och estetik, att prägla det sociala livet under lång tid. Från 
Uppsala spreds ett nytt litterärt tänkande över landet.183 Det var häm-
tat från Tyskland: »Sverige var en kulturell provins av Tyskland«, som 
Sten Lindroth uttrycker det.184

Romantiken var, förenklat uttryckt, en uppgörelse med upplys-
ningen och dess fokus på det rationella och det nyttiga. I stället stod 
individens subjektiva och känslomässiga intryck i fokus. Självförverk-
ligande var ett mål och låg nära det bildningsideal som idealismen, 
tron på en högre verklighet, värderade så högt. Det blev nu också till-

182 I Stockholm hade romantiken svårare att slå rot. Vetenskapsakademiens domi-
nerande ställning i huvudstaden – fortfarande saknades där ett universitet – 
gjorde att filosofer och andra humanister inte hade lika stort inflytande som i 
Uppsala.

183 Omkring 6 000 människor bodde i Uppsala kring mitten av 1800-talet. Även 
med relativa mått sett var staden då förhållandevis liten. Invånar na var till ex-
empel bara hälften så många som i Norrköping och Karlskrona.

184 lindroth (1976). Se vidare nordin (1987; s. 13) och sÖrlin (1994; s. 35).
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låtet att spekulera. Med nostalgiska förtecken sökte man återförtrolla 
världen efter upplysningsmännens upprensning. Man ville gärna tro 
att lyckan fanns runt hörnet, som i Franz Schuberts ord: Wo du nicht 
bist, ist das Glück.185 

Det fanns en längtan till det som var naturligt och i naturen fanns 
den gudomliga anden. Man värderade gångna tider högt, särskilt med-
eltiden, inte sällan via sägner och rena uppdiktningar (till exempel i 
den fornnordiska mytologin). Det skrivna ordet tilläts ta ut svängarna 
rejält. Det märktes inte minst i sagoberättandet, där de tyska bröderna 
Grimm var föregångare, och genom förkärleken för det ockulta, som i 
Mary Shelleys dröm efter en kväll med Lord Byron.

Inom den äldre generationen i Uppsala var det kretsarna kring fi-
losofen Benjamin Höijer som banade väg för de yngre att anamma 
romantiken.186 Höijer var idémässigt en ledande företrädare för uppsa-
liensisk humaniora kring sekelskiftet 1800 men han var inte ledamot 
av Societeten. Det kan ha funnits både ämnesmässiga (filosofi var inte 
ett område för Societeten) och ideologiska skäl (se nedan) till det. 
Men det kan helt enkelt också ha varit så att Höijer förr eller senare 
skulle blivit invald om han inte gått bort redan vid 45 års ålder.

Höijer hade blivit hänförd av den franska revolutionen och upp-
fattades därför som radikal.187 De revolutionsfientliga gustavianerna 
försökte hålla emot filosofiskt fritänkande i Uppsala. Höijer åsido-
sattes vid ett stort antal professors- och lärartillsättningar, och han 
var under större delen av sin karriär placerad i den politiska kylan. 
Problemen förstärktes av påvra livsbetingelser och sjuklighet. Men 
som intellektuell var han svåröverträffad i den svenska samtiden. Un-
der turbulenta former var han den som tydligast landsatte Immanuel 
Kants filosofi i Sverige. Han stod också högt i kurs hos en av de stora 
tänkarna på kontinenten, idealisten och nyromantikern Friedrich von 
Schelling.188 En av Höijers viktigaste kanaler för spridning av sina tan-

185 Citerat i burman (2021).
186 lilJEKrantz (1912).
187 Höijer skulle senare revidera sin inställning till den franska revolutionen och 

han var inte den ende som såg sig nödgad att göra det. De tyska romantikerna 
som inledningsvis välkomnat revolutionen förfärades över den terror som följde 
i dess spår. Napoleons framfart gjorde inte saken bättre.

188 I en recension av Höijers Afhandling om den philosophiska constructionen, 
ämnad til inledning til föreläsningar i philosophien skrev von  Schelling att Höijer 
är »en skriftställare som förtjänar en rang bland de sanna tänkarna« (burman, 
2021).
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kar var  Litteratur-Tidning för år 1795 som gavs ut i Uppsala 1795–1797 
av vännen Gustaf Abraham Silfverstolpe.

Till slut (1809) nådde Höijer sin lärostol men för det krävdes en 
statsvälvning med politisk helomvändning och efter den hade han 
inte mer än tre år kvar att leva. Utnämningen kom bara en vecka 
efter det att Gustav IV Adolf avsatts, och under de närmast följande 
åren stärktes filosofiämnets ställning i samhället. Det blev något av 
vetenskapernas vetenskap: »Vetenskaperna, hittills så afsöndrade från 
hvarandra, börja känna sin slägtskap, och öfvergå småningom till en 
enda förnuftsvetenskap, af hvilken alla särskilda kunskapsdelar blott 
äro fortsättningar.«189

Långt innan Höijer gavs tillträde till den akademiska parnassen 
ledde han ett reformvänligt kotteri i Uppsala, känt under namnet 
”Juntan”.190 . Det hade börjat som ett sorts matlag bland äldre stu-
denter och där ingick också vännen Silfverstolpe, Hans Järta och Erik 
Abraham Almquist.191 Man diskuterade det mesta som var modernt 
inom filosofi och politik.

Juntan upplöstes efter en skandal 1800 då universitetet skulle he-
dra kröningen av Gustav IV Adolf med tal och underhållning. Silf-
verstolpe hade spefullt lyckats smuggla in ett stycke från Marseljäsen 
i Akademiska kapellets framförande, vilket naturligtvis var politiskt 
omöjligt. I sista stund fick programmet ändras och det blev inget lyck-
at framträdande. De äldre professorerna inom konsistoriet uppfattade 
föraktfullt det hela som barnsliga upptåg. Silfverstolpe fråntogs sin 
docenttitel och förklarades för alltid oönskad vid universitetet. Det 
var den så kallade Musikprocessen. 

Litteratur-Tidningen och juntan blev svenska plattformar för den 
nya tyska filosofin, från Immanuel Kant till von Schelling och Jo-
hann Gottlieb Fichte. Höijer utvecklade inte själv en tydlig romantisk 
 filosofi men som lärare för bland annat Erik Gustaf Geijer och Carl 
 Jonas Love Almqvist fick han dem att med öppna ögon ta åt sig av 
den.192

189 Samuel Grubbe, citerad i nordin (1987; s. 9).
190 hägErstrand (1995).
191 Hans Järta föddes som Hans Hierta men bytte namn då han år 1800 avsade sig 

adelskapet.
192 Almqvist var förvisso romantiker men knöt sig inte till någon särskild skola. 

Han höll sig till exempel en bit ifrån fosforisterna (svEdJEdal, 2007; s. 439). 
Carl Jonas Love var brorsbarn till Erik Abraham Almquist.
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Romantikens förgrundsfigur i Uppsala blev Per Daniel Amadeus 
Atterbom. Redan som 20-åring 1810 var han med och bildade Aurora-
förbundet, en förlängning av de tidigare sällskapen Vitterhetens vänner 
och Musis Amici. Vilhelm Fredrik Palmblad och Per Elgström blev 
tillsammans med Atterbom de drivande krafterna i Auroraförbundet 
och de gav 1810–1813 ut tidskriften Phosphoros.193 Den, och dess ef-
terföljare Poetisk kalender och Svensk Litteraturtidning, blev organ för 
en tyskinspirerad, nyromantisk poesi. Skolan kring Atterbom kom ef-
ter den förstnämnda tidskriftens namn att kallas fosforisterna.

Fosforisterna var unga, nytänkande författare som stod fria från de 
äldre universitetslärarna. Man höll till på det akademiska tryckeriet, 
inrymt i Exercitiehuset, där den unge Palmblad drev förlagsverksam-
het.194 Atterbom blev senare (1828) professor i teoretisk filosofi och 
från 1835 i estetik, en nyinrättad tjänst för vars tillkomst han själv 
hade argumenterat. På oklara meriter utsågs Palmblad 1835 till pro-
fessor i grekiska och orientaliska språk. Både Atterbom och Palmblad 
invaldes långt senare i Societeten (1847 respektive 1848), men då hade 
de romantiska strömningarna svalnat och ingen av dem blev heller 
särskilt aktiv i sällskapet. 

Erik Gustav Geijer var lite äldre än Atterbom och Palmblad men 
också han en romantiker, om än med en annan horisont. Som histori-
ker var han en av initiativtagarna till Götiska förbundet, med tidskrif-
ten Iduna. Genom förbundet återuppstod den kult som flera gånger 
genom den svenska historien patriotiskt vurmat för det fornnordiska.195 
Samma kult understöddes av sällskapet Manheim med bland annat 
Carl Jonas Love Almqvist och bröderna Lars och Arvid August Afze-
lius. De senares far var kusin med Afzeliusbröderna Adam, Johan och 
Pehr i Uppsala.

Geijer kom med i Societeten redan 1819 och deltog till och från 
vid mötena, framför allt under 1830- och 1840-talen. Han kom att 
spela en central roll inte bara i Uppsalas akademiska liv utan även i 
stadens kulturella och intellektuella liv. Det var många andra än bara 
studenter som bevistade hans föreläsningar. Parallellt med Carl Peter 
Thunberg, och framför allt efter dennes bortgång, sågs Geijer som 
universitetets mest framstående person.

193 Aurora, morgonrodnad; Phosphoros, morgonstjärnan (magnusson, 1936).
194 Vilhelm Fredrik Palmblad, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7969, Svenskt 

biografiskt lexikon (art av Anders Burius).
195 Frängsmyr (2000; s. 18).
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Malla Silverstolpe

Att under något så när informella former samlas i högreståndshem 
för vittra samtal och litterära eller musikaliska yttringar – att ”hål-
la salong” – var en social umgängesform som i början av 1800-talet 
nådde Sverige från kontinenten. Salongerna blev en sorts halvoffent-
liga rum för kulturella uttryck, tankeutbyte och politisk diskussion. 
 Salongskulturen gav både kvinnor och män tillgång till det intellek-
tuella rummet och blev på så sätt något slags – om än väldigt liten – 
ventil för några få kvinnor att föra fram åsikter och utveckla sina idéer.

En som importerade denna kultur till Sverige var tyskan Aman-
da von Helvig, gift med svenske Carl von Helvig. Uppsalabon Malla 
Silfverstolpe besökte den von Helvigska salongen i Stockholm och lät 
sig inspireras av den. Hon tog konceptet vidare till Uppsala. Efter att 
hennes man översten David Gudmund Silfverstolpe gått bort 1819 
började Malla Silfverstolpe året därpå ordna ”fredagssalonger”.196 De 
blev mycket populära för den lokala societeten. Malla Silfverstolpe var 

196 David Gudmund Silfverstolpe var kusin med Gustaf Abraham Silfverstolpe. 

Societetens fastighet innan utbyggnaden 1860. Den dåtida ytterdörren syns 
på bortre delen av huset, med ingång från gården. Samuel Liljeblads grann-
fastighet är uppförd i liknande stil, med ”oxögon” på vindsgaveln. Till höger 
Schefferus bibliotek och strax intill ett uthus i trä. Akvarell av okänd konst-
när. Upplandsmuseet.
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då 38 år och det var först som änka hon nu hade social möjlighet att 
stå som självständig värdinna.197

Silfverstolpes våning blev en central mötesplats för den uppsalien-
siska romantiken, något som hennes dagboksanteckningar ger en god 
inblick i.198 Länge bodde hon på andra våningen i Jesper Svedbergs 
gamla hus vid Stora torgets sydvästra sida med gaveln mot Drottning-
gatan. Till henne kom kulturpersonligheter och delar av det akade-
miska etablissemanget på besök: Atterbom, Geijers, Almqvist och 
familjen Knös (orientalisten Gustaf Knös med fru Alida Maria och 
dottern Thekla). Egen eller andras poesi lästes upp och de senaste mu-
sikstyckena av till exempel Beethoven och Mendelssohn framfördes. 
Ett exempel på ett verk som presenterades i manuskriptform och vars 
slutliga utformning kan ha påverkats av salongsdiskussionerna är At-
terboms Lycksalighetens ö. De närvarande bjöds på supé. Geijer med 
makan Anna Lisa var kanske de mest trogna besökarna och det gav 
salongen legitimitet och kulturellt kapital.

Silfverstolpe blev en sorts spindel i romantikens nät med för-
greningar åt flera håll. Hennes adliga bakgrund gav henne till exempel 
tillgång till aristokratin och hon umgicks regelbundet med Prins Oscar 
(I).199 Hon var ungdomsvän med ärkebiskopen Carl von Rosenstein 
och rörde sig bekvämt i ärkebiskopsbostaden. Fredagssalongerna kom 
och gick i takt med att Silfverstolpe tillbringade perioder på annat 
håll men fortsatte ända fram på 1840-talet. Efter hand skedde ett 
 generationsskifte där till exempel Thekla Knös fick en tydligare roll, 
och själv blev salongsvärdinna. Gäster som Jenny Lind kom till.200 

Salonger ordnades också på andra håll. Hemma hos Geijers i det vi 
i dag kallar Geijersgården underhöll Erik Gustav på fortepiano. Hos 
Atterboms ordnades poesiaftnar.201 På slottet bjöd landshövdingeparet 
von Kraemer till bal och underhållning under de mer än 30 år som 
Robert von Kraemer uppehöll ämbetet. Geijers dotter Agnes var gift 
med Adolf Hamilton och när denne utsetts till von Kraemers efter-

197 holmquist (2000).
198 silFvErstolpE (1908–1920).
199 Malla Silfverstolpes far tillhörde ätten Montgomery. På mödernet var hon i rakt 

nedstigande led släkt med Olof Rudbeck d.ä., som var hennes morfars farfars 
far.

200 mansén (1993).
201 olivEcrona (2008; s. 136).
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trädare förstärktes kontaktytorna mellan slottet och den kulturella 
miljön nere på stan.

Att mötas i hemmet var nu inte bara en salongskultur för romanti-
ker och esteter. Det hörde till tidens sed att ha ett kollegialt umgänge 
i hemmiljö. Många professorshem stod öppna för studenter. Under 
en period fanns en universitetsövergripande umgängesform som gick 
under namnet ”flängen”: »Många isynnerhet af de äldre professorerne 
samlades under terminerna hvarje lördagsafton kl. 6 och voro tillsam-
mans till kl. 10, allt på klockslaget. Dessa sammankomster kallades 
”flängen” och var och en var dervid i sin tur. […] Det sades att man 
”hade flängen”.«202

Under andra halvan av 1800-talet utvecklades än fler kotterier och 
små informella sällskap. Hos skalderna Carl Rupert och Helena Ny-
blom på Östra Ågatan 65 (Vershuset) möttes inte bara kulturperson-
ligheter och den akademiska societeten. Där sågs ofta också de fyra 
prinsarna Gustaf (V), Carl, Oscar och Eugen, söner till Oscar II. 
Prinshuset låg ju alldeles intill. Andra grupperingar var Kulan, Sam-
fundet SHT, Dombronationen och De åtta.203

Naturromantiken

Romantikernas vurm för naturen ledde kring sekelskiftet 1800 till att 
en ny naturfilosofi började formuleras. Naturromantiken gjorde att fi-
losofin och poesin närmade sig vetenskapen, och det var svårsmält för 
många naturvetenskapliga forskare.204 Universitetet i Jena var vid den 
här tiden en samlingsplats för ledande filosofer. Inspirerad av Johann 
Gottlieb Fichte och Georg Wilhelm Friedrich Hegel, blev Friedrich 
von Schelling där en förgrundsfigur inom naturromantiken, tillsam-
mans med bland annat bröderna Schlegel och August Wilhelm Schle-
gels hustru Caroline.205 För fosforisterna i Uppsala var von Schelling 
något av en husgud och de spred naturromantiken i Sverige. Redan 
vid 22 års ålder hade von Schelling publicerat vad som kom att bli en 

202 svanbErg (1949; s. 145).
203 Frängsmyr (2010a ; s 18, 164). Dombronationen hade förstås sitt namn efter 

platsen man höll till på: hemma hos Ebba Hildebrandsson i hörnet av Gamla 
torget och Östra Ågatan 23, vid Dombron.

204 EriKsson (1962).
205 Frängsmyr (2000; s. 12). Caroline Schlegel lämnade August Wilhelm Schlegel 

för att gifta om sig med von Schelling. Under uppslitande former flyttade de från 
Jena.
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programskrift för den nya läran, Ideen zu einer Philosophie der Natur. 
Den följdes snart av bland annat System des transcendentalen Idealis-
mus (1800).

1700-talets naturvetenskap hade till stora delar haft den empiriska 
ansatsen som ledstjärna. Det var också något av essensen i Societe-
tens inledande verksamhet. Inom de exakta vetenskaperna blev det 
möjligt att förklara fysik och mekanik i matematiska termer, och det 
fanns förhoppningar att detsamma skulle kunna ske inom kemin och 
biologin. En grundbult i ansatsen var att det observerade, det sinnet 
uppfattade av experimenten, var det man skulle rätta sig efter. Men 
kritiker menade att det förutsatte att sinnesintrycken gav en sann bild 
av världen och det kunde hur som helst inte uppfattas som ”absolut 
visshet”. Filosofernas förkärlek för ”det absoluta” gjorde därför att ro-
mantikerna såg de empiriska naturvetarnas slutsatser som subjektiva. 
Gunnar Eriksson skriver:

Det passade dem inte att tålmodigt vänta på resultaten av ex-
periment, som i de flesta fall inte ledde någonstans, de fann det 
ständiga kravet på vetenskaplig noggrannhet vara ett tyranniskt 
pedanteri, de uppfattade materialismen som lumpen och krass 
och fann att dess beskrivning av verkligheten inte på långt när 
täckte allt vad de själva så intensivt upplevde som verkligt: 
religionens mysterier, naturens trolskhet, hjärtats överfullhet, 
själens klara fantasibilder.206

Medan den empiriska naturvetenskapen till sin karaktär var reduk-
tionistisk försökte naturromantikerna se övergripande teoretiska sys-
tem som var allmängiltiga. De eftersträvade en helhetssyn snarare än 
specialisering och de vurmade för individens intellektuella arbete. 
Det sågs som både ädlare och viktigare än instrument och samlingar.207 
Genom ett ”dynamiskt” tänkande kunde observationer förstås.

Bland svenska naturvetare fick naturromantiken ett fäste bland 
botanikerna vid Lunds universitet. Där fanns som vi sett Carl Adolf 
Agardh (innan han blev biskop i Karlstad) och Elias Fries (innan han 
flyttade till Uppsala). Agardh dedicerade sin Lärobok i botanik (1829–
1832) till von Schelling genom ett tyskspråkigt företal. Som växtbio-

206 EriKsson (1962; s. 3).
207 Den ofta omvittnande dikotomin mellan 1800-talets naturvetare och filoso-

fer – mellan materialister och idealister – vid universitet var nog inte alltid så 
tydlig (lundgrEn, 1988).
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loger var det lättare för Agardh, Fries och andra att ta åt sig naturro-
mantiken än för forskarna inom de exakta vetenskaperna. Det levande 
i naturen appellerade till estetiska och moraliska känslor på ett helt 
annat sätt än det livlösa.208 

Botaniken befann sig i ett skede där Linnés klassificeringssystem 
baserat på växternas reproduktionsorgan var på väg att ersättas av vad 
man uppfattade som ett ”naturligt” system. Naturfilosofernas bild var 
att det fanns en gudomlig harmoni bakom ett förnuftigt ordnande av 
naturen i arter och former. Här kunde inte den empiriska ansatsen 
vara till hjälp. Agardh och Fries var inte framme vid sanningen än men 
de förutsåg att det en dag skulle vara möjligt, och det gjorde växt- och 
djursystematiken mottaglig för naturromantisk spekulation. Man var 
utvecklingsläran på spåren. Men den som nådde ända fram, Charles 
Darwin, var inte romantiker.

Elias Fries texter var inte lika fantasifulla som andra romantikers 
alster. Men han var en bestämd motståndare till materialismen och 
kunde inte acceptera att naturkunskapen, likt de exakta vetenskaper-
na, skulle betraktas som empirisk materialism. Därför argumenterade 
han ofta för att naturkunskapen kunde fungera som en länk mellan 
de exakta vetenskaperna och filosofin. En tes inom romantiken var 
ju också att förstånd och inbillningskraft behövde leva i harmoni, ut-
tryckt på följande sätt av Fries:

Naturvetenskapernas förhållande till all vishets begynnelse, 
religionen, är en ofta omtvistad fråga. Än har man ansett na-
turen för den säkraste religions-urkund, än att hennes studium 
rakt leder till atheism. Lika litet som någon blott mensklig 
kunskapskälla förmå naturvetenskaperna tända det klarare ljus, 
Kristendomen sprider öfver verlden, fast de herrligast  förklaras 
i dess sken; men äfven så falskt är, att de leda till atheism; 
tvärtom blir från deras synpunkt gudsförnekelse alltid en 
 galenskap.209

Som stark anhängare av Skapelsetron kunde Fries inte förlika sig med 
Darwins evolutionslära när den kom. Han hade haft svårt redan med 
descendensteorin – att arter utvecklas ur varandra, åt olika håll. I hans 
bild över naturens mångfald fanns idealtyper och det var mot dessa 

208 Atterboms diktcykel Blommorna symboliserar i sin tur hur romantikens poeter 
närmade sig naturen. 

209 FriEs (1853; s. 1).
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givna mål som organismerna kunde närma sig. Några nya arter kunde 
inte bildas: »Hvarje släkte måste vi tänka oss, såsom från evighet till 
evighet skildt från varje annat, väl med förmåga att inom sin art stiga 
till fullkomligare utveckling, men aldrig öfvergå till något annat.«210

Tydligast kom Fries naturromantiska tankar till uttryck i Botaniska 
utflygter, utgiven i omgångar 1843–1860. Det var, med hans egna ord, 
»strödda tillfällighetsskrifter« riktade mot en intresserad allmänhet. 
Det vilade ett romantiskt skimmer över texterna: 

Ensam i lunden den klara vårmorgonen drömmer du, att allt 
kring dig är lugnt och stilla; men rundt kring dig kretsa i 
vexternes inre tusende, tusende strömmar, fast ditt öra deraf 
förnimmer lika litet som af sferernes musik. Hvad för vårt öra 
susar, hvad vårt öga tjusar, det är endast tingens yttre förgäng-
lighet; men vilja vi fatta det eviga, så måste vi med ödmjukt 
sinne skåda in i naturens inre lif. Då framgår den nya skapelsen, 
som i stela massan ingjuter en själ; naturen är då ej längre al-
strad af materiens blinda bildningsdrift; utan Botaniken lärer, 
huru lifvet ur materien ikläder sig kroppslig gestalt; de mång-
skiftande väsen, som vi benämna blommor.211

En annan botaniker som omfamnade naturromantiken var Uppsala-
studenten Johan Haquin Wallman. Han aspirerade både på den Borg-
strömianska adjunkturen och på professuren men lyckades inte få nå-
gondera. Wallman var åtminstone för kryptogamerna beredd att gå 
ifrån den linneanska systematiken till förmån för ett naturligt system. 
Det lär väl inte direkt ha stärkt hans aktier i Uppsala där Carl Peter 
Thunberg fortfarande hade stort inflytande och där ”den siste linnea-
nen” Göran Wahlenberg fanns. När det gällde naturfilosofin var Wah-
lenberg mycket bestämd – det sades att den var något »som han hatar 
och flyr som pesten«.212 Men Fries arbete med en naturlig systematik 
utvecklades till den grad att det talades om det ”Friesiska systemet”.213

210 rydEman (1915; s. 43).
211 FriEs (1853; s. 353).
212 Brev från Wallman till Fries 8 december 1815, citerat i EriKsson (1962; s. 158). 

Wahlenbergs inställning kan synas märklig i ljuset av hans homeopatiska 
intresse.

213 schagErstrÖm (1862).
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Det naturvetenskapliga motståndet

Vare sig före eller under Fries tid erbjöd Societeten romantikerna 
någon plattform för resonemang kring litteratur och filosofi eller för 
 naturromantisk diskussion. En som kan ha bidragit till det var Jöns 
Svanberg. Vid ett tal på Vetenskapsakademien 1814, Tal, öfver begrep-
pet af Natur-Philosophie, och dess förhållande till Experimental-Physik, 
tog han avstånd från romantiken och dess spekulativa natur: det var 
»en högljudd modern sect, som var rik på ord, men så mycket mera 
fattig på positiva och till ämnet hörande reala kunskaper«. Svanberg 
var förvisso inte främmande för att i filosofisk mening betrakta mate-
matiken som ”det absoluta” men för andra naturvetenskaper var svaret 
på den retoriska fråga han ställde självklart: »Hvad väg bör man beträ-
da, antingen empirismens eller den rena speculationens?« För Svanberg 
var det som vi tidigare sett viktigt att kunna mäta och kvantifiera. 

I Vetenskapsakademiens minnesord över Jöns Svanberg beskrevs 
hur han på det lokala planet misströstade över filosofernas inflytande 
i Uppsala:

Inom Consistorium Academicum var Professor Svanberg högt 
aktad, ehuru han der hvarken eftersträfvade eller vann något 
särdeles inflytande. Detta kan till en del förklaras deraf, att vid 
den tidpunkt, då han blef Professor, började åsigter göra sig 
gällande och fingo allt mer och mer insteg vid Universitetet, 
hvilka stodo i stark motsats mot dem han hyllade. Han blef 
 derigenom misstämd mot tidens riktning, och sökte ej heller 
dölja det. Dess skolors litterära missbildning, så vidt dessa på 
stället representerades af den s. k. Fosforistiska och den Tyska 
naturfilosofien, tyckte han sig klart inse, och derföre, såsom 
opponent deremot, allt mer och mer tillbaka, knappast viljande 
tillerkänna dem någon fortjenst i deras allmäna  humanistiska 
alster. Småningom uppkom likväl en reaktion i allmänna tan-
kesättet, hvarigenom han mot slutet af sin lefnad fann sina åsig-
ter mer hyllade än förut.214 

214 (WahlbErg, 1852). Svanberg hade direkt efter sitt tal på Vetenskaps akademien 
fått mothugg från fosforisterna. En av dessa, Carl Magnus Arrhenius, hade 
bland annat blivit uppretad över att Svanberg uttryckt sig nedlåtande om gamla 
grekers matematiska spekulationer: »Jag har ifrån början föresatt mig att vara 
så skonsam som möjligt mot Herr S:s uselheter, men nu då han med en sådan 
okunnighet anfaller de gamle Grekernes vise, hvarifrån alla våra Vetenskaper 
i synnerhet Mathematiken hämtat så mycket, kan jag ej längre återhålla min 
djupa förtrytelse och harm; jag säger rent ut, som sanningen är: Ni har, Herr 
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Men bland naturvetarna i Uppsala och i Societeten var som sagt mot-
ståndet mot naturromantiken utbrett. Som vi sett hade linneanerna 
Thunberg och Wahlenberg svårt för den naturliga systematik som låg 
nära naturfilosofin och detsamma gällde Samuel Liljeblad. Flera av 
fosforisterna hade ett ursprung i Östergötland (Atterbom, Palmblad, 
m.fl.) och som inspektor för Östgöta nation krockade Liljeblad inte 
sällan med dessa.215 Fysiker och kemister fann överlag romantiken dif-
fus och antiintellektuell, det fanns »något konstladt och krystadt och 
således obehagligt redan i deras [fosforisterna] sätt att vara«.216

På det nationella planet argumenterade Berzelius mot romantikens 
villfarelser. I förhållande till Vetenskapsakademiens rationella ideal 
och materialistiska mål uppfattade han naturromantiken som speku-
lativ och svärmisk. Men Berzelius fick förstås mothugg. Från andra si-
dan beskrevs han som »blott empirisk och utan filosofisk anda, derföre 
ock tämligen experimenterande på slump, utan att veta, hvad det var, 
han ville utforska«.217

Israel Hwasser och den spekulativa medicinen

Fredagen den 6 december 1829 höll Malla Silfverstolpe en av sina 
salonger. Denna gång gästades hon bland annat av familjerna Järta och 
Geijer. Hans Järta talade om hur det var på Gustav III:s tid, vilket hon 
fann intressant.218 Fredrika Christina Järta visste berätta »att Hwasser, 
en berömd läkare härifrån som nu är professor vid det tillväxande uni-
versitetet i Helsingfors, söker Zetterströms plats«. Carl Zetterström 
hade innehaft professuren i teoretisk och praktisk medicin fram tills 
han gick bort i november 1829. Israel Hwasser fick tjänsten och blev 
snart ledamot av Societeten. Som vi ska se var han den mest tydlige 
och synlige romantikern inom de medicinska vetenskaperna.

Professor, anfört den ovärdigaste lögn.« Citerat i EriKsson (1962; s. 86).
215 »Ovilja mötte han också hos de vid Östgöta nation inflytelserika fosforisterna, 

som föraktade ämnet ekonomi o hade skarp blick för sin inspektors egendom-
ligheter. Hans ena öga var större än det andra, hans nacke sned, han var en stor 
del av året insvept i en fårpäls o huvudet värmdes av en gammaldags pung-
peruk; hans i brev o reseskildringar klara språk blev i dissertationer o föreläs-
ningar omständligt o tacksamt att parodiera.« (Samuel Liljeblad, https://sok.
riksarkivet.se/sbl/artikel/10238, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén))

216 svanbErg (1949; s. 72).
217 Citerat i FryxEll (1860–1862; s. 44).
218 Järta hade varit närvarande vid den för Gustav III fatala maskeradbalen.
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Israel Hwasser gjorde sig bemärkt inom många områden även om 
de vetenskapliga framstegen i sig inte hörde till de mer ansedda (vil-
ket han själv var fullt medveten om). Hans skepnad och framtoning 
var också iögonfallande – han har beskrivits med epitet som påtag-
lig, kroppslig, frispråkig, bullersam och fängslande.219 Med vildvuxen 
charm tycks han ha levt på instinkt och impuls, förpackat i en över 
tiden allt tilltagande rondör.

Hwasser växte upp i Älvkarleby och kom till Uppsala för studier 
som 14-åring 1804. Han försvarade 1812 en avhandling om använd-
ningen av kalla bad för behandling av febersjukdomar. Det uppfatta-
des som gångbart inte minst inom armésjukvården. Under några år 
fick han därför tjänstgöring i fält, inklusive under det svenska fälttåget 
i Norge 1814. Redan 1817 utsågs han till professor i praktisk medicin 
i Åbo. Efter att ha flyttat till vad som då inte längre var Sverige blev 
han kvar i Finland fram till 1830.220

Hwasser hade en idé kring medicinen som utgjorde en sorts trosbe-
kännelse, och den var inte helt greppbar för hans samtida kolleger, än 
mindre så för oss i dag. Grunden för hans inriktning var att medicinen 
intog en särställning bland vetenskaperna som en länk till Gud. Tan-
karna sågs som spekulativa och vilande på religiösa och metafysiska 
resonemang: »Ingen gick så långt som han i obegriplighet och falskt 
djupsinne«.221 Det kunde låta så här i Hwassers texter:

Uti sjukdomen är nämligen det existerande icke blott angripet 
af förgängelsen, utan utgör sjelft dennas inre grund och orsak; 
det sjuka bestämmer sin egen undergång, och sjukdomens inre 
väsende är således sjelf-förstöring.

För Hwasser handlade beprövad erfarenhet inte om själva de yttre 
iakttagelserna – de var ju just ytliga – utan erfarenheten av att förstå 
tingens inre väsen. Han formade en mycket speciell sjukdomslära med 
utgångspunkt i det organiska polaritetstänkandet där objektet formas 
i brytpunkten mellan två poler. I sin naturromantiska grund sade den 
att inom organismen finns en positiv och andlig pol som balanseras 

219 liEdman (1971).
220 När Finland avträddes till Ryssland 1809 bytte universitetet i Åbo namn från 

Kungliga Akademien till Kejserliga Akademien. Efter stadens brand 1827 flyt-
tades universitetet följande år till Helsingfors och blev då Kejserliga Alexander-
universitetet.

221 lindroth (1953; s. 168).
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mot en negativ och materiell pol. När kroppen är frisk dominerar den 
positiva polen. Hwasser var dock inne på att båda polerna är negativa 
och om inte en andlig kraft höll dem i schack så uppstod sjukdom, 
”självförstörelse”. Hans världsbild var »en ogenomtränglig snårskog av 
schellingiansk mystik« som hade lite med den kliniska verkligheten 
att göra.222

Den empiriskt inriktade naturvetaren hade Hwasser inget till övers 
för. Med mikroskopisk noggrannhet, menade han, ägnade sig denne åt 
en oräknelig mängd av småsaker i tron att det skulle ge djupare insik-
ter.223 Men det skulle inte leda någonvart, empirikern »skulle slutligen 
b.ir mer förvirrad och dum än han var, då han ännu lefde qvar i okun-
nighetens skydd«. Han menade därför att de verkliga snillena höll sig 
för goda att ägna sig åt sådan forskning och att fältet därmed lämnades 
kvar till medelmåttor.

Efter de tidiga insatserna som arméläkare praktiserade Hwasser 
läkekonsten i endast mycket liten omfattning. Däremot bildade han 
1832 Upsala läkareförening och grundade 1848 Karl Johans-förbun-
det. För Hwasser var Karl XIV Johan en hjältekonung som hade vänt 
Napoleon ryggen. Han drev förbundet under flera år som dess ordfö-
rande.

Hwassers esoteriska läror och metafysiska begrepp hade liten på-
verkan på sin samtid. Men ”gubben Hwasser” var populär bland stu-
denterna och, som vi senare ska se, hans oförtrutna engagemang för 
att rädda kvar Medicinska fakulteten i Uppsala gjorde honom upp-
skattad bland kollegerna. Hans lojala studenter som Edward Clason, 
Olof Glas, Per Hedenius och Frithiof Holmgren, alla sedermera själva 
medicinprofessorer i Uppsala och vetenskapligt överlägsna Hwasser, 
köpte inte alls hans modell om självförstöring.224 Men de behandlade 
honom ändå med värme och respekt. Bland Hwassers studenter fanns 
också de som blev professorer på annat håll, bland annat Magnus Huss 
vid Karolinska institutet och Per Gellerstedt i Lund.

222 Ibidem; s. 169.
223 Hwasser i brev till professor Immanuel Ilmoni i Helsingfors 1847 (hWassEr, 

1868; s. 130).
224 »Den generation af lärare inom Upsalas medicinska fakultet, hvilken Clason 

tillhörde, hade såsom sin förnämsta uppgift, hvilken de ock i allt väsentligt 
genomförde, att vid vårt universitet åt naturstudiet inom medicinen bereda 
behörig plats till ersättande af den halft naturfilosofiska prägel den företett 
under den närmast föregående tiden – Israel Hwassers tidehvarf.« Parentation 
över Clason vid Societetens möte 26 september 1913.
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Hwasser var ingen regelbunden deltagare vid Societetens möten. 
Men han kom då och då, ungefär en gång per år. Vid ett tillfälle, 1852, 
då Societeten gästades av sin Praeses Illustris, Prins Oscar (II), höll han 
en presentation om »ethnologiens möjliga framtid«. Jag har inte kun-
nat hitta något som indikerar att han skulle haft ett särskilt intresse 
för detta ämne. Men vid den här tiden började flera medicinare och 
naturvetare rikta blicken mot folklivsforskningen. 

Silhuettporträtt av Israel Hwasser i olika sysselsättningar, tecknade av Bern-
hard Hwasser. Nordiska museet.
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En av dem var zoologen Sven Nilsson i Lund, som även var arkeo-
log. Han kom att intressera sig för människans och olika folkgruppers 
ursprung. Han såg det som naturligt att koppla dessa studier till den 
kulturvetenskapliga karaktäriseringen av människors beteendemöns-
ter och kulturella uttryck. Härifrån var inte steget långt till den fy-
siska antropologin. Ungefär samtidigt med Hwassers föreläsning hade 
ju Anders Retzius, Sven Nilssons tidigare kollega från Lund, etablerat 
sin forskning inom jämförande anatomi vid Karolinska institutet. Det 
hade lett honom till att studera sambandet mellan anatomi och egen-
skaper hos människor från olika folkgrupper, något som då inte upp-
fattades som kontroversiellt. 

Romantisk efterklang

Medan den uppsaliensiska romantiken lämnade kulturella spår efter 
sig under hela 1800-talet blev den som filosofi och litterär skola snart 
passé. Kritik började komma också från de egna leden, inte minst från 
Esaias Tegnér. Atterboms personlighet målades upp som egocentrisk, 
rent av dryg, vilket kastade skuggor över den underliggande filosofin. 
Romantiken var till sin natur konservativ och ersattes efterhand av 
liberala tankebanor. Flera av romantikerna ”konverterade” och blev 
liberaler på äldre dagar, till exempel Elias Fries och Geijer. Geijers 
uppmärksammade ”avfall” under slutet av 1830-talet innebar för ho-
nom en brytning med Atterbom.225

Å andra sidan hade till exempel Svenska Akademien gett legitimi-
tet åt romantikerna. Bland dess 18 ledamöter fanns inte bara Atter-
bom och Palmblad utan också de romantiskt sinnade Eric Fahlcrantz, 
Hans Järta, Gunnar Wennerberg, och förstås Geijer och Tegnér. Det 
är även slående att i den lilla klick naturvetare som under 1800-talet 
blev insläppta i det litterära finrummet som ledamöter av Svenska 
Akademien ingick Agardh, Fries och Hwasser. I övrigt fanns där bara 
Berzelius och mot slutet av seklet också Adolf Erik Nordenskiöld. 

225 Frängsmyr (2000; s. 70). De flesta i konsistoriet välkomnade Geijers omvändel-
se. Förutom Atterbom var det bara Palmblad och Schröder som blev förbittrade 
(svanbErg, 1949; s. 317). Onekligen hade Geijer tagit ett djärvt kliv. Kanske var 
det med visst mått av ruelse han skaldade På nyårsdagen 1838: »Ensam i bräcklig 
farkost vågar / seglaren sig på det vida hav, stjärnvalvet över honom lågar, ned-
anför brusar hemskt hans grav. Framåt! — så är hans ödes bud; och i djupet bor, 
som uti himlen, Gud.« Att Geijer förde fram tanken om rösträtt åt alla myndiga i 
landet och ifrågasatte adelns existens var naturligtvis också djärva grepp.
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I romantikens efterklang fortsatte den humanistiskt inriktade ut-
bildningen och forskningen ytterligare en tid att dominera i Uppsala. 
Universitetet hade blivit en högborg för filosofi och estetik, och de 
ämnena uppfattades som lite finare, lite mer högtstående. Tidens fi-
losofer och teologer betraktade den moderna naturvetenskapen med 
vaksam misstro.226 Man såg ett rött skynke i den vetenskap som hota-
de andliga värden till förmån för praktiska syften. 

Vid seklets mitt uppfattades idealisten Christopher Jacob Bo-
ström, professor i praktisk filosofi, som universitetets kanske viktigas-
te vetenskapsman. Den Boströmska filosofin skulle komma ha stort 
inflytande i landet under lång tid framöver. Som professor hade han 
1842 efterträtt en annan framgångsrik filosof, Samuel Grubbe. Bo-
ström blev aldrig invald i Societeten och Grubbe blev det först då han 
utsetts till statsråd, och då som hedersledamot. Det säger något om 
hur Societeten förhöll sig till filosoferna.227

226 lindroth (1953; s. 162).
227 Dessutom kom inte Fries och Boström överens, vilket knappast kan ha ökat 

chanserna för Boström att komma med i Societeten (rydEman, 1915; s. 99).
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Societeten kring mitten av 
1800-talet

En smålänning, tillika Lundensare tar över Societeten

Fries menade att botanikerna skulle drivas av »den rena kärleken 
till det gudomliga i naturen«.228 Han tog naturromantiken till 
Uppsala när han 1834 erhöll den Borgströmianska professuren i 

praktisk ekonomi. Mindre än 10 år senare utsågs han till sekreterare 
för Societeten och därmed letade sig romantiken in i naturvetarnas 
innersta krets.

Vid professurens tillsättning hade Fries ett starkt och brett lokalt 
stöd, och då inte minst från romantikerna. I Atterbom hade han till 
exempel sedan flera år en trogen supporter och Geijer arbetade aktivt 
för att professuren skulle utlysas på ett sätt som passade Fries.229 Gei-
jers tog emot Fries familj när de anlände till Uppsala och redan för-
sta kvällen var de hembjudna till Fries nye granne, teologiprofessorn 
Anders Erik Knös (kusin med Thekla Knös). Den nära vänskap som 
utvecklades mellan Knös och Fries var ett av flera exempel på hur 
prästsonen Fries knöt band till kyrkans män.

En som inte var odelat positiv till rekryteringen av Fries till Upp-
sala var Wahlenberg.230 Dels var han ingen anhängare av romantiken, 
dels – och nog viktigare – menade han att botaniken fortfarande var 
ett ämne för den medicinska fakulteten. Där fanns ju Linnés lärostol, 
den han själv innehade. Med den profilering av Borgströmianska pro-

228 lindroth (1953; s. 166).
229 EriKsson (1962; s. 297). Det är för övrigt talande att Gunnar Erikssons monu-

mentala avhandling bär titeln Elias Fries och den romantiska biologin. Den 
Borg strömianska professuren hade från sin början varit lägre avlönad än andra 
professurer men inför rekryteringen av Fries ändrades villkoren.

230 EriKsson (1969; s. 65).
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fessuren mot botanik som var förknippad med tillsättningen av Fries 
skulle nu botaniken dubbleras vid universitetet och finnas represente-
rad både vid den medicinska och den filosofiska fakulteten. Man anar 
ett klassiskt revirtänkande.

Det var inte många Lundensare som förärades ledamotskap i So-
cieteten. Under 1700-talet var det bara en handfull, däribland Linnés 
förste universitetslärare Kilian Stobæus. Under 1800-talet tillkom ett 
20-tal, de allra flesta under andra halvan av seklet när antalet ledamö-
ter utökades.231 Elias Fries hade valts in i Societeten redan 1831, 37 år 
gammal, och då ännu adjunkt i Lund. Dessförinnan hade han 10 år 
tidigare blivit ledamot av Vetenskapsakademien. 

Fries växte upp på prästgården i Femsjö, en by på gränsen mellan 
Halland och Småland i nuvarande Hylte kommun.232 Elias Fries blev 
den egentliga stamfadern till den akademiska släkten Fries som räknar 
ett tiotal professorer. Han gjorde sig tidigt vida berömd genom sitt 
monumentala verk Systema mycologicum, en översikt av svampsläk-
tet och dess systematik, utgiven i tre delar 1821–1832. Planen var att 
senare ge ut ett verk över hela växtriket – Systema orbis vegetabilis – 
men det blev aldrig fullbordat. 

Hans vetenskapliga produktion var länge omfattande och viktig, 
han talade perfekt latin sedan barnsben och hade därför lätt för att 
uttrycka sig inför en internationell publik.233 Fries fokus på svampar 
är välkänt, han är den svenska mykologins obestridlige fader. Men han 
studerade också lavar (som i verket Lichenographia) och kärlväxter 
(till exempel i Flora Scanica). Efter Wahlenbergs bortgång och sedan 
Agardh blivit biskop var Fries under lång tid kring seklets mitt landets 
dominerande botaniker.

Fries har beskrivits som »gästfri och vänsäll, älsklig och anspråks-
lös«.234 Han var from, godmodig och glad, omtyckt av studenterna, och 
med fötterna på jorden. Hans gestalt var gänglig och hans kropp längre 
än de flestas. Att han var genuint omtyckt visar arrangerandet av en 

231 Till de mer bekanta hör ornitologen m.m. Sven Nilsson, botanikerna Jacob 
Georg Agardh (son och efterträdare till Carl Adolph Agardh) och Fredrik 
Areschoug, matematikern Carl Johan Hill och fysiologen Magnus Blix.

232 För Friesöversikter, se till exempel almén & almén (1945), arrhEnius 
(1878–1885) och EriKsson (1962), samt  Elias M Fries, https://sok.riksarkivet.se/
sbl/artikel/14482, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Eriksson).

233 rydEman (1915; s. 18, 35).
234 Ibidem; s. 65. 
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avskedsfest i Lund 1834 då han skulle flytta till Uppsala. Lokaltidning-
en Skånska Correspondenten rapporterade efteråt om festligheterna:

En röst följer Professor Fries både såsom vetenskapsman och 
menniska. De vetenskapliga förtjensterna äro aktningsvärda, 
men det finns dock förtjenster, som öfverväga dem, och som 
pryda mer än andra utmärkelser, mera än alla kallelsediplomer 
från verldens alla lärda samfund; dessa förtjenster äro: ett fos-
terländskt sinne samt en ädel karaktär.235

Det var något av ödets nycker som gjorde att Fries hamnade i Uppsala 
och förblev där resten av sitt liv. Mindre än ett år efter att han lämnat 
Lund utsågs Agardh till biskop i Karlstad och botanikprofessuren i 
Lund blev därmed ledig. Fries hade varit självklar som efterträdare. 
Hade Agardh bara lämnat lärostolen för biskopsstolen något tidigare 
– till exempel när han redan 1829 placerades i andra förslagsrummet 
som ny biskop i Kalmar – är det väl inte osannolikt att Fries aldrig 
kommit till Uppsala och Societeten.236 Det gjordes övertalningsförsök 
för att få honom att återvända till Lund när Agardh skulle ersättas 
men en stark kampanj genomfördes i Uppsala för att han skulle stanna 
kvar.

I Uppsala blev Fries lika populär i vida kretsar som han varit i 
Lund. Även om man filtrerar bort det yvigaste i dåtidens beundrande 
uttryckssätt så ger ändå Vetenskapsakademien minnesteckning över 
Fries en indikation på hur han uppfattades av sin samtid i Uppsala:

Man kan tryggt säga, att Fries var och blef i Upsala en Linnæus 
redivivus! Aldrig hade förut, sedan Linnés tid, växtverldens 
mysterier så tolkats som av Fries. Hans föreläsningar vore verk-
liga högtidsstunder, som med odeladt intresse besöktes icke en-
dast af en talrik åhörarekrets bland den studerande ungdomen 
utan äfven af icke examinander af båda könen. Fries föredrag 
från katedern var hänförande, och åhörarnes uppmärksamhet 
hängde på talarens läppar, då han oftast med slutna ögon ex 
tempore på ett enkelt och fängslande sätt upprullade sina taflor 

235 Skånska Correspondenten, 22 juni 1834 (arrhEnius, 1878–1885).
236 Carl Adolph Agardh, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5590, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art av A. B. Carlsson med bidrag av G. Eneström, K. Nordlund, Edv. 
Rodhe och N. Svedelin). När Agardh till slut fick episkopatet i Karlstad var det 
först efter att Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer och Johan Olof Wallin tackat 
nej (nybErg & bErggrén, 2018).
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ur växtverlden, angifvande dervid växtlifvets innersta karak-
terer, jemte växtfamiljernas och arternas egendomligheter och 
förvandtskaper.237

Även om blid till sinnet var Fries en kraft att räkna med i officiel-
la sammanhang. Bland alla förtroendeuppdrag märks till exempel att 
han representerade Uppsala universitet vid riksdagarna 1844–1845 
och 1847–1848.238 Men det sades också att trots »sina stora egenskaper 
för öfrigt var han icke skapad för befattningar, der reda och ordnings-
sinne fordrades«239 och att han stundom inte hade »så noga tanken 
fästad på en eller annan småsak i det dagliga livet«.240 Det här leder 
tankarna till det faktum att det saknas protokoll från några av Socie-
tetens möten under Fries tid som sekreterare. Hans protokoll innehöll 
sällan information om vilka som deltog eller var mötena hölls.

Som folkbildare spelade han dock en större roll än de allra flesta. 
Hans Sveriges Ätliga Svampar från 1836 och andra liknande skrifter 
gjorde svenska folket uppmärksamt på vad som fanns att hämta i na-
turen. Svampplockning hade dessförinnan varit en okänd företeelse 
för de flesta.241 Fries folkliga och förhållandevis prestigelösa framto-
ning bidrog till att hans informationsinsatser gick hem.242

Kan man då se några spår av Fries naturromantiska inställning i So-
cietetens verksamhet när han tog över som sekreterare efter Svanberg? 
Han kom ju under lång tid att inneha uppdraget, från 1843 fram till 
1867. Nja, inga tydliga sådana i alla fall. Att invalen av Atterbom och 
Palmblad skedde först efter det att Fries tillträtt som sekreterare skul-
le möjligtvis kunna ses som ett tecken. Likaså att Societeten vid ett 
tillfälle höll en sammankomst hemma hos Atterbom, som då gav ett 
anförande med titeln Fältmarskalken Stenbock med särskildt afseende å 

237 arrhEnius (1878–1885).
238 Både Uppsala och Lund hade från och med 1828 rätt att sända var sin riksdags-

man för prästeståndet. 
239 svanbErg (1949; s. 631).
240 rydEman (1915; s. 75).
241 Hushållningssällskapen samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och 

Kungl. Patriotiska Sällskapet blev sedan viktiga marknadsförare för bruket av 
ätliga svampar.

242 Hans tidigare nämnda Botaniska utflygter blev också mycket populär i breda 
lager.
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Elias Fries var den svenska naturvetare som hade lättast för att ta sig an 
natur romantiken. Det märktes inte minst i hans populärvetenskapliga essäer 
utgivna under titeln Botaniska utflykter. Han var sekreterare för Societeten 
1843–1867. Målning av Johan Gustaf Sandberg 1838. Nationalmuseum. Fries 
var 44 år när porträttet utfördes.
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dess egenskap af skald tillika.243 Men det blir passande nog för roman-
tiken blott spekulationer. 

Under Fries tid som sekreterare för Societeten konsoliderades 
också verksamheten allt mer. Mötesfrekvensen hade varit låg under 
1800-talets tre första decennier, kring en sammankomst per år. Mot 
slutet av Fries sekretariat under 1860-talet var man i snitt uppe i fyra 
möten per år. Antalet närvarande vid sammankomsterna var länge 
relativt konstant, nästan alltid mellan sex och tolv ledamöter. Det var 
först när stadgarna tillät att fler ledamöter valdes in som man också 
kunde bli fler mötesdeltagare. Under seklets två sista decennier närva-
rade i regel 10–15 ledamöter vid sammankomsterna. 

Naturforskarmöten

Sedan Fries tagit över som sekreterare kunde Societeten tack vare 
 utlåningsverksamheten glädjas åt en stadigt ökande avkastning på 
sitt kapital. Därmed ökade också möjligheten att lämna ekonomiska 
bidrag till vetenskaplig verksamhet. En företeelse som ungefär sam-
tidigt utvecklades inom den akademiska världen var internationella 
konferenser. Att mötas i större grupper var ett nytt koncept för veten-
skapligt idéutbyte. Det ersatte inte korrespondensen som metod för 
diskussion och informationsspridning, men kompletterade den. För 
det vetenskapliga samarbetet blev personliga möten viktiga. Det var 
när Napoleonkrigen på kontinenten upphörde som möjligheten till 
fritt resande tog fart igen och periodiskt återkommande konferenser 
började ordnas.

Konferenserna var till en början ämnesmässigt breda. Vetenskapen 
var ännu inte uttalat specialiserad och arrangemangen gick ofta under 
namnet Naturforskarmöten. De samlade naturvetare och medicinare 
av alla slag. Föregångsländer var Tyskland där möten arrangerades av 
Die Gesellschaft der Deutschen Naturforscher und Ärzte, grundat 1822 
av naturromantikern Lorenz Oken, och England genom British Associ-
ation for the Advancement of Science.

243 20 mars 1852. Romantikerna värderade Magnus Stenbock mycket högt, han 
sågs som en krigshjälte i nationalromantisk anda. Stenbock ledde bland annat 
den svenska hären i slaget vid Helsingborg 1710. Hans goda eftermäle har levt 
kvar: »den ädle karolinen Magnus Stenbock, mannen med talets gåfva och det 
skarpa svärdet, sina landsmäns älskling och fienders skräck, för eftervärlden 
inbegreppet af svensk trohet och mannamod« (annErstEdt, 1906; s. 8).
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Ett av de första naturforskarmötena som besöktes av svenskar var 
det i Berlin 1828, under ordförandeskap av Alexander von Humboldt. 
Sveriges delegation leddes av Berzelius och han hade lyckats utverka 
ekonomiskt stöd av Prins Oscar (I) för att göra det möjligt för en grupp 
att resa till Berlin. Det var Fredrik Rudberg, Lars Peter Walmstedt, 
Elias Fries, Sven Nilsson samt Anders Retzius från Karolinska institu-
tet. De lär ha haft mycket att berätta när de kom hem igen.

Från och med 1839 ordnades också naturforskarmöten på skandi-
navisk nivå.244 Det sammanföll med att skandinavismen som rörelse 
bredde ut sig, i mångt och mycket initierad av studenter och med 
Danmark som utgångspunkt. Societeten beslöt 1844 att ge 133 rdr i 
reseunderstöd till tre yngre forskare för att de skulle kunna delta i det 
skandinaviska naturforskarmötet i Kristiania (Oslo) samma sommar. 
Det var docenterna Gabriel Björling (matematik, mekanik) och Johan 
Arrhenius (han som tidigare fått stipendium för en botanisk resa), 
samt medicine licentiaten Carl Gustaf Santesson. Björling valdes sedan 
in i Societeten 1846 men hann aldrig delta vid någon sammankomst 
innan han flyttade till Västerås för att bli lektor vid läroverket där. 
Även Santesson blev senare ledamot men först 1876 och då hade han 
redan under lång tid varit professor i kirurgi vid Karolinska institutet.

Det blev enda gången Societeten gav bidrag till konferensresande. 
När frågan först kommit upp menade man att stöd bara kunde bli 
aktuellt ifall tillgångarna medgav det och de sökande inte kunde få 
understöd från annat håll.245 När beslutet togs att stödja de tre yngre 
forskarna reserverade sig Göran Wahlenberg med (det inte helt up-
penbara) motivet att det inte hade något »direct samband med Socie-
tetens verkningskrets«.246 Tydligen fann man skäl att prioritera andra 
stödformer i fortsättningen.

Men när det gällde de skandinaviska naturforskarmötena var So-
cieteten ändå välvilligt inställd på ett annat sätt. I samband med mötet 
i Stockholm 1842 anordnade Societeten en sexa för de konferensdel-
tagare som då passade på att besöka Uppsala. Den 20 juli hyrde man 
Gillets festvåning och beställde 175 kuvert mat och dryck à 2 rdr 
styck, totalt alltså en ganska ansenlig kostnad om 350 rdr. Dessutom 
tillkom 50 rdr för 25 buteljer S:t Julien och 21 rdr för sju extra vakt-

244 EriKsson (1991) till sÖrlin (1994; s. 195).
245 9 mars 1844.
246 26 maj 1844.
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mästare som biträdde vid serveringen.247 Samma sak gällde när natur-
forskarmötet återigen arrangerades i Stockholm 1851 och deltagarna 
även denna gång skulle besöka Uppsala. En »festlig tillställning« ord-
nades i Societetens regi och 500 rdr avsattes för kalaset denna gång.

247 Tillkom gjorde 7 rdr för sönderslagna glas.
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Universitetspolitik på högsta nivå

Den tidigare behandlingen av romantikens Uppsala utgjorde 
en utvikning från genomgången av Societetens inre liv under 
1800-talet. Vi ska nu en gång till följa ett sidospår, eller snara-

re ett parallellspår, till Societetens verksamhet. Societetens ledamöter 
påverkades nämligen på flera sätt av några uppslitande universitets-
politiska processer under framför allt den första halvan av 1800-talet. 
Det gällde universitetsutbildningens upplägg och universitetens kon-
stitutioner, och det var medicinarstriden mellan Uppsala och Stock-
holm.

Uppfostringskommittén och universitetens 
nya konstitutioner

Diskussionerna om universitetens styrning och den högre undervis-
ningens inriktning och mål var inte oväntade. I Uppsala hade konsti-
tutionerna varit desamma ända sedan 1655 och samhället hade hun-
nit förändrats sedan dess. Debatten tog sin utgångspunkt i skolan. I 
samband med 1809 års nya författning väcktes förslag om en allmän 
skola för landets barn. En Uppfostringkommitté tillsattes för att utre-
da frågan och den arbetade långsamt. Efter att inledningsvis stått på 
reformivrarnas sida och bejakat tanken på en folkskola började både 
kommittén och opinionen svänga i takt med att romantikens konser-
vativa inställning vann mark. Det hände därmed just ingenting.

En ny kommission tillsattes 1825, nu benämnd Stora Uppfostrings-
kommittén, och den skulle se över hela utbildningssystemet. I kom-
mittén ingick några av landets främsta vetenskapsmän och kulturper-
sonligheter: Agardh, Berzelius, Anders Fryxell, Geijer, Hans Järta och 
Tegnér. Ordförande var Prins Oscar (I) och sammansättningen ledde 
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till att den kom att kallas Snillekommittén. När den väl presenterade 
sitt förslag 1828 var slutsatsen att statens ansvar skulle begränsa sig till 
den högre utbildningen. Eventuella sockenskolor sågs som kommunala 
angelägenheter, närmast en fattigvårdande uppgift.

För läroverksutbildningen hade man att hantera den framväxande 
intressekonflikten mellan den tidigare närmast allenarådande bild-
ningsinriktningen och samhällets nya behov av specialiserad kunskap 
inom andra områden än språk och teologi. Det var frågan om bildning 
kontra utbildning. Samma avvägning fanns att göra på universitets-
nivån och där ansåg den konservativt dominerade kommittén att bild-
ning skulle värnas framför praktik och nytta.248 Studenterna skulle i 
första hand utveckla intellektuell och moralisk självständighet. Det 
var så samhället i det långa loppet kunde dra nytta av universitets-
utbildningarna. Kontentan vad gällde universitetens del vad gällde de-
ras styrning var i princip status quo.

De radikala anhängarna av 1809 års statskupp ville att alla slags 
privilegier skulle bort från samhället. Därför hanterade kommittén 
också universitetens egen jurisdiktion. Men även här vann de konser-
vativa krafterna. Universiteten skulle ännu några decennier få agera 
domstol för studenter och anställda. Men sedan upphörde den rätten 
och inskränktes till rena disciplinärenden.

Under 1840-talet växte fram en önskan om att modernisera uni-
versitetens statuter. Saken bereddes först i en lokal kommitté, sedan i 
en nationell kommission med uppgift att föreslå gemensamma konsti-
tutioner för universiteten i Lund och Uppsala. Representant för Upp-
sala i den senare kommittén var Elias Fries som då var Societetens 
sekreterare. De nya statuterna antogs 1852 och med dem försvann 
universitetens domsrätt.249 Även om det i övrigt inte blev några sto-
ra eller principiella förändringar så var bollen satt i rullning. Steg för 
steg skulle reglementet komma att ändras under resten av 1800-talet.250 

248 Östholm (2004). Vad gällde språk- och litteraturstudier skulle det ännu dröja 
innan moderna språk introducerades som självständigt ämne vid universitetet.

249 I och med den akademiska jurisdiktionens försvinnande ökade magistratens 
(rådhusrättens) makt i Uppsala. Den politiska makten innehades av stadsfull-
mäktige. Här hade universitetsmän ett stort inflytande under senare delen 
av 1800-talet. Ofta var en universitetsperson ordförande i fullmäktige. I takt 
med den utvidgade rösträtten minskade sedan det akademiska inflytandet över 
stadens styrning under 1900-talet.

250 För tiden viktig formalia reviderades dock redan 1852. Till exempel ändra-
des placeringen vid konsistoriets möten. Tidigare hade teologiska fakultetens 
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Rektoratet gick till exempel från termins- eller årsvis rotation enligt 
en förutsägbar ordning (fullmaktsålder) till längre mandatperioder för 
den inom kollegiet som ansågs särskilt lämpad för uppdraget – Primus 
inter pares.251 Det slogs fast att avhandlingar skulle författas av studen-
terna själva, inte av den ansvarige professorn. Universitetskanslersäm-
betet blev inte längre en kunglig institution och kanslerns inflytande 
vid rekryteringar minskade.252 En annan ändring var att intagningspro-
ven till universiteten slopades, i stället infördes avslutningsexamina 
vid gymnasierna.

Den ökande graden av vetenskapernas specialisering tarvade sär-
skild kompetens vid tjänstetillsättningar och därför introducerades 
användningen av sakkunniga. Tidigare hade ju det samlade professors-
kollegiet i konsistoriet skött rekryteringarna på egen hand. Nu skedde 
också en organisatorisk förändring. Universitetet i Uppsala hade länge 
bestått av fyra fakulteter: den teologiska, juridiska, medicinska och 
filosofiska fakulteten. Den filosofiska fakulteten var störst och hade 
expanderat inte minst på den naturvetenskapliga sidan. Första steget 
mot en delning av fakulteten blev införandet 1876 av två sektioner, en 
humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig.

Medicinarstriden mellan Uppsala och Stockholm

Redan i den Stora Uppfostringskommittén hade som vi sett utkristal-
liserat sig två olika synsätt på universitetens roll i samhället: skulle de 
stå för bildning eller nyttig specialisering? Frågan hade både en ideo-
logisk och indirekt också en geografisk komponent. De konservativa 
och romantiska idealen värderade bildning, de liberala krafterna såg i 
första hand till samhällets behov och dess tillväxt. Grovt sett var det 
i Uppsala man fann de konservativa och i Stockholm de liberala. De 

professorer suttit närmast till höger om rektor längs långbordet och de juridiska 
professorerna närmast till vänster. Därefter kom den medicinska fakulteten och 
längst ned den filosofiska fakulteten: »de yngste i denna fakultet var placerade 
vid ändan af det långa bordet nära kakelugnen. Der hade man ej så lätt att få or-
det och det hände stundom, att rektor icke lade synnerlig uppmärksamhet vid, 
hvad de dernere hade att säga« (svanbErg, 1949; s. 534). Nu infördes rutinen 
att professorerna erhöll säte i konsistoriet efter fullmaktsdatum, oberoende av 
fakultetstillhörighet.

251 Universitetets förste rektor på detta sätt vald för en längre period blev Carl 
Yngve Sahlin (verksam som rektor 1876–1889).

252 Frängsmyr (2005).



124

KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETEN I 1800-TALETS UPPSALA

förra ledda av Geijer, de senare av Johan Gabriel Richert, en jurist 
som fått en central roll i flera statliga sammanhang inklusive i Upp-
fostringskommittén.

Stora Uppfostringskommittén hade landat på bildningens sida. Det 
var en del av den universitetstanke som i efterhand har associerats 
med Wilhelm von Humboldt, grundaren av Berlinuniversitetet 1810. 
Tanken byggde på förenandet av utbildning och forskning, akademisk 
frihet (Lehr- und Lernfreiheit) och ett gemensamt synsätt på alla ve-
tenskaper. 

En ytterlighet i liberalernas argumentation var att flytta universi-
tetet i Uppsala till Stockholm, eventuellt kopplat till att universiteten 
i Lund och Uppsala slogs ihop till ett. Visst var det ett dramatiskt 
förslag men man mindes att radikala krafter hade avsatt en kung och 
mördat hans far, varför skulle man då inte kunna flytta ett universitet? 
Med detta förslag till omvälvning lurande i bakgrunden blev debatten 
om den egna jurisdiktionen en sorts förfäktning.253 I sin argumenta-
tion för avskaffandet av universitetens särställning i samhället som 
offentligrättsliga korporationer publicerade Richert en skrift Ett och 
annat om corporationer. Geijer gick i försvarstal och gav ut en tidsty-
piskt titulerad svarsskrift Nytt ett och annat i anledning af frågan om 
academiska jurisdictionen.

Richerts tanke om ett modernt centraluniversitet bottnade inte 
minst i att han uppfattade Uppsala universitet som ålderdomligt och 
stelbent.254 Det stod både geografiskt och idémässigt en bit vid sidan 
av. Genom en flytt till Stockholm skulle professorer och studenter 
exponeras för de politiska och ekonomiska frågorna för dagen. Det 
skulle underlätta för den högre utbildningen och forskningen att kom-
ma samhället till nytta. Liberalerna klagade på att studenter inte fick 
den medborgerliga allmänbildning som tiden krävde – de flesta skulle 
ju bli ämbetsmän. Geijer menade tvärtom att småstadsidyllen skul-
le ge utbildningen och vetenskapen en fristad där (den spekulativa) 
tanken och den personliga utvecklingen kunde blomstra. I Stockholm 
var risken stor att studenter i stället skulle frestas till utsvävning och 
förströelse.

253 sEgErstEdt (1976; s. 186).
254 andrEEn (1942).
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Vid riksdagen 1823 hördes radikala reformröster för att flytta de 
praktikorienterade juridiska och medicinska fakulteterna till Stock-
holm. Det fanns tankar om att föra över examensrätten för professions-
utbildningar till ämbetsverken. Rösterna och tankarna levde länge 
kvar och de tog ny fart kring mitten av seklet. Vid riksdagen 1854 
fanns till exempel en motion att Universiteterne i Upsala och Lund 
måtte indragas och Universitetet i stället uti Stockholm inrättas. Afton-
bladet blev en tummelplats för debatt i frågan och flera redaktionella 
inslag var där starkt kritiska till Uppsala:

I en inskränkt krets, der allt mätes efter ett mått – den akade-
miska lärdomens – och allt beherrskas af en strängt sluten kor-
poration – den akademiska styrelsen – uppväxer af nödvändig-
het en fördomsfull ensidighet och en trångbröstad inbilskhet, 
som förvirrar och förblindar äfven ljusare hufvuden och gör 
dem af lägre ordning till dårhusmässiga fantaster eller högfärdi-
ga och intoleranta pedanter. Exempla sunt odiosa [exempel är 
motbjudande], och vi vilja eller behöfva icke anföra några, der 
de så öfverflöda som i Upsala och äro så väl bekanta.255

Societetsledamoten Gustaf Svanberg var en av dem som försvarade 
Uppsalas färger.256 Likaså stod juristprofessorn Knut Olivecrona upp 
för sitt universitet i skriften Om den Juridiska Undervisningen vid 
Universitetet i Uppsala och om den Juridiska facultetens förflyttande till 
Stockholm.257 När debatten inte långt därefter ebbade ut så var det 
inte minst av världsliga orsaker. Järnvägens tillkomst mellan Uppsala 
och Stockholm 1866 gjorde den gamla lärdomsstaden mindre isolerad. 
Den blev mer integrerad med det politiska och ekonomiska livet i 
Stockholm, och det tog udden av den kritik som menade att Uppsala 
låg långt borta från händelsernas centrum.

Vad som i förstone kan ses som en motsägelse är att samtidigt som 
det väl åtminstone rent teoretiskt fanns en risk att universitetet skulle 

255 Aftonbladet 15 maj 1860.
256 Svanberg gav ut skrifterna Hufvudstad och universitet. Reflektioner i anslutning 

af Upsala universitets flyttning och, tillsammans med filosofen Sigurd Ribbing, 
Kostnaderna för Uppsala universitets flyttning. Anmärkningar med anledning av 
tvenne artiklar i Aftonbladet, N:is 122 och 113. Men det fanns åtminstone en 
Uppsalaprofessor som faktiskt var positivt inställd till behovet av ett universi-
tet i Stockholm, Carl Edvard Zedritz, professor i romersk vältalighet (zEdritz, 
1862).

257 olivEcrona (2008; s. 304).
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flyttas till Stockholm så gjorde man (och fick statligt stöd för) stora in-
vesteringar i uppsaliensisk infrastruktur. Carolina Rediviva hade tagits 
i bruk 1841 och på 1850-talet byggdes det nya Observatoriet (1853) 
och det nya Chemicum (1859).258 Kanske det rent av var taktiska in-
vesteringar för att visa att man visst kunde förnya sig i Uppsala.

Investeringarna får också ses som sätt att rycka upp två ämnen som 
efter sina glansdagar under 1700-talet inte längre hörde till Uppsalas 
starkaste områden: astronomin och kemin. De hade därefter förfal-
lit både intellektuellt och instrumentellt. Inom kemin kunde varken 
Johan Afzelius eller Lars Peter Walmstedt axla Torbern Bergmans 
mantel och tillsammans blockerade de två kemiämnet i mer än 70 år. 
Kontrasten mot den dynamiska miljö som samtidigt frodades kring 
Berzelius i Stockholm var stor. 

Likadant var det med astronomin. Johan Bredman var förvisso po-
pulär bland studenterna under de 30 år (1811–1841) han upprätthöll 
astronomiprofessuren men med vetenskapen var det sämre ställt.259 
De nya professorerna inom kemi och astronomi som tillsattes under 
1840-talet, Lars Fredrik Svanberg respektive Gustaf Svanberg, blev 
viktiga drivkrafter bakom tillkomsten av nya Chemicum och Obser-
vatoriet. För kemiämnets del sammanföll detta med en uppdelning på 
två professurer: allmän kemi respektive mineralogi och geologi.

Debatten om universitetens lokalisering hade efterhand kommit 
att koncentreras kring medicinarutbildningen. I grunden fanns där en 
strävan att integrera kirurgin i den tidigare huvudsakligen medicinskt 
och teoretiskt inriktade utbildningen. Till detta hörde frågan om be-
hovet av blivande läkares kliniska träning i sjukhusmiljö. Inom ramen 
för Stora Uppfostringskommitténs arbete hade Berzelius lagt fram en 
rad argument för att all medicinsk utbildning skulle ske i Stockholm. 
Han fick inte igenom sitt förslag men den väckta tanken var tillräcklig 
för att skapa stor oro i Uppsala.

258 Senare under seklet tillkom bland annat byggnaderna i kvarteren Fågelsången 
och Munken (Anatomicum, Fysiologen och Regnellianum) liksom Akademiska 
sjukhuset vid Bleket. Benämningen på kemibyggnaderna vid Engelska parken 
kan synas något förvirrande då det 1859 nyuppförda Chemicum-huset ganska 
snart kom att kallas ”Gamla Chemicum” när ännu en ny kemibyggnad uppför-
des omedelbart nordväst om den förra.

259 Bredman förekommer i Glunterne, sång 3, Uppsala är bäst: »Nej! Ingenstäds i 
vida världen finns en vrå, / där man hela dygnet om kan leva så / utan risk och 
bara immerbadd gå på / just som turkar och få heta folk ändå. / Och finns det, 
så är det på en annan planet, / vars namn ej självaste Bredman vet.«
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Kirurgin introducerades som ett akademiskt ämne i Sverige under 
senare delen av 1700-talet. Som ett steg i den riktningen tillkom 1752 
en professur i anatomi vid Collegium Medicum i Stockholm med Ro-
land Martin som innehavare. Den mest framstående kirurgen då var 
Olof af Acrel vid Serafimerlasarettet, som erhöll professors titel 1755. 
Uppsala fick sin första professur i anatomi och kirurgi 1774, tillsatt 
med Adolph Murray. Men fram till 1700-talets slut, liksom i viss ut-
sträckning en tid därefter, var kirurgiska ingrepp huvudsakligen ett 
hantverk för fältskärer (sårläkare) och ”barberare”. Det som vi i dag 
kallar läkare hade historiskt sett varit två olika yrken: fältskärarskrået 

En av dem som under mitten av 1800-talet kämpade för att hindra en flytt 
av Uppsala universitet till Stockholm var astronomiprofessorn och Societets-
ledamoten Gustaf Svanberg. Hans självbiografi Redovisning för en lång lefnad 
ger värdefulla inblickar i tidens akademiska liv i Uppsala. Svanberg blev mot 
slutet av livstiden utsedd till hedersledamot av Societeten. Teckning gjord av 
Societetens sekreterare Robert Thalén. Uppsala universitetsbibliotek.
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och de fåtaliga akademiskt utbildade medicinarna.260 Det var bara de 
förra som hade möjlighet att få välavlönade anställningar inom krigs-
makten. För den svenska armén och flottan hade skickliga fältskärer 
varit en smärtsamt erfaren bristvara under 1600- och 1700-talens 
krigsår. Under det finska kriget 1808–1809 var det särskilt ont om 
läkare.

Fältskärarskrået hade sedan länge varit organiserat i Bardskärar-/
Barberarämbetet, senare under namnet Kirurgiska Societeten. Efter 
en sekellång kamp mellan Kirurgiska Societeten och Collegium Med-
icum om resurser för kirurgisk utbildning lades den förra ned 1797. 
Verksamheten inkorporerades i Collegium Medicum. Som ett ytterli-
gare steg mot integration och förstärkning av den kirurgiskt inriktade 
utbildningen inrättades 1810 ett särskilt institut under namnet Med-
ico-chirurgiska institutet.261 Efter bara något år fick det namnet det 
fortfarande bär, Karolinska institutet.

Collegium Medicum hade 1797 givits rätten att utfärda kirurgie 
magisterexamen. År 1812 infördes ett nytt regelverk för läkarutbild-
ningen som innebar att den kirurgiska examen som utfärdades vid 
Medico-chirurgiska institutet blev obligatorisk för behörighet till all-
män läkartjänst. Till det var knutet praktik vid Serafimerlasarettet, 
senare också vid det nya garnisonssjukhuset. Studenter från Uppsala 
och Lund var således tvungna att förlägga delar av sin utbildning till 
Stockholm. Just tillgången till det större patientunderlaget och den 
möjlighet till praktisk övning som det gav var hela tiden ett argument 
för en lokalisering av läkarutbildning till Stockholm. I Uppsala var 
patienterna dessutom uppdelade på två sjukhus där länslasarettet var 
frikopplat från medicinarutbildningen. Vid universitetskliniken Noso-
comium Academicum fanns bara ett tiotal sängplatser. Medicine licen-
tiatexamen kunde dock fortfarande erhållas i Uppsala och Lund, och 
det var bara där som medicine doktorsgraden delades ut. 

Det var ett ganska komplicerat system för utfärdande av de olika 
akademiska graderna. Det fanns genvägar, undantag och regelverket 
förändrades eller föreslogs att förändras flera gånger. För att kompen-
sera för den längre studietid som tillkomsten av den obligatoriska 
 kirurgutbildningen innebar reducerades kravet på den inledande så 

260 lindbErg (2017).
261 Mer eller mindre parallellt omvandlades Collegium Medicum till Sundhetskolle-

gium, senare Medicinalstyrelsen. Det ändrade då inriktning från forskning och 
utbildning till tillsyn.
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kallade medico-filen. Det hade varit en sorts allmän kunskapsutbild-
ning vid den filosofiska fakulteten.

Den nya ordningen ledde till en konkurrenssituation mellan Karo-
linska institutet och Medicinska fakulteten i Uppsala. Karolinska in-
stitutet hade Berzelius – landets främste forskare alla kategorier – som 
talesperson och det skrämde och ingav respekt. Han hade flyttats till 
institutet från Collegium Medicum – »der satt chemismens furste på 
sin herrskarestol«.262 Det fanns också en rädsla bland uppsaliensarna 
att det skulle gå som det nyligen gjort för några av de gamla univer-
siteten på kontinenten. De hade flyttats till större städer eller helt 
enkelt lagts ned. I Frankrike fanns före revolutionen 22 universitet, i 
Napoleons centraliseringsiver begränsades läkarutbildningen till Paris, 
Montpellier och Strasbourg.263

Rent generellt var man från Uppsalakonsistoriets sida inte emot att 
”specialinstitut” för tillämpningar inrättades på platser där det fanns 
bäst förutsättningar för dem att verka. I ett läge tackade man till ex-
empel nej till att ta hand om veterinärutbildningen, med motivet att 
den bättre kunde utföras på annat håll.264 En sådan som Geijer kunde 
också se fördelar med att den praktiska läkarutbildningen var förlagd 
till Stockholm.

Men på medicinarsidan i Uppsala anade man oråd och var mån om 
att allt skulle förbli som det varit. Särskilt för en person fanns starka 
ideologiska skäl till att engagera sig i frågan: Israel Hwasser. Han förak-
tade ju den ytliga empirins myrsteg av faktainsamling. Genom djupa 
och breda kunskaper skulle det istället vara möjligt att formulera en 
allenarådande modell för sjukdomars uppkomst och behandling. Det 
var bara på ett ”riktigt” universitet som sådan kunskap kunde för-

262 Beskrivningen av Berzelius var Israel Hwassers, citat från lagErKvist (1999; 
s. 125). Berzelius var för övrigt kritisk även till andra discipliner än den 
medicinska i Uppsala. I fallet med hans eget ämne, kemin, har ofta berättats 
hur Berzelius hävdade att kemiprofessorn Lars Peter Walmstedt ägnade större 
delen av tiden till att vika papplådor till sin mineralsamling (sÖdErbaum, 1931; 
s. 107). Walmstedt »levde för sig själv med sin hustru och son (som sedermera 
blev hans efterträdare), plägade inte umgås med sina embetsbröder. Att samla 
penningar syntes vara hufvudföremålet för hans sträfvanden« (olivEcrona, 
2008; s. 306). 

263 liEdman (1971; s. 149).
264 sEgErstEdt (1976; s. 182). Det här var också under en period då flera föregångare 

till mer specialiserade skolor inrättades i Stockholm. Förutom Karolinska insti-
tutet och Veterinärhögskolan var det bland annat Tekniska högskolan, Farma-
ceutiska institutet och Skogshögskolan.
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värvas. Det var där helheten fanns, där kunde vetenskaperna stödja 
varandra i den universella bildningen. Det var ju det som var universi-
tetets idé enligt Humboldt.

År 1829 utkom en stridsskrift till försvar för Uppsalas medicinska 
fakultet och den var närmast hädisk i sin attack mot Karolinska insti-
tutet.265 Den anonyma författarsignaturen bakom skriften E. R. U. F. 
utgjorde första bokstäverna i den kryptiska satsen En Röst Ur Fängel-
set. Ganska snart stod det klart att bakom pseudonymen dolde sig Isra-
el Hwasser. Han hade skrivit texten under sin tid i Helsingfors och den 
liksom han själv togs naturligtvis emot med öppna armar när han kom 
till Uppsala. Skriften torde varit en av hans starkaste meriter när han 
1830 fick professuren i teoretisk och praktisk medicin. Hwasser blev 
under de kommande decennierna Uppsalas främsta försvars advokat i 
den överhettade striden med Karolinska institutet. Han var en takti-
ker ut i fingerspetsarna.

Hwassers skrift innehåller en blandning av naturfilosofiska reso-
nemang och mera handfasta, universitetspolitiska synpunkter. Han 
påtalade att risken för oönskad statlig styrning och minskad akade-
misk frihet var hög vid Karolinska institutet. Det sorterade ju direkt 
under en myndighet, Sundhetskollegium. Liksom andra pekade han 
på svårigheten att upprätthålla studenternas disciplin i det Stockholm 
där så mycket annat lockade. Inlägget var tillräckligt för att för tillfäl-
let dämpa de röster som pläderade för en flytt. En bidragande orsak 
kan ha varit att man i Stockholm hade nog med att hantera en del 
barnsjukdomar inom den nya sjukvårdsorganisationen. Det var till ex-
empel först under 1830- och 1840-talen man hittade former för hur 
professurer vid Karolinska institutet kunde kopplas till befattningar 
som överläkare vid Serafimerlasarettet. Överhuvudtaget tog det lång 
tid och krävde flera ändringar innan Karolinska institutet hittade sin 
organisationsform.

Men Berzelius tog ny sats 1837. Han hade då lämnat sina profes-
sorsuppgifter på Karolinska institutet för att fokusera på uppdraget 
som ständig sekreterare för Vetenskapsakademien. Han var också del 
av Sundhetskollegium och där kom han med nya salvor mot Uppsala.266 
Det var återigen avsaknaden av den kliniska träningen inom läkarut-

265 Om Carolinska Institutet, med undertiteln Betraktelse öfver det medicinska upp-
fostringsverkets närvarande tillstånd av E. R. U. F.

266 Sundhetskollegiums protokoll 6 mars 1837.
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bildningen i Uppsala och Lund som han kritiserade. Och det var något 
han som gammal Uppsalastudent hade egen erfarenhet av: 

Själf en elev af en af våra medicinska fakulteter, har jag ännu i 
friskt minne det högst bedröfliga i att skaffa sig erfarenhet om 
riktigt användande af vunnen läskunskap, genom följderna af 
dess oriktiga användande, icke på egen, utan på andras bekost-
nad.

Sundhetskollegium tog frågan vidare till Kungl. Maj:t som beslöt att 
inhämta de medicinska fakulteternas åsikter. Deras reaktion var för-
utsägbar och återigen lades det hela på is. Kungl. Maj:t uppfattade 
att saken var så infekterad att man fann det säkrast att sitta still i 
båten. Kungen själv, Karl XIV Johan, kan ha känt sig besvärad över 
att ta ställning.267 Å ena sidan var han en stor beundrare av Berzelius 
och hade personligen lett byggplaneringen av Garnisonssjukhuset i 
Stockholm. Å andra sidan hade han tidigare varit universitetskansler 
för Uppsala universitet och lojaliteter med staden kan ha funnits kvar.

Debatten om den medicinska utbildningens placering och upplägg 
gick som i cykler. I grunden bottnade den som vi sett i motsättningar 
mellan två politiska läger: liberaler och konservativa. På 1850-talet var 
det dags igen för nya försök att koncentrera utbildningen till Stock-
holm. Vid riksdagen 1858 tillsattes en grupp med uppdrag att utreda 
frågan om rollfördelning mellan Karolinska institutet och de medicin-
ska fakulteterna. Denna gång representerades Uppsala av nyutnämnde 
kirurgprofessorn och Societetsledamoten Carl Benedict Mesterton.268 
Han var förstås präglad av Hwassers inställning, om än inte lika om-
ständligt verbal som denne. Gruppen blev inte enig och mot Mester-
tons reservation föreslogs att all läkarutbildning skulle förläggas till 
Stockholm. Det gav upphov till en rad aktioner från olika håll.269 Skri-
verierna i Aftonbladet fortsatte.

Men ännu en gång drog sig Riksdagen för att röra om i grytan och 
i praktiken blev detta ett slutgiltigt ställningstagande för bevarandet 
av de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund. Om än långsamt 
– konservativa krafter på annat håll höll hela tiden emot – fick Karo-
linska institutet efter hand möjlighet att utfärda fler examina: medi-

267 lEnnmalm (1910; s. 201), jmf. liEdman (1971; s. 154).
268 mEstErton (1869).
269 Till exempel från Magnus Huss, Karolinska institutets inspektor (rektor).
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cine licentiatexamen 1861, kandidatexamen 1873 och doktorsexamen 
1906. Det är närmast paradoxalt att medan institutet 1901 fick för-
troendet av en utomstående stiftelse att utse mottagare av ett mycket 
stort vetenskapligt pris i fysiologi eller medicin så dröjde det ytter-
ligare fem år innan staten ansåg samma institut värdigt att utfärda 
doktorsgraden i medicin.270

Det är inte för mycket sagt att Israel Hwassers mångåriga kamp 
räddade kvar den medicinska fakulteten i Uppsala. Men man kan ock-
så säga att den under lång tid förhindrade utvecklingen vid Karolinska 
institutet. Huruvida Stockholm-Uppsalafrågan var föremål för diskus-
sion inom Societeten säger mötesprotokollen inget om. Men under 
lång tid var den rimligen ett stort samtalsämne i Uppsala, och kanske 
då mer tvingande än kärt.

270 lagErKvist (1999; s. 207).
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Tillbaka till Societetens verksamhet så är det en sak mer än nå-
gon annan som i dag minner om utvecklingen under Elias Fries 
sekreterartid. Under hans tid blev sällskapet allt mer trångbott 

i det hus som uppförts i början av 1700-talet och detta trots att na-
turaliesamlingarna avvecklades. Skulle man söka en ny fastighet eller 
fanns det möjlighet att skapa nya utrymmen på den egna tomten?

Societetens hus byggs ut

Societetens stenhus hade uppförts 1737 av paret Catharina Pirgou och 
Erik Bohman. Femtio år senare genomgick det en omfattande renove-
ring och ombyggnation i samband med att Johan Abraham Gyllenhaal 
köpte fastigheten.271 Societeten kunde då ta i bruk ett hus i gott skick, 
även om det förstås krävdes en del löpande underhåll. Med nöd och 
näppe hade det klarat sig från branden 1809 även om taket hade tagit 
någon skada och fått repareras.272

Efter hand blev det problem med golven i huset. I omgångar lades 
nya golv (1828, 1834, 1851) och vid ett tillfälle flyttades ett »sten-golf« 
från övre till nedre våningen.273 Men av någon anledning kvarstod pro-
blemen och 1859 påtalades att huset befann sig i ett bristfälligt skick, 
så till den grad att det var »lifsfarligt inträda i det samma«.274 Under 
ganska lång tid tycks man då ha träffats hemma hos ledamöterna i 
stället för i Societetens hus.275 

271 EllEgrEn (2020; s. 225).
272 5 december 1809.
273 21 november 1828, 14 januari 1834, 14 juni 1851.
274 19 februari 1859, 2 oktober 1859.
275 Mötesprotokollen från mitten av 1800-talet angav oftast inte var samman-

komsterna skedde.
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Upsala VetenskapsSocietets ledamöter plägade denna tid hålla 
sina sammankomster hos hvarandra i tur. Den, hos hvilken 
Societeten samlades, var värd för aftonen och höll ett föredrag. 
Denna goda sed fortfor icke länge; jag minnes ej, att Societeten 
mera än 3 gånger, d. 4 Mars 1848, d. 10 Maj 1851 och 24 Maj 
56, var samlad hos mig.276 

Enligt Gustaf Svanbergs beskrivning ovan skulle det varit under en 
period om åtminstone åtta år som Societeten möttes i hemmen, även 
om han skrev att det »icke fortfor länge«.277 I sin beskrivning av sam-
mankomsterna i sitt hem redovisar han en särskild händelse från 1848: 

Wahlenberg infann sig aldrig. Men den ena af de tre nämnda 
gångerna inträdde han till mig på slaget kl. 6 något före de 
andra. Då dessa kommo, blefvo de helt förvånade öfver att se 
Wahlenberg och gratulerade mig till en ära, som icke vederfa-
rits dem. Men icke nog dermed, när efter intaget té vin bjöds 
omkring, tog Wahlenberg äfven ett glas sådant och drack. Han 
förtärde annars aldrig vin, sägande, att sådant gjorde han sjelf 
på det sättet att han tuggade krukrussin och drack vatten.278

Sedan länge hade pågått en diskussion inom Societeten om behovet av 
större utrymmen. Det var framför allt biblioteket som krävde plats, 
det som tidigare hade stått i Schefferus hus. Det behövdes ytor för tid-
skrifter när utbytesverksamheten med andra organisationer ökade (se 
s. 258). Vad gällde naturalierna var man ju redan hänvisad till att hyra 
in sig i det Aurivilliska huset tvärs över gatan för att kunna härbärgera 
Leonard Gyllenhaals insektssamling.

Utrymmesbristen gjorde att man helt enkelt övervägde att sälja 
fastigheten och i stället förvärva något större. Några var inne på att 
just Aurivillius stora hus kunde vara ett tänkbart objekt, där skulle 
man också kunna få in betydande hyresintäkter.279 Men efter överlägg-
ning kom man fram till att en försäljning inte kunde bli aktuell. Det 

276 svanbErg (1949; s. 499).
277 Hans datumangivelser är något tveksamma. I protokollsboken finns inte noterat 

något möte vare sig 4 mars 1848 eller 10 maj 1851, låt vara att det saknas pro-
tokoll från andra möten som uppenbarligen hade ägt rum våren 1848. Däremot 
finns protokoll från ett möte 24 maj 1856 och där angavs att man samlats hos 
Svanberg.

278 svanbErg (1949; s. 499).
279 Ibidem; s. 629.
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var ett ställningstagande både med hänvisning till donationsvillkoren 
och att man helt enkelt inte skulle ha råd.280 Samtidigt (1848) fram-
fördes i stället tanken att bygga ut den egna fastigheten. Ärendet fick 
dock länge bero och det var först drygt 10 år senare, 1860, som man 
kom till beslut: 

§. 1. Efter justering af Protokollet för d. 8 sistl. Feb., företogs nu 
till definitivt afgörande den sedan längre tid väckta frågan om 
reparation och tillbyggnad af Societetens hus.
§. 2. Sedan Handlingarna i denna fråga, ritningar och kost-
nads-förslag, bland samtliga Societetens ledamöter circukele-
rat [!], blefvo dessa nu enhälligt antagna och godkända under 
förutsättning att kostnaderna för denna nybyggnad icke skulle 
öfverskrida 12,000 Rdl Riksm.281

Till byggnadskommitté utsågs skattmästaren Fredric Sundewall, 
landshövdingen Robert von Kraemer och Wilhelm Lilljeborg. Sun-
dewall var den som hade upprättat ett ekonomiskt underlag och tagit 
fram offerter. Han hade så sent som året innan kastats in i planerings-
arbetet och rollen som skattmästare när hans företrädare Carl Johan 
Malmsten utsetts till statsråd och fått lämna Societetsuppdraget.282

I maj 1860 hölls byggnadssyn på plats.283 Sundewall och byggmäs-
taren A. J. Blomquist visade upp ritningar för magistratens represen-
tant H. J. Johansson. De närmaste grannarna, Samuel Liljeblads änka 
och målaren Agerberg, närvarade och hade inget att erinra mot bygg-
projektet. Planen var att huset genom en utbyggnad skulle bli mer än 
dubbelt så stort som tidigare. För att kunna klara kostnaden togs ett 
amorteringslån (många lån var vid den här tiden annars amorterings-

280 4 november 1848.
281 25 februari (3 mars) 1860. Originalprotokollet anger två olika datum.
282 Malmsten var matematiker och innehade matematikprofessuren från 1842 

(som 29-åring) fram till statsrådsposten 1859. Direkt efter taburetten utsågs 
han till landshövding i Skaraborg (Carl J Malmsten, https://sok.riksarkivet.se/
sbl/artikel/8988, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén)). Han var en 
uppskattad lärare, livligt engagerad i Frimurarna, men hans fallenhet och intres-
se för att tjäna pengar sågs inte med blida ögon av professorskollegorna. Han var 
bland annat engagerad i tillkomsten av försäkringsbolaget Skandia (olivEcrona, 
2008; s. 311).

283 Uppsala landsarkiv: Uppsala rådhusrätt och magistrat, A III c/15, andra syne-
protokoll (1860–1871).
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Ritning över utbyggnaden (färglagd del) av Societetens hus från 1860. Rums-
strukturen är sig snarlik än i dag, med något undantag. Våningsplanen är 
ritade med markplanet nederst.
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fria) på 10 000 rdr rmt som skulle betalas av med 1 000 rdr rmt per 
år under 10 år. 

Det fanns gott om plats på tomten för byggnation längs med torget 
och Vattugränd, alltså på gavelsidan av huset som var orienterat med 
taknocken i S:t Larsgatans riktning. Man beslöt nu att ändra oriente-
ringen 90 grader för att möjliggöra en förlängning av huset i Vattu-
grändens riktning. På så sätt kom takfallet att vara riktat mot S:t Eriks 
torg och det är ju så huset ser ut i dag. Det gav en lång och stilig fasad 
ut mot torget.284

Tidigare hade ingången till huset varit från gården, i norra delen av 
hussidan som angränsade till Schefferus bibliotek. Dit kom man via en 
öppning i muren ut mot S:t Eriks torg. Nu löstes entrén genom att dör-
rar togs upp i båda ändarna av en korridor som gick genom hela huset, 
från torgsidan till gårdssidan. Dörrarna är desamma än i dag även om 
ingången från S:t Eriks torg numera är tillbommad. Korridoren löpte 
längs det som tidigare varit utsidan av den gamla huskroppen, och var 
således en del av nybygget. På både över- och undervåningen tillkom 
tre nya rum och det är i princip den rumsstruktur som fortfarande 
finns i denna del av huset. Alla rum i huset kunde eldas.

En stor vindsvåning tillkom, indelad i två rum. Förutom utbygg-
naden planerades också för ett uthus i trä på stolpar och reglar, och 
med tegeltak. Det skulle bland annat rymma vedförråd och avträde. 
Uthuset stod kvar ända fram till 1970-talet. På en ritning från 1860 
kan man se hur det bakom uthuset, vägg i vägg, fanns en liten bod. 
Det framgår inte om det var något som byggdes samtidigt med uthuset 
eller om det möjligen fanns där redan innan. I det senare fallet skulle 
det ha kunnat röra sig om »hvalskjulet« (se s. 56).

Alla räkningar för ombyggnaden var betalade 1861 så projektet 
tycks ha klarats av på ett år.285 Biblioteksdelen fanns på nedre våning-
en i den nya delen av huset. Därovanför låg då som nu sessionssalen 
och i fil med denna två så kallade »conversations-rum«. I och med att 
naturaliesamlingarna försvann hade man nu plötsligt gott om plats i 
sitt hus. Det blev därför aktuellt att hyra ut.

284 lundgrEn (2015).
285 Det skulle inte dröja länge innan nya renoveringsbehov tillkom. Knappt 10 år 

senare tvingades man konstatera att det uppstått röta i de bräder som bar upp 
brandbotten (10 april 1869). 
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Protokoll från byggnadssyn inför utbyggnaden av  
Societetens fastighet 1860

Byggnads Syn å Kongl Wetenskaps Societetens Tomt No 1 I qvarteret 
Disa af Fjärdings Roten i Upsala stad hållen den 7de Maj 1860

Magistraten hade låtit utfärda en så lydande: ”Kallelse etc.” (Bil. 
Wetenskaps). Då detta ärende å stället företogs, inställde sig för Kongl 
Wetenskaps Societeten Herr Professoren Sundevall, såsom ombud, 
samt Målaremästaren Agerberg och Enkefru Liljeblad personligen, 
men Stadsfiskalen Magni ehuru han blifvit i vanlig ordning kallad, lät 
sig ej afhöra.

Herr Professoren Sundevall biträdd af Byggmästaren Blomquist, 
utvisade nu, hurusom Kongl Wetenskaps Societeten enligt företedd 
ritning ämnade låta uppföra dels å tomtens sydvästra sida vid St Eriks 
torg ett hus af sten, 2:ne våningar, under tak af tegel 17 alnar långt, 20 
alnar bredt samt ungefär 20 alnar högt, sammanhängande med det å 
tomten invid nämnde torg och St Lars gatan förut befintliga stenhu-
set, och innehållande i

Första våningen
en genomgång från torget till gården samt 3:ne rum, och i 

Andra våningen
Likaledes 3ne rum, samt derofvan på ehuru ritningar sådant icke 

utvisade, 2ne windsrum, alla med eldstäder,

dels å tomtens nordvestra sida intill Agerbergs gård ett uthus af stol-
par, reglar och bräder, under tegeltak, innehållande vedbodar samt 
afträdeshus.

Som de närvarande grannarne emot ifrågavarande byggnadsföre-
tag icke hade något att erinra, fann M[agistrate]:n jemlikt 2 Kapitlet, 
den för Staden gällande Byggnads Ordning af den 21 September 1826, 
hinder icke möta för omnämnde byggnaders upförande med vilkor 
likväl att föreskrifterne i samma Byggnads Ordning noggrant iaktta-
gas.

Å den företedda ritningen skulle betyg öfver upvisandet tecknas.

År och dag som ofvan

På Magistratens vägnar

H. J. Johansson



FASTIGHETEN

139

Societeten hyr ut

Det var främst rummen i den äldre delen av huset som kom i fråga för 
uthyrning. Det skulle visa sig bli en halvsekellång period under vilken 
Societeten agerade hyresvärd. Man inhyste en blandning av långvariga 
och mer tillfälliga hyresgäster, och kunde räkna in årliga hyresintäkter 
från knappt 500 kr till som mest över 1 000 kr. 

Under nästan hela perioden hyrde Uppsala läsesällskap konver-
sationsrummen på andra våningen, och det var i den nya delen av 
huset. Sällskapet hade bildats 1797 för att möta behovet av tillgång 
till tidskrifter och annan litteratur, både inom och utanför akade-
mien.286 Med inspiration från kontinenten började de första egentliga 
lånebiblioteken och tidskriftscirklarna dyka upp i Sverige under slutet 
av 1700-talet.287 Tillsammans med sockenbiblioteken och folkrörel-
sebiblioteken utgjorde de föregångare till det svenska folkbibliotekets 
utveckling. 

Läsesällskap och tidskriftscirklar var privata initiativ som inte bara 
fyllde en litterär funktion. I de fall sällskapen förfogade över lokaler 
spelade de också en social roll för borgerligheten, inte minst utanför 
universitetsstäderna. De utgjorde mötesplatser för konversation och 
diskussion.288 För studerande och yngre forskare som bodde under 
enkla förhållanden fungerade de också som en lokal för läsning under 
drägliga omständigheter.289 Intresserade betalade en prenumerations-
avgift och därigenom kunde sällskapet köpa in litteratur som med-
lemmarna fick ta del av på plats. 

Tidskriftscirklar var en alternativ form för samordnade inköp av 
tidskrifter som roterade bland prenumeranterna. Lånebibliotek i sin 
tur drevs kommersiellt av bokhandlare. Det var ett sätt för dem att 
utöka inkomsterna när de ändå hade kommission på förmedlingen av 
litteratur. Till skillnad från läsesällskapen var lånebiblioteken tillgäng-
liga för alla.

286 Östholm (2000; s. 34).
287 WibErg (1938). Vid en resa genom Europa 1794 kunde den svenske litteratur-

historikern Christoph Wilhelm Lüdeke konstatera att »Smaken för Sällskaps-
förbindelser uti så kallade Clubbs, Resouries, Låne-Bibliotheker o. s. v. ganska 
mycket tilltagit […] En större frihet i Tankar och Tal öfver lärda, politiska och 
religiösa föremål var öfveralt synbar.« (citerat i WibErg, 1958; s. 11).

288 uttErstrÖm (1959).
289 stEnroth (2019).
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I Uppsala drev Magnus Swederus egen bokhandel från 1773 och 
han var också akademibokhandlare fram till ca 1790. Han var en av de 
första i staden som höll tidskriftscirklar och lånebibliotek.290 Exempel 
på vetenskapliga tidskrifter som fanns i hans cirkel var Journal des sça-
vans och Tableau annuel des progrés de la physique, de l’histoire naturel-
le et des arts. Dessutom erbjöd han tillgång till alla landsortstidningar.291 

Vid den här tiden blev bildandet av klubbar och specialisera-
de sällskap populärt. I Uppsala tillkom under 1790-talet bland an-
nat Historiska sällskapet och Vitterhetssamfundet. De blev fora för 
vittra samtal kring litteratur som anskaffades på samma sätt som i 
läsesällskapen.292 Vi har tidigare sett hur sammanslutningar som det 
Zoophyto litiska Sällskapet och flera grupperingar kring de tidiga ro-
mantikerna också kom till i Uppsala kring och strax efter sekelskiftet.

Gustav Abraham Silfverstolpe öppnade i mitten av 1790-talet en 
bokhandel i Uppsala till vilken han knöt ett lånebibliotek och ett lä-
sesällskap.293 Bokhandeln förde en ambulerande tillvaro och var in-
ackorderad på en rad olika adresser. I kretsen kring honom sågs bland 
annat Pehr von Afzelius. Efter några år formaliserades umgänget inom 
gruppen genom bildandet av Uppsala läsesällskap med von Afzelius 
som ledare och Silfverstolpe som förmedlare av litteratur.294 von Afze-
lius skulle vara kvar i ledningen för sällskapet i nära 40 år. 

Silfverstolpe blev i samma veva skytteansk docent hos Societets-
ledamoten Jakob Neikter, som tidigare varit universitetsbibliotekarie. 

290 Magnus Swederus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34843, Svenskt biografiskt 
lexikon (art av Margareta Björkman).

291 WibErg (1958; s. 11).
292 Vitterhetssamfundet startade ambitiöst efter en modell lik Svenska Akade-

mien med ett fixt antal ledamöter (12), en kansler, en direktör och en sekre-
terare. Initiativtagare var Gustaf Abraham Silfverstolpe och där fanns också 
bland annat Claes Fleming, Axel Gabriel Silfverstolpe och Benjamin Höijer 
(UUB U 164).

293 I slutet av 1700-talet fanns tre boklådor i Uppsala: den akademiska bokhan-
deln, Silfverstolpes och så en bokhandel driven av Johan Christopher Holmberg 
(sWEdErus, 1907; s. 69).

294 »De som under loppet af nästa år wilja läsa alla Swenska Tidningar, samt flere 
med Posten hitkommande utländske, så wäl litteraire, som Politiske Tidningar 
och Journaler, hwarpå Förteckning finnes på Magister Silfwerstolpes Boklåda, 
kunna derstädes alla förmiddagar emellan kl. 9 och 12, innan denna månads 
slut anteckna sine namn och om wilkoren blifwa underrättade.« (Upsala Tid-
ning 25 november 1797). Avgiften var 2 rdr för de som tillhörde akademistaten, 
4 rdr för övriga.
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Det ledde på ett smidigt sätt till ett samarbete med universitetsbiblio-
teket. Universitetet bidrog också till finansieringen av läsesällskapet 
under de första åren.295 När Silfverstolpe försvann från Uppsala i sam-
band med Musikprocessen 1800 övertogs hans roll inom läsesällska-
pet först av Nils Gustav Fahlström och sedan av blivande boktrycka-
ren Emanuel Bruzelius. De blev mer eller mindre heltidsverksamma 
bibliotekarier inom sällskapet. Bruzelius ersattes under några år av 
Gabriel Marklin – det här var innan Marklin blev informator hos Leo-
nard Gyllenhaal i Skara. 

295 Från och med 1801 valde universitetet att använda medlen för egna tidskrifts-
inköp.

Upsala Läsesällskap hyrde i flera decennier under senare delen av 1800- 
talet rum hos Societeten. Läsesällskapets utlåningsbok från 1815–1819 finns 
i Societetens arkiv. Kanske var det samlaren Gabriel Marklin som förde den 
dit – han var själv verksam inom sällskapet i början av 1800-talet.
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Uppsala läsesällskap fick redan första året 120 prenumeranter och 
i ett roterande system hjälptes man åt att ta emot tidskrifter, hålla 
öppet för besök, och registrera lån. År 1807 var man uppe i 192 herrar 
som fick tillgång till 37 utländska och 15 svenska tidningar.296 Den 
allra första tiden hyrde man tre rum hos handelsmannen Wappen-
gren.297 Men det blev en rotlös tillvaro och verksamheten fick flytta 
gång på gång. I två omgångar höll man hyresfritt till på Nosocomium 
Academicum hos Pehr von Afzelius. Från och med 1815 huserade man 
i Uppsala Gilles lokaler vid Fyristorg. Gillet – ursprungligen Uppsala 
Biljardgille – hade kommit till bara några år dessförinnan på initiativ 
av den till synes outtröttlige von Afzelius.298 Det utvecklades efter-
hand till ett sorts nöjespalats och central mötesplats i staden.

Läsesällskapet fick efter hand svårt med ekonomin och 1824 kom 
det åter att knytas till universitetet. Namnet ändrades då till Aka-
demiska läsesällskapet. Ännu en gång flyttade man till Nosocomium 
Academicum där von Afzelius fortfarande var ansvarig för sjukvården 
trots att han avgått från medicinprofessuren redan 1820. Enligt gam-
mal tradition behöll han som emeritus också sin tjänstebostad. För 
hans efterträdare Israel Hwasser hade man fått inreda en ny bostad på 
andra våningen i huset och gjort en tillbyggnad för att skapa en egen 
trappuppgång.299 Men förhållandena för läsesällskapet på Nosocomium 
var inte särskilt gästvänliga, lokalerna var till exempel utkylda under 
vintern.300 

Det Akademiska läsesällskapet blev Societetens första och mest 
långvariga hyresgäst. Redan när nybyggnationen knappt var klar för-
handlade man om villkoren och inflyttningen skedde strax därefter. 

296 stEnroth (2019).
297 »uti 2:ne får man röka tobak, men i det innersta, där Bokskåpet står, får ingen 

röka på det at den, som icke fördrar denna rökelse, skall där äga en fristad«, Carl 
Zetterström i brev till Carl Christoffer Gjörwell 17 september 1804, citerat i 
WibErg (1958; s. 51).

298 Gillets ändamål var att »bereda sina medlemmar tillfälle att deltaga i ett förfi-
nat sällskapsliv«. 

299 svanbErg (1949; s. 380). von Afzelius kunde behålla tjänstebostaden ända fram 
till sin död, 13 år efter att han lämnat professuren. Än värre var Johan Afze-
lius som bodde kvar i sin tjänstebostad i 15 år innan efterträdaren Lars Peter 
Walmstedt gavs möjlighet att flytta in (Ibidem; s. 147).

300 »Det var inhyst i ett litet men högst otrefligt rum på nedre botten i nosokomii-
huset hvartill dörren vanligtvis stod öppen. Kölden hindrade stor del af året, 
att man någon längre stund kunde qvardröja der och läsa jurnalerne.« (Ibidem; 
s. 404).
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Från och med 1862 betalade läsesällskapet en årlig hyra om 100 rdr 
b:co. Den höjdes efterhand och var som mest uppe i 400 kr (1879). 
Då hade hyresgästen också att betala för gas till belysning.301 Det var 
tacksamt för Societeten att ha en sådan stabil inkomst från uthyrning-
en. Läsesällskapet utgjorde också ett bra komplement till Societetens 
eget bibliotek. Något år lät sällskapet det ”klassiska språkseminariet” 
utnyttja sina hyresrum.302

Även för det Akademiska läsesällskapet blev ekonomin med ti-
den ansträngd. Man bad om hyressänkning och fick det beviljat i 
två omgångar, först till 300 kr 1886 och sedan till 100 kr 1895.303 I 
praktiken subventionerade därmed Societeten verksamheten. I bör-
jan av 1900-talet blev situationen inte längre hållbar. Societeten be-
hövde själv mer utrymme för det hela tiden ökande tidskriftsutbytet 
och lagerhållning av sin egen tidskrift. Samtidigt kunde universitetet 
erbjuda lokaler i universitetshuset för tillgängliggörandet av de ve-
tenskapliga tidskrifter som Akademiska läsesällskapet ansvarat för.304 
Läse sällskapet fick lämna S:t Larsgatan och det var också i linje med 
påtryckningar om att universitetets tidskrifter borde finnas tillgäng-
liga för alla studenter och lärare, inte bara för dem som betalade en 
prenumerationsavgift i läsesällskapet.

En annan hyresgäst var under en tid universitetets kirurgiska po-
liklinik, ledd av Societetsledamoten och professorn i kirurgi och ob-
stetrik Carl Benedict Mesterton. Under 1800-talets andra hälft fanns i 
omgångar olika kliniker inrättade i Aurivillius hus.305 Fastigheten hade 
förvärvats av Uppsala län 1850 och dit flyttade då länslasarettet som 
tidigare legat i det gamla kronobränneriets lokaler ute på Ulleråker.306 
Mesterton öppnade 1858 en kirurgisk klinik i Aurivillius hus.307 När 
Akademiska sjukhuset invigdes 1867 flyttade hans klinik, och även 

301 25 oktober 1877.
302 29 april 1879.
303 26 februari 1886, 9 mars 1895.
304 ottosson (2020; s. 55)
305 Frängsmyr (2010a; s. 224).
306 Från början fanns länslasarettet i Andreas Ands Helgeandshus från år 1300 på 

platsen för nuvarande Fyristorg. Efter branden 1702 flyttade sjukhuset till den 
fastighet där senare Gillet låg, alldeles intill det nedbrunna Helgeandshuset. 
Gustav IV Adolf beslöt 1806 att flytta ut lasarettet till Ulleråker, men det kun-
de ske först 1810 efter att området åren dessförinnan hade tjänat som fältsjuk-
hus i samband med det finska kriget.

307 mEstErton (1869).
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medicinkliniken från Nosocomium Academicum, till det nya sjukhus-
området. De förenades där med länslasarettet.

Aurivillius hus såldes av länet till universitetet som efter något 
decennium åter behövde använda det för polikliniska mottagningar. 
Men innan lokalerna blev tillgängliga hyrde Mesterton under en de-
cennielång mellanperiod (1874–1885) in sig i Societetens hus och hade 
mottagning där.308 Exakt vilka rum han utnyttjade är inte klart men 
det var i den gamla delen av huset, förmodligen på nedre våningen. 
Hyran var 175 rdr per år. 

Förutom läsesällskap och klinisk mottagning hyrdes också rum ut 
till boende. Från tiden för husets utbyggnad och 15 år framåt, till 1877, 
bodde där latinisten Frans Wilhelm Häggström. Ungefär samtidigt 
som han flyttade in hade han utsetts till adjunkt i latin 1862 och fått 
en fast om än låg inkomst. Han utsågs till professor i latin 1875 och 
året därpå till föreståndare för universitetets myntkabinett. Därmed 
fick han ekonomisk möjlighet till eget boende och lämnade hyresrum-
men på Societeten.

Under åtta år var medicinaren Gustav Geete hyresgäst. Geete var 
länge förlovad med Anna Hamilton, som hade Geijers dotter Agnes som 
mamma och landshövdingen Adolf Hamilton som pappa. När de till 
slut kunde gifta sig 1876 lämnade paret staden. Geete fick befattningar 
som provinsialläkare på olika orter och till slut slog de sig ned i Borås.309

Under fem år hyrde ölutköraren A. Jansson en liten lägenhet och 
under en 20-årsperiod hyrde öltapparen P Lundberg ett utrymme i 
källaren. Men i samband med att Jansson flyttade in fann Societeten 
»på gifven anledning« behöva »gå i författning om att den utskänkning 
af Öl, som en tid egt rum på Societetens gård, måtte för framtiden 

308 Frängsmyr (2010a ; s. 224) anger att kliniken fanns i Societetens hus 1873–1881. 
Så må vara men enligt räkenskaperna betalade Mesterton hyra för perioden 
1874–1885. Dessutom finns en hyresintäkt om 150 rdr redovisad för 1872 från 
Mesterton och Geete.

309 Anna Hamilton kom som 15-åring till slottet i Uppsala i samband med faderns 
utnämning till landshövding. Hon blev en aktiv och uppskattad deltagare i 
Uppsalas societetsliv. Kontrasten var därför stor när hon med maken Geete 
hamnade på läkarstationer i orter som Delsbo, Skellefteå och Hjo: »Vi äro 
ensamma som Robinson Crusoe på sin ö; det finnes ingen ungdom i staden och 
knappast några människor; de som finnas, läsa aldrig och tänka ännu mindre, 
följaktligen är det bäst att slippa höra dem tala.« (nyblom, 1950). Hon började 
efterhand översätta engelskspråkig litteratur och tilldelades som första kvinna 
Vetenskapsakademiens Letterstedska pris 1901 för sitt arbete (Svenskt översät-
tarlexikon: Anna Hamilton-Geete 1848–1913; artikel av Gun-Britt Sundström).



FASTIGHETEN

145

alldeles upphöra«.310 Gårdens uthus användes därefter länge för uthyr-
ning av »wagnsrum« (garageplats).

Men det var som sagt också mera kortvariga uthyrningar, ofta bara 
under ett år. Bland hyresgästerna fanns bland annat magistern Aspi, 
docenterna Brate och Sundelin, fru Gallander, samt fröknarna Zethrin 
och Blix. Det var också målarmästaren Moary, inspektör Lundvall, 
brevbäraren Carlsson och prostinnorna Bergvall och Bowallius.

I mitten av 1870-talet sökte Societeten öka sina hyresintäkter. Man 
var inne på att höja hyrorna och hyra ut fler rum genom att skapa en 
ny rumsindelning i den gamla delen av huset.311 En större omdisposi-
tion tycks ha varit på tal 1878 men den blev aldrig av. För att minska 
risken för eldspridning murade man dock igen en dörröppning mellan 
arkivrummet och ett intilliggande boningsrum.312 Ungefär samtidigt 
dök en ny organisation upp som hyresgäst, vilket redogjordes för vid 
mötet den 31 maj 1879.

Den af Societetens skattmästare prof. Almén vid en föregåen-
de sammankomst väckta hyres-frågan företogs till afgörande. 
Förut hafva enskilda personer, vanligen academici, hyrt de s. k. 
smårummen; nu hade 60 äldre och yngre Akademiska lärare 
genom Prof. Landtmanson vändt sig till skattmästaren, för att 
genom honom få hyra den nämnde lokalen m. m. och ville 
desse herrar, för bildandet af ett s. k. Akademiskt Sällskap, 
begagna den dels till conversationsrum dels för förfriskningar 
”der läsesällskapets ledamöter, liksom i flera af utlandets uni-
versitets städer, kunde utom kaffe, likör, thé, punsch äfven 
erhålla s. k. kall mat.” Societeten antog enhälligt förslaget med 
undantag af sekreteraren, som utan att vilja anföra några skäl 
deremot reserverade sig.313

Sekreteraren som reserverade sig var Olof Glas. Kanske han tyckte att 
punschservering inte hörde hemma på Societeten och att det riskera-
de att bli rörigt i lokalerna. Glas var en fridens man.314

310 18 oktober 1873.
311 18 april 1874, 31 oktober 1874, 26 maj 1877.
312 11 maj 1878.
313 Gustaf Svanberg antyder en koppling till läsesällskapet: »stiftandet af det 

akademiska Sällskapet i Vetenskaps-Societetens hus eller rättare i sammanhang 
med läsesällskapet« (svanbErg, 1949; s. 405). 

314 Olof Glas, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13090, Svenskt biografiskt lexikon 
(art av Lars Öberg).
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Det »s. k. Akademiska Sällskapet« hyrde in sig från hösten 1879 till 
hösten 1881. Vad som sedan hände med sammanslutningen är oklart. 
Verksamheten kanske helt enkelt upphörde. Utan att det egentligen 
finns några tydliga kopplingar annat än tidsaspekten är dock tillkom-
sten av ett annat och beständigt Uppsalasällskap värt att ta upp här: 
Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Det har sin 
grund i en donation gjord av garvaråldermannen Jacob Westin i april 
1878, året innan det Akademiska Sällskapet fick hyra in sig.

Jakob Westin var en bok- och handskriftssamlare av stora mått. 
Han hade i samband med universitetets 400-årsjubileum 1877 utsetts 
till hedersdoktor och donerade samtidigt sin boksamling om mer än 
22 000 volymer (främst topografica) till universitetet. Året därpå do-
nerade han medel för bildande av ett samfund som skulle ägna sig 
åt historiska och topografiska beskrivningar av Stockholm och Upp-
land.315 Westin gick bort 1880 och det tog sedan något år innan ju-
ridiken kring donationen var löst. Därefter dröjde det ytterligare år 
innan en liten grupp på initiativ av universitetets rektor Carl Yngve 
Sahlin konstituerade sig i bildandet av Humanistiska Vetenskapssam-
fundet (1889), med Westins fond som grund för verksamheten. Det 
fick kungligt skydd av Oscar II 1896.

Kan det »Akademiska Sällskapet« på något sätt varit en förpatrull 
till Humanistiska Vetenskapssamfundet? Den som hört av sig till So-
cieteten 1879 för att få hyra lokaler för sällskapets räkning var profes-
sorn i romersk rätt Isak Sven Landtmanson. Han blev tidigt ledamot 
av just Humanistiska Vetenskapssamfundet.316 Landtmanson hade ut-
setts till hedersdoktor 1877, samtidigt som Westin. Två till samman-
träffanden således, men likväl kan det lika gärna vara slumpen som här 
spelade ett spratt. Eller flera.

315 andræ (1990).
316 tJädEr (1990).
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En bazar på Societetens tomt?

Tanken som väcktes på 1870-talet att på något sätt utveckla fastig-
heten i ekonomiskt syfte levde kvar. Skattmästaren August Almén, 
professor i medicinsk och fysiologisk kemi, föreslog 1883 att takteglet 
skulle ersättas med plåttak och att man i samband med det arbetet 
kunde inreda två dubletter på vinden. Samtidigt, och bara drygt 20 år 
efter utbyggnaden av Societetens hus, menade han att det vore »eko-
nomiskt fördelaktigt att antingen bygga till eller ock bygga på Societe-
tens byggnad«.317 Almén hade inget färdigt underlag och när han kort 
därefter utsågs till generaldirektör för Medicinalstyrelsen lämnade 
han skattmästarposten. Sedan invalet 1870 hade han troget deltagit i 
mer än 40 sammankomster men flytten till Stockholm innebar att han 
aldrig mer hade möjlighet att närvara vid några möten.

Året därpå tillsattes en kommitté för att på allvar utreda frågan om 
utnyttjandet av Societetens fastighet. Den bestod av den nya skatt-
mästaren, professorn i mekanik Carl Gustaf Lundquist, Olof Ham-
marsten (Alméns efterträdare på professuren i medicinsk och fysiolo-
gisk kemi), Carl Johan Malmsten, samt sekreteraren Robert Thalén.318 
De presenterade ett förslag till uppförande av nya byggnader på So-
cietetens tomt och det cirkulerades bland Societetens ledamöter. Så 
här i efterhand kan tyckas överraskande att förslaget innebar uppför-
andet av en »bazarbyggnad«, alltså någon form av affärsverksamhet.319 
På en ritning från 1885 syns hur affärshuset var tänkt att byggas ihop 
med vad vi i dag betraktar som det kulturhistoriskt mycket värdefulla 
Schefferus bibliotek. Efter lång betänketid landade man dock i att 
förslaget fick »f.n. förfalla«, och så har det förblivit.320 Likaså lämnades 
tanken att bygga studentrum på vinden därhän.

Uthyrningsverksamheten sträckte sig fram till 1905. Efter det be-
hövde Societeten hela huset till den egna verksamheten.321 Av de två 
rum som läsesällskapet hyrt intill sessionssalen togs det ena i bruk 
som »journalrum«. De i Uppsala bosatta ledamöterna fick nyckel till 
rummet för att där i lugn och ro kunna sitta och läsa. En ny öppning 
mellan övre och nedre våningen togs upp i husets norra hörn där en 

317 7 februari 1883.
318 15 november 1884.
319 27 maj 1885, 26 februari 1886.
320 26 mars 1886.
321 2 februari 1906.
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Vad som idag synes som ett märkligt förslag var planen under 1880-talet att 
uppföra en affärbyggnad på Societetens tomt, en ”bazar”. Den skulle byggas 
ihop med Schefferus bibliotek.
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spiraltrappa installerades. Den är igensatt sedan mitten av 1900-talet 
men spåren efter den kan fortfarande skönjas i den nedre våningen. 
Rummet i den södra delen av övre våningen blev sekreterarrum och 
var så fram emot senare delen av 1900-talet. I samband med änd-
ringarna i rumsutnyttjandet drogs el och värmeledning upp till övre 
våningen.

Trots att Schefferus hus hade återkommande fuktproblem förvara-
des länge Societetens bibliotek i den gamla 1600-talsbyggnaden. Det 
man kunde göra var att pumpa ur den vattenfyllda källaren och ta ned 
träd som hindrade solen från att torka ut fasaden. Det förra behöv-
des vid många tillfällen, ofta flera gånger per år. Man var inne på att 
anlägga en avledningskanal ned till ån. Tomtens läge var ju sådant att 
grundvattnet stod högt i den lerrika jorden intill åsens sluttning, det 
som nu är universitetsparken.322

I mitten av seklet, redan innan det stora huset var utbyggt, hade 
fukten i Schefferus bibliotek blivit ett så stort problem att man var 
nödgad att flytta delar av boksamlingarna in till huset.323 När utbygg-
naden blev klar flyttades resten av böckerna dit. I slutet av 1860- 
talet renoverades Schefferus hus så att det skulle kunna bli beboligt. 
Det fick en helt annan invändig karaktär. Uppfräschningen gick på ca 
1 100 rdr rmt. 

I grannhuset längs S:t Larsgatan bodde Samuel Liljeblads änka 
Kristina Ekfors länge kvar. Hon levde ända till 1867, mer än 50 år 
längre än sin make. Kristina var 20 år när paret gifte sig 1809 och 28 
år yngre än Liljeblad. Han hade dessförinnan levt ogift. Innan Liljeblad 
gick bort fick de i snabb takt tre barn som växte upp intill och inte 
osannolikt på Societetens gård. Under tiden Liljeblad varit adjunkt för 
samlingarna hade han anlagt rabatter och odlingar på gården, och som 
granne fortsatte han att ansvara för dessa. På samtida bilder kan man 
ana flera rundlar med växter på tomten. 

Kanske var barnens lek anledningen till att Societeten till slut fann 
det nödvändigt att sätta upp ett staket mot Liljeblads tomt.324 Kris-
tina Ekfors ville länge ta upp ett fönster på gaveln av det uthus hon 
hade som direkt gränsade till Societetens tomt.325 Efter att först ha 

322 27 september 1862.
323 30 mars 1816, 14 juni 1851.
324 22 oktober 1830.
325 7 juni 1836.
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fått nej godkände Societeten till slut förändringen »emot uttryckeligt 
förbeholl at aldrig någon orenlighet m.m. derigenom utkastades på So-
cietetens gård«.326

326 13 juni 1842.
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Avvecklingen av Societetens naturaliesamlingar sammanföll 
med ett naturvetenskapligt skifte i Uppsala kring mitten 
av 1800-talet. Efter att Elias Fries vetenskapliga verksam-

het stagnerat skulle botaniken för resten av 1800-talet ha en mindre 
framträdande roll, och mindre inflytande, bland universitetets natur-
vetenskaper.327 Det fanns inte längre någon Thunberg eller Wahlen-
berg. Ingen Adam Afzelius eller Samuel Liljeblad. Veit Wittrock hann 
bara vara professor ett år i Uppsala innan han 1878 rekryterades till 
Stockholm som professor Bergianus.

I den linneanska traditionen fortsatte Uppsalabotaniken länge ha 
fokus på systematiken och morfologin med fältstudier som den hu-
vudsakliga ansatsen.328 På annat håll flyttade botaniken alltmer in i la-
boratorier där cytologi och arters utvecklingshistoria hamnade i fokus. 
Det dröjde in på 1900-talet innan växtfysiologin på allvar etablerades 
i Uppsala, och då var man redan steget efter.

Sextiofem år gammal och efter 25 år i Uppsala universitets tjänst 
lämnade Elias Fries sin professur 1859. Några år senare avgick han 
också från prefekturen för Botaniska trädgården. Senare skulle han 
också behöva lämna tjänstebostaden i Linneanum för att bosätta sig 
på Övre Slottsgatan, intill Odinslund. Hösten 1867 meddelade han 
att han även ville dra sig tillbaka från posten som sekreterare för So-
cieteten. Vid det sista sammanträdet där han förde pennan närvarade 
Praeses Illustris Prins Oscar (II). Nu möttes man i den nybyggda delen 
av huset. Lite försynt antecknade Fries allra sist i protokollet: »Hans 
Konglig Höghet behagade uttala sitt välbehag öfver undertecknads 

327 lindroth (1953; s. 164).
328 Ett undantag var John Erhard Areschoug, Elias Fries efterträdare, som delvis 

hade mikroskopet som arbetsredskap.
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förvaltning af Sekreterare-befattningen under en lång följd av år, med 
befallning att detta i Protokollet skulle införas.«329

Anders Jonas Ångström

Som vi redan berört fanns en symbolik i att Fries kom att ersättas 
som sekreterare av Anders Jonas Ångström. Vid denna tid växte sig 
Uppsalafysiken stark och det var den experimentella fysiken som stod 
i fokus. Lärdomsstaden kom efterhand att bli den dominerade miljön 
för fysikämnet i Sverige och det spillde i någon mening över på Socie-
teten. För ett bra tag framöver kom fysiken att ha en ledande roll inom 
den uppsaliensiska naturvetenskapen. Från 1867 och ända fram till 
1982, alltså under 115 år, skulle Societeten huvudsakligen ledas av se-
kreterare från fysik- och astronomiområdet (Anders Jonas Ångström, 
Robert Thalén, Nils Dunér, Carl Wilhelm Oseen, Östen Bergstrand, 
Gunnar Malmquist, Åke Wallenquist och Per Olof Fröman), med mel-
lanspel av medicinaren Olof Glas och kemisten Sven Gustaf Hedin.

Ångström inledde inte bara en fysikdominerad period i Uppsala 
och Societeten. Det handlade under ett halvsekel närmast om en ång-
strömsk klan med i tur och ordning Anders Jonas Ångström, Robert 
Thalén och Knut Ångström. Anders Jonas Ångström var Societetens 
sekreterare 1868–1875, Robert Thalén var det 1880–1901. Thalén var 
Anders Jonas Ångströms student och senare nära medarbetare, och 
Thalén ersatte honom på fysikprofessuren 1874. Thalén blev i sin tur 
efterträdd av Knut Ångström, Anders Jonas Ångströms son. Thalén 
var gudfar till Knut Ångström. 

Det var en dynasti, inte olik den siegbahnska eran inom samma 
ämne under 1900-talet. Men det ska genast sägas att Thalén var ve-
tenskapligt självständig och kom fram på egna meriter. Detsamma 
gällde Knut Ångström, även om Thalén gjorde vad han kunde för att 
gynna denne. Knut Ångström tycks ha lyckats väl med att hantera det 
svårbemästrade ok det kan innebära att i skuggan av en framgångsrik 
far verka inom samma gebit som denne.

När Anders Jonas Ångström tillträdde sekreterarbefattningen 
1867 var han 53 år och hade varit professor i fysik sedan 1858. Hans 
första kontakt med Societeten skedde redan 1840 då han tilldelades 
det Bergstedtska priset. Det var strax efter att han antagits som do-

329 19 november 1867.
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cent hos Fredrik Rudberg. Något år senare hade han tagit över jord-
temperaturmätningarna efter Rudberg. Manuskriptet som beskrev 
resultaten från mätningarna lämnade han till Societeten 1851, samma 
år som han blev invald (se s. 75).

Det finns flera levnadsteckningar över Anders Jonas Ångström och 
beskrivningar av hans verksamhet.330 Robert Thaléns minnesteckning 
över sin mentor utgör en samtida källa och bygger på Thaléns egna 
erfarenheter. Huruvida den ger en objektiv bild är förstås svårt att 
säga men hans beskrivning av Ångströms personlighet är i varje fall 
inte genomgående insmickrande. Han säger till exempel att som lärare 
var Ångström »i vissa hänseenden icke lika utmärkt«. Han var först 
och främst en vetenskapare snarare än en lärare. I en sammanfattande 
mening beskriver Thalén en komplex personlighet: »Oaktadt Å. vid 
sitt offentliga uppträdande föreföll mången sträf och stundom till och 
med skarp, var han dock i det enskilda lifvet i grund och botten foglig, 
godlynt och skämtsam.« 

Med liknande tongångar menade Gustaf Svanberg, också han sam-
tida med Ångström, att denne var »icke populär; hans sträfva sarkas-
tiska lynne, i synnerhet i de yngre bekymmersfulla åren, gjorde, att 
till och med sådana hedersmän, som Boström, Sellén m. fl. icke voro 
honom benägna; ännu mera skulle detta då vara förhållandet med 
ungdomen«.331 Men efter hand växte en genuin vänskap fram mellan 
Ångström och Svanberg.332

Ångström levde enkelt och sökte inte vare sig rikedom eller be-
römmelse i det större samhället. Han var av naturen sparsam. Presti-
gelöst kunde han lägga hypoteser åt sidan om de inte kunde verifieras 
experimentellt. Han var hela tiden ivrig att starta nya experiment och 
följa nya linjer: »det var ett ymnigt tillflöde af ideer, hvilka han dock 
sällan gjorde sig mödan att för andra fullständigt utveckla. Det hände 
derför icke sällan, att hans yttranden blefvo missförstådda.«

Ångström hade varit en naturlig efterträdare till Fredrik Rudberg 
på fysikprofessuren men dennes oväntat tidiga bortgång 1839 gjorde 
att öppningen kom för tidigt. Ångström var då bara 25 år och lärosto-
len blev blockerad av Adolf Ferdinand Svanberg ända fram till 1858. 
Ångström blev 1843 i stället astronomie observator. Eftersom det 

330 bEcKman (1952, 1997), Frängsmyr (2021; s. 123) till thalén (1875).
331 svanbErg (1949; s. 429).
332 »mera än någon annan var [Ångström] hemmastad i mitt hus« (svanbErg, 1949; 

s. 557).
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Anders Jonas Ångström, en av Uppsala universitets mest kände  forskare 
 genom alla tider. Han var sekreterare för Societeten från 1867 fram till 
sin död 1875. Porträttet är målat efter fotografi av Hulda Schenson 1907. 
 Uppsala universitets konstsamlingar.

först 1853 kom till ett tidsenligt observatorium kunde han lägga tid 
på undersökningar av jordmagnetismen, som ansågs höra till astrono-
miämnet.333 Det var ett för tiden hett ämne.

333 En av hans få egentliga astronomiska uppsatser publicerades av Societeten i 
Nova Acta 1862 och handlade om Halleys komet (ÅngstrÖm, 1862).
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Under 1850-talet började Ångström ägna sig åt spektralanalytiska 
problem. Redan 1852 gav han ut ett viktigt arbete på området, Optiska 
undersökningar, först publicerad i Vetenskapsakademiens Handlingar.334 
Där kunde han konstatera »att spektrum från den elektriska gnistan 
utgjordes af en superposition af tvänne spektra, hvilka härrörde, det 
ena från metallpolen sjelf, det andra från den gas, gnistan fick genomgå«.

Till skillnad från den motivbild som i så stor utsträckning präg-
lat de svenska 1700-talsforskarna drevs inte Ångström av patriot iska 
intressen. Det var inte svenska förhållanden som sådana han lyfte 
fram. Laboratoriet som vetenskaplig miljö och den experimentella 
 laboratorieforskningen var delar av vetenskapens republik, oberoende 
av naturgeografiska förutsättningar. Men det fanns ändå skäl att häv-
da svenska intressen. Ångström hamnade i början av 1860-talet i en 
besvärlig prioritetsstrid med tyskarna Gustav Kirchhoff och Robert 
Wilhelm Bunsen. Robert Thalén gav 1866 ut ett försvarstal för Upp-
salasidan i form av en historik över spektralanalysens utveckling. För 
att stärka de egna styrkorna trycktes den på svenska.335

Under 1860-talet fokuserade Ångström nästan helt på spektral-
analyser. Det blev en andra fas där han tillsammans med Thalén eta-
blerade en plattform för de optiska precisionsmätningarna. Det var 
fråga om att utveckla en standard och konventioner för ett nytt veten-
skapligt område.336 Genom undersökning av himlakroppars spektra 
kunde man förstå deras kemiska sammansättning. I en uppräkning re-
dogjorde Thalén för vad deras forskning handlade om under denna tid:

de frauenhoferska linierna i solspektrum 1861, ny bestämning 
af ljusets våglängder, jemte en method att på optisk väg be-
stämma solsystemets progressiva rörelse 1863, samt den 1865 
gemensamt med Thalén ingifna teckningen af solspektrets 
violetta del, hvilket allt utgjorde nödvändiga förarbeten till Å:s 
stora, 1868 utgifna arbete: Recherches sur le spectre solaire, 
avec Atlas, innehållande en på noggranna mätningar grundad 
bestämning af våglängderna för de frauenhoferska linierna, – 
ett öfver hela verlden nu mera kändt arbete, till hvilket oupp-
hörliga hänvisningar ega rum.337

334 Två år senare kom den ut på tyska i Annalen der Physik och därefter på engel-
ska i Philosophical Magazine.

335 thalén (1866).
336 Widmalm (2001; s 85).
337 thalén (1875).
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Den internationellt mycket uppmärksammade atlas som Thalén näm-
ner var Ångströms magnum opus.338 I arbetet redovisade han sina mät-
ningar av solspektrat och kartläggningen av nästan 1 000 spektrallin-
jer (solatlasen). Stor omsorg ägnades åt själva mätningarna och i det 
efterföljande analyssteget skulle de uppmätta våglängderna omvandlas 
till det nya metersystemet. Utrustningen var från början kalibrerad 
efter den gamla enheten parisertum. Som vi kommer tillbaka till upp-
stod dock felaktigheter i omvandlingen. 

Ångström deltog vid nästan alla skandinaviska naturforskarmöten 
1842–1873. I fyra omgångar reste han ned på kontinenten för att möta 
kollegor, göra mätningar och studera ny utrustning. Han gjorde sig på 
det sättet internationellt mycket välkänd. Men hemma frotterade han 
sig som sagt inte i societetslivet eller i Stockholmskretsar. Han var 
ingen favorit hos Kronprins Karl, vilket höll på att ställa till det för 
honom vid professorsutnämningen.339

Ämbetsmannalojal tog Ångström på sig en rad lokala uppdrag i 
universitetskommittéer för modernisering av den ekonomiska förvalt-
ningen, tjänstetillsättningar och pensionssystem. Han blev den förste 
ordföranden i universitetets nyinrättade drätselnämnd 1870.340 Han 
satt i stadsfullmäktige och i styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut. 
Att han tog på sig sekreterarsysslan för Societeten skulle väl kunna 
ses som ett utslag av samma sorts lojalitet. Societeten hade publicerat 
flera av hans arbeten och tidigt i karriären gett honom ekonomiskt 

338 ÅngstrÖm (1868).
339 »Man visste nemligen, att Kronprinsen icke ansåg Ångström passande till Pro-

fessor och derför ett par gånger sökt förmå Professor Edlund vid Vetenskaps-
Akademien att uppträda såsom sökande. Måhända hade man orätt, då man 
uppgaf, att […] Carlsson föranledt Kronprinsen till sitt omdöme om Ångströms 
lämplighet. Huru som helst hade Kronprinsen, som under sin vistelse i Upsala 
hade så noggrann reda på lärarpersonalen, redan då hört, att Ångström hade 
ett svårt lynne och föga var omtyckt äfven af de äldra bland sina landsmän. 
[…] Denna förmodade obenägenhet mot Ångström hos Kronprinsen  sporrade 
mig och Malmsten att i våra yttranden, hvilka antagligen skulle blifva de 
bestämmande för fakulteten och konsistoriet, så fullständigt och klart som 
möjligt framhålla Ångströms stora förmåga och utmärkta förtjenster. […] Våra 
yttranden vore affattade i så superlativt berömmande ordalag, att en sökande 
troligtvis aldrig blifvit vid Universitetet så högt vitsordad.« (svanbErg, 1949; 
s. 557).

340 Tillkomsten av drätselnämnden för den ekonomiska förvaltningen var ett sätt 
att professionalisera universitetets styrning. Samtidigt delades konsistoriet upp 
i det större respektive mindre konsistoriet, där det senare bestod av 10 profes-
sorer som hanterade operativa och mer löpande ärenden.



KLANEN ÅNGSTRÖM

157

stöd. Kanske han också uppfattade möjligheten att få ta över jordtem-
peraturmätningarna som en förmån han tidigare tilldelats.

Som många andra mognade Ångström efter hand i sin ledarskaps-
roll och det gjorde som vi sett honom flitigt anlitad. Under den in-
ledande tiden i konsistoriet hade han inte gjort sig känd som någon 
diplomat: »[han skulle] sannolikt hafva kunnat uträtta ganska mycket, 
ifall han städse hade lyckats bibehålla lugnet«.341 När han uppfattade 
att andra konsistorieledamöter alltför starkt argumenterade i egen sak 
»blef han mycket förgrymmad och rent af svår mot sina motståndare, 
i följd hvaraf det icke sällan hände, att han derigenom ådrog sig sina 
kamraters missnöje«. Det var väl då, med Thaléns ord, sarkasmerna 
haglade.

Ångström var sekreterare för Societeten i sju år (1867–1874) och 
han tycks ha skött sysslan prickfritt. Det var ordentliga protokoll, sak-
liga och, kanske man skulle kunna säga, tjänstemannamässiga. Som ett 
exempel på uppstramning införde han rutinen att räkningar rörande 
Societetens vetenskapliga verksamhet skulle attesteras av sekretera-
ren innan de betalades.342

Det var inga omvälvningar inom Societeten under Ångströms tid 
vid rodret. Men det som var, det förvaltade han mycket väl. Man hade 
nu gott om lokalutrymme, ekonomin var hyfsad och tillströmningen 
av manuskript till tidskriften var god. Som sekreterare ansvarade han 
för utgivningen av tre volymer av Nova Acta, årgångarna 1868, 1869 
och 1873.

Ångström ville i en mening styra upp verksamheten. Vid sitt för-
sta möte som sekreterare den 7 december 1867 gjordes ledamöterna 
uppmärksamma på ett tidigare fattat, men inte efterföljt, beslut att 
Societeten skulle sammanträda första lördagen i varje terminsmånad 
kl. 17.343 Så önskade också Ångström att nu skulle ske, åtminstone tills 
man beslutade något annat. Man nådde inte riktigt ända fram men 
med ett genomsnitt på sex möten per år under hans tid sammanträdde 
Societeten mer frekvent än någon gång tidigare.

Tack vare Ångström återupptogs 1868 Societetens mätningar av 
jordtemperaturen. Denna gång gjordes de på planen alldeles väster om 
den nyuppförda kemibyggnaden. Man bekostade fyra termometrar 

341 thalén (1875; s. 123).
342 12 februari 1870.
343 Hänvisningen var till ett beslut från 14 oktober 1863.
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som sattes ned på 1, 2, 3 och 4 meters djup. Syftet var att jämföra jor-
dens värmeledningsförmåga på denna plats med de sand- och lerlager 
nere vid ån där Rudbergs jordtermometrar använts.344 

Den som nu fick ansvar för mätningarna var Carl Gustaf Lund-
quist, från 1875 och drygt 30 år framöver professor i mekanik och 
invald i Societeten 1876. Ångström redovisade muntligt resultaten av 
Lundquists mätningar vid två tillfällen på Societeten, 1872 och 1874.345 
Resultaten tycks aldrig ha blivit publicerade.

Lundquist kan för övrigt också ses som en del av den ångströmska 
klanen. Han var gift med Ångströms dotter Anna Augusta och därmed 
också Knut Ångströms svåger.346 Detta var bara ett av många exempel 
på kopplingar mellan olika akademiska familjer inom de snäva sociala 
kretsarna i 1800-talets Uppsala.347 Lundquist hade varit förlovad med 
Anna Augusta när en adjunktur i fysik och mekanik lystes ut i början 
av 1870-talet. En förmodligen starkare kandidat till tjänsten, Hugo 
Hildebrandsson, säger i sin självbiografi att han avstod från att söka 
för att undvika den prekära situationen att behöva konkurrera med 
Ångströms blivande svärson om en tjänst hos den store professorn.348

344 thalén (1875). Ångström hade återkommit om temperaturmätningarna redan 
vid ett möte 1862: »Professor Ångström framstälde vigten och nyttan af fortsät-
tande af de hittills på Societens bekostnad verkstälde observationer öfver [jord-
temperaturen] och Kongl. Societeten, som insåg vigten deraf, beviljade dertill 
för innevarande år Etthundrade 50 Rdl Rksm. (150).«; 30 maj 1862. Kanske var 
det då som de termometrar som användes några år senare beställdes.

345 8 juni 1872, 18 april 1874.
346 Anders Jonas Ångström var en mentor för Lundqvist. Han fick dock aldrig se 

sin dotter träda i äktenskap med Lundqvist då giftermålet skedde först på hös-
ten 1874, några månader efter Ångströms död.

347 Adolph Murrays giftermål med Pehr Fabian Aurivillius syster Hedvig Charlotta 
är redan nämnt. Andra familjeband som knöts mellan akademiska släkter var 
de mellan Gustaf Svanberg och Fredrika Biberg, dotter till filosofiprofessorn 
Nils Fredrik Biberg, och mellan lingvistikprofessorn Carl Fredrik Böttiger och 
Tegnérs dotter Disa. Carl Johan Tornberg, sedermera professor i österländska 
språk i Lund var gift med Jöns Svanbergs dotter Hedvig Angelica, och Elias 
Fries dotter Sanna var gift med August Almén.

348 Frängsmyr (2021; s. 140).
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Robert Thaléns tid

42 år i Societetens tjänst

Robert Thalén kom från Köping och gick på läroverket i Väs-
terås. Han hade turen att som matematiklärare få Societetsle-
damoten Gabriel Björling och denne lyckades väcka Thaléns 

studieintresse.349 Björling har vi tidigare stött på. Han var en av de 
yngre förmågor som i början av 1840-talet fått resestipendium från 
Societeten innan han blev lektor i Västerås. 

Som 22-åring kom Thalén till Uppsala 1849 och då gick det snabbt 
med studierna. Magistergraden tog han 1854 och 1856 utsågs han till 
docent i astronomi hos Gustaf Svanberg. Man kan tänka sig att han 
anlände till Uppsala med goda rekommendationer från Björling.

Thalén var också snabb att publicera sig. Redan 1856 redogjorde 
han i Nova Acta för den nya metoden att bestämma avståndet mellan 
två platser med hjälp av galvaniska element.350 Han testade metoden 
på den 75 km långa telegraftråden mellan Uppsala och Stockholm. 
Liknande mätningar hade tidigare gjorts mellan andra platser i värl-
den. Det här var det första i raden av arbeten som Thalén publicerade 
i den tidskrift som han senare i livet ansvarade för under lång tid.

Thalén var en av flera studenter i Uppsala som under mitten av 
1800-talet hjälpte till att utföra jordmagnetiska observationer. De in-
gick i den långa mätserie som kommit till under 1830-talet genom 
Gustaf Svanbergs försorg.351 Mätningarna gjordes i de lokaler univer-

349 Här och i det följande hänvisas till Vetenskapsakademiens biografi över Thalén 
(hassElbErg, 1906).

350 thalén (1856). Arbetet rönte uppmärksamhet när ett översatt utdrag trycktes i 
Comptes rendus, franska vetenskapsakademiens tidskrift.

351 Det var till en början ett parallellt initiativ till de liknande mätningar Fredrik 
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sitetet fått tillgång till på slottet. Det var i de två översta våningarna 
av det norra tornet som mätutrustningen härbärgerades. Två gånger 
om dygnet skulle mätningar genomföras och för att underlätta för 
observatörerna iordningsställdes ett övernattningsrum, kallat Drott-
ning Kristinas kabinett, intill magnetometern. Det blev under en tid 
Thaléns bostad.352 Då och då bjöds han ned att umgås med landshöv-
dingfamiljen von Kraemer. 

Som docent i astronomi fick Thalén bo i det nybyggda Observator-
iet. Det hyste därmed tre forskare som deltog i observatorieverksam-
heten: förutom Thalén även Athanasius Francis Diedrich Wacker-
barth och Herman Schultz. Mellan Gustaf Svanberg och Thalén 
utvecklades en livslång vänskap. Schultz däremot, sades det, var inte 
av den vänskapliga typen. Svanberg menade att denne »tycktes ana en 
rival i hvarje äfven yngre person« och såg det som en egenskap som 
» under årens lopp alt för mycket visat sig och vållat icke litet obehag«.353 
Schulz blev dock sedermera Svanbergs efterträdare (1878) och också 
invald i Societeten (1873).

Thalén erhöll universitetets Bysantinska stipendium och gjorde 
en omfattande resa genom Europa 1856–1859. Han besökte ett stort 
antal institutioner och observatorier. Men i astronomiskt hänseende 
blev det ingen riktig succé. Han hade med sig rekommendationsbrev 
men de byggde inte på några personliga kontakter. Utan sådana reella 
dörröppnare hade han svårt att komma in i de rätta kretsarna bland 
tidens förgrundsgestalter inom astronomin. 

Det fanns också sociala barriärer. Efter hand förstod han att Sveri-
ge betraktades, åtminstone vad gällde de exakta vetenskaperna, som 
ett land i den vetenskapliga republikens utkanter. Han insåg också 
att vetenskapssamhället inte levde i full harmoni. Det fanns en stark 
konkurrens mellan stormakterna Tyskland, Frankrike och England, 
och den präglades av chauvinism (i den svenska uttolkningen gällde 
det i första hand från den tyska sidan). Det är något av en paradox att 
vetenskapens internationalisering, dess nätverkande och samarbetan-
de, utvecklades parallellt med nationalstaternas inåtriktade intresse 
av vetenskapen som leverantör av ekonomiska och militära fördelar.354 

Rudberg samtidigt ansvarade för, men det var olika magnetometrar som använ-
des och det uppstod inte alltför stor konkurrens mellan Svanberg och Rudberg.

352 svanbErg (1949; s. 298).
353 Ibidem; s. 541.
354 sÖrlin (1994; s. 190).
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Det sena 1800-talet såg ett närmande av nationalstaterna i två stora 
block, pakter, som slutligen ledde till första världskriget.

Erfarenheterna från den långa utlandsvistelsen gjorde att Thalén 
svängde om och inriktade sin vidare karriär på fysiken i stället för 
astronomin. Redan innan han var tillbaka hade han börjat studera 
magnetism och då specifikt induktionsströmmarnas varaktighet och 
intensitet i järn. Det skedde i Göttingen hos Wilhelm Eduard Weber, 
den kände och mångkunnige tyske fysikern som bidrog till grunder-
na inom elektromagnetism och elektrodynamik.355 Det var egentligen 
först här som Thalén kände sig riktigt välkommen och accepterad, och 
det bidrog uppenbarligen till den ämnesmässiga riktningsändringen. 
Resultaten från undersökningarna i Göttingen blev snart publicerade 
i Nova Acta.356

När Thalén återvände till Sverige 1859 hade Ångström just fått 
sin fysikprofessur och han antog då genast Thalén som docent i fy-
sik och mekanik. Det blev början på en lång tid av mycket fruktbart 
samarbete dem emellan. De kompletterade varandra väl och förenklat 
uttryckt var Ångström teoretikern, Thalén teknikern.357 Förmodligen 
är ett av de bästa exemplen på vetenskapliga parhästar under uni-
versitetets alla år. Redan när Thalén fortfarande var kvar i Paris hade 
Ångström bett honom köpa med sig instrument hem till Uppsala. Att 
förvärva eller lära sig om ny och avancerad utrustning hade länge varit 
ett viktigt syfte för utresande svenska forskare.358

Thalén blev 1861 adjunkt i fysik och fick därmed en liten inkomst. 
Det gjorde det möjligt att försörja en familj och han gifte sig 1862 
med Tonny Kraak. Efter en kort sejour vid Teknologiska institutet i 
Stockholm kring 1870 återvände han till Uppsala och utsågs 1873 till 
förste innehavarare av den nyinrättade professuren i mekanik. När 
Ångström året därpå gick bort överfördes Thalén till fysikprofessu-
ren som han upprätthöll fram till 1898. Under 15 år var han svensk 

355 Jmf SI-enheten för magnetiskt flöde, Weber.
356 thalén (1862).
357 Enligt Hugo Hildebrandsson uppfattades det som att »den ene har idéerna och 

gudaingifvelsen och den andre förer dem ut«. Han ansåg att Thalén var »redan 
och ordningen personifierad, skicklig experimentator och ritare, samt redig och 
klar skriftställare och föreläsare« (hildEbrandsson, 2015).

358 Redan när Emanuel Swedenborg besökte London och Greenwichobservatoriet 
under 1710-talet var det för att studera de allra senaste teleskopen som använ-
des där.
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Fysikprofessorn Robert Thalén arbetade längre för Societeten än någon 
annan ledamot gjort. Han upprätthöll funktionen som bibliotekarie 1860–
1902 och var sekreterare 1880–1901. Fotograf Henri Osti 1864. Uppsala 
universitetsbibliotek.

representant i den internationella meterkommittén i Paris och han var 
också svenskt sändebud vid konferenser för mått och vikt.

Ångströms solatlas kom att utgöra ett standardverk under ca 15 
års tid. Däremot skulle det visa sig att det fanns ett systematiskt 
mätfel bakom resultaten. Uppsalas meterstav var 0,19 mm för kort, 
vilket inneburit att fel kalibreringskonstant använts för beräkning av 
våglängderna. Det hade kommit fram i kontrollmätningar gjorda vid 
 Vetenskapsakademien redan 1872 men då inte nått allmän känne-
dom. Ångström hade själv inte uppfattat det som något problema-
tiskt. Men 10 år senare blev Thalén uppmärksammad på att nya mät-
ningar inte stämde överens med Ångströms värden. Han kontaktade 
Vetenskaps akademiens mångårige sekreterare Georg Lindhagen och 
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fick bekräftat att denne för mer än ett decennium sedan upptäckt 
längdavvikelsen.359 Lindhagen skrev senare till Thalén:

Jag förundrar mig icke öfver din ledsnad beträffande Ång-
ströms spektral-arbete. I likhet med dig anser äfven jag att 
man icke bör sticka under stol med orsaken till det konstanta 
fel, som insmygt sig i de Ångströmska våglängds-bestämning-
arne. Jag är för detta ändamål gerna beredd att offentliggöra 
hithöran de längdmåtts-komparationer. Annars hade jag trott, 
att det icke tillkom mig, utan Ångström sjelf att bekantgöra 
allt som rörde hans mätningar, hvilket kanske också var hans 
mening.360

Ytterligare felkällor skulle efterhand dyka upp i anslutning till Ång-
ströms våglängdsmätningar.361 Thalén fick i flera steg korrigera dessa 
men gav till slut upp och lämnade solatlasen. Han spektroskopiska un-
dersökningar fortsatte dock och med nya diffraktionsgitter sökte han 
bestämma de absoluta våglängderna i solljuset. Det var forskning i den 
internationella frontlinjen. Thalén belönades med Rumfordmedaljen 
av Royal Society, samma belöning som Ångström tidigare fått.362 

Ångström och Thalén argumenterade under ett halvsekel för beho-
vet av en ändamålsenlig byggnad i Uppsala för undervisning och forsk-
ning i fysik. Det var ju något som kemisterna fått tillgång till redan vid 
mitten av 1800-talet. Men ingen av dem skulle få uppleva uppförandet 
av Fysikum under sin livstid. Det kunde invigas först 1908.

Lika litet som Ångström var Thalén någon estradör eller gamäng.363 
Det var ordning och reda, och inga yviga gester. Han hade »allvarsam-

359 Lindhagen kom till Uppsala på 1830-talet. Han var amanuens och docent vid 
det astronomiska observatoriet och valdes in som ledamot i Societeten 1859. 
Innan dess hade han dock lämnat staden och som Stockholmsbo närvarade 
han aldrig vid något möte. På förslag av Robert Thalén upphöjdes han 1889 till 
hedersledamot. Han var ständig sekreterare för Vetenskapsakademien längre än 
någon annan har varit (35 år; Wargentin satt i 34 år och Berzelius i 30).

360 Lindhagen i brev till Thalén 29 september 1883 (UUB, FA, NC 87), citerat i 
Widmalm (2001; s. 120).

361 »Man ser alltså att felet i metern inte alldeles kan förklara felen i Ångströms 
mätningar«; Thalén i manuskript, citerat i Widmalm (2001; s. 121).

362 Efter Ångström och Thalén har bara två svenskar förärats denna en av fysikens 
främsta utmärkelser: Nils Dunér, Thaléns efterträdare som Societetens sekre-
terare, och Manne Siegbahn.

363 Han hade »efter en städse exemplarisk lefnad oförderfvad kropp« (svanbErg, 
1949; s. 611).



164

KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETEN I 1800-TALETS UPPSALA

ma till och med stränga drag, som blott sällan upplystes af ett småle-
ende. Detta i förening med tystlåtenhet och ett stundom något kärft 
sätt kunde på obekanta väl mången gång verka mindre sympatiskt«. 
Men med tidens värderingar rönte han erkännande i de akademiska 
kretsarna. Jag får en känsla av en rigid person med ett patos för det 
som i hans ögon var det rätta och där flexibilitet – även med tidens 
mått mätt – inte var vad man förknippade med honom. Det ska strax 
framgå.

Thalén kom tidigt i kontakt med Societeten. Nyss hemkommen 
till Sverige utsågs han redan i februari 1860 till den nyligen inrätta-
de funktionen som sällskapets bibliotekarie. När han tillträdde som 
sekreterare 1880 fortsatte han att ansvara för biblioteket och skötte 
alltså de två uppdragen parallellt. Det blev sammanlagt 42 år i Socie-
tetens tjänst.

Knut Ångström och Svante Arrhenius

Uppdraget som sekreterare för Societeten hade varit långvariga åtag-
anden ända sedan sällskapet bildades i början av 1700-talet. Anders 
Celsius, Carl von Linné, Carl Aurivillius, Eric Prosperin, Pehr Fabian 
Aurivillius, Jöns Svanberg och Elias Fries: alla hade de haft uppdraget 
i 15–25 år, för flera av dem fram till att döden ändat engagemanget. 
Samma orsak avslutade Anders Jonas Ångströms och Olof Glas sekre-
tariat, men i deras fall bara efter sju respektive fem år. Ångström var 
59 och Glas 68 när de gick bort. Båda hade nog verkat längre i sina 
roller om livet så tillåtit. 

Thalén upprätthöll sekretariatet över sekelskiftet fram till 1901 
och han hade då ännu några år kvar att leva. När han 1902 meddela-
de att han önskade nedlägga befattningen som bibliotekarie notera-
de ordföranden Axel Lundström att ingen hittillsvarande funktionär 
hade tjänat Societeten så länge som Thalén gjort. Inte oväntat är det 
ett rekord som fortfarande står sig. Får man gissa lär det väl också 
göra så under lång tid framöver. Få, om någon, torde ha känt sin Socie-
tet så väl som Thalén. Bland det sista som hände under hans ledning 
var att Knut Ångström valdes in som ledamot. Han hade då innehaft 
den pensionerade Thaléns tidigare lärostol sedan 1896, den som hans 
pappa dessförinnan upprätthållit. Till skillnad från fadern hade Knut 
Ångström lätt för att uttrycka sig på ett begripligt och vinnande sätt. 
Som person var han också mer utåtriktad och social. 
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Knut Ångström hade varit flitig att publicera sig i Nova Acta re-
dan före invalet. Under perioden 1886–1900 hade han fått fem ar-
tiklar införda i tidskriften. Efter invalet blev det ytterligare tre. Nu 
var Ångström en mycket produktiv författare som publicerade sig på 
flera olika håll. Det skulle ju faktiskt ha kunnat vara så att han kände 
en viss press att rikta flera av sina alster till den tidskrift som gavs ut 
i närmiljön. 

I sekreterarens arbetsuppgifter ingick att vara redaktör för tid-
skriften och i det här fallet rörde det sig alltså om en person som 
samtidigt var gudfar och ansvarig professor för Knut Ångström. Det 
kan ju tyckas som en delikat situation, särskilt som Ångström i Thalén 
hade en gynnare och mentor. Besluten att acceptera uppsatser i Nova 
Acta togs förvisso av Societeten i plenum efter granskning av några 
ledamöter, men Thalén var ofta själv granskare av de här artiklarna. 

Tydligt var att Thalén rent allmänt sökte kratta manegen för Knut 
Ångström. Han ville gärna se sig efterträdd av sonen till sin egen men-
tor och parhäst. Eftersom Anders Jonas Ångströms tjänstebostad låg 
i direkt anslutning till det fysiska kabinettet på övervåningen i gam-
la Chemicum hade Knut från barnsben gjort sig hemmastadd bland 
fysik instrumenten. Thalén hade tidigt också gett Knut Ångström pri-
vatlektioner i fysik och sedan följt honom genom livet fram till en god 
forskare. 

För Knut Ångström var Thaléns beskydd inte enbart av godo och 
blev tidvis besvärande. Thaléns gammalmodiga och auktoritära ledar-
skap gjorde det svårt för den unga generationen fysiker och fysikstu-
denter i Uppsala att få tillräckligt med intellektuellt och inte minst 
instrumentellt utrymme. Kemisten Otto Pettersson i Stockholm kal-
lade honom för »landsortspåfven«.364 Han var mycket rädd om sina 
apparater och Knut Ångström var en av ytterst få han litade på i det 
sammanhanget. Bland Ångströms jämnåriga fanns ett utbrett miss-
nöje med Thalén och där hamnade Ångström i kläm, särskilt som han 
i sak instämde i kritiken.

En ofta omtalad schism i Uppsalas akademiska historia är den där 
blivande Nobelpristagaren Svante Arrhenius motarbetades av framför 
allt Thalén. Arrhenius var uppsaliensare från barnsben, född på Wiks 
slott där pappan var förvaltare och sedan uppväxt på Kyrkogårdsgatan 
19 när pappan blivit akademifogde. Han gick på Katedralskolan och 

364 Frängsmyr (2010b ; s. 248).
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kunde gina över Engelska Parken när han sedan började studera vid 
gamla Chemicum. 

Arrhenius utmärkte sig tidigt som en studiebegåvning och var hu-
gad att slå an på en vetenskaplig bana. Trots det nekade Thalén honom 
plats på det fysiska laboratoriet. Arrhenius skulle ha varit en stark 
konkurrent till Knut Ångström om de hade fått verka sida vid sida. 
Arrhenius sökte sig då till Stockholm och Vetenskapsakademiens fy-
siker Erik Edlund som blev hans handledare. Några år senare (1884) 
återvände han till Uppsala för att försvara sin avhandling Recherches 
sur la conductibilité galvanique des électrolytes, ett första steg mot dis-
sociationsteorin som han fick Nobelpriset för. 

I fysik gav Thalén avhandlingen det lägsta betyg som ändå var till-
räckligt för godkännande och detsamma gjorde Per Teodor Cleve i 
kemi.365 Ingetdera skulle räcka för att nå docentkompetens och en 
akademisk karriär i Uppsala. Arrhenius skulle inte glömma denna för-
ödmjukelse. Det är nog talande att han aldrig sände något arbete till 
Nova Acta.

Efter att Arrhenius fått ett utlåtande över avhandlingen från en av 
tidens internationella storheter, Wilhelm Ostwald, antogs han dock 
senare som docent. Men inte i fysik eller kemi utan i det nya äm-
net fysikalisk kemi. För en utomstående kan det låta som hårklyveri 
med ämnesbenämningarna. Men de facto hade den fysikaliska kemin 
i början svårt att skapa sig eget utrymme. Fysikerna tyckte att det 
mer handlade om kemi, kemisterna tyckte det motsatta. Till en viss 
del speglade det nog en inneboende och klassisk utmaning i att slå sig 
fram i gränslandet mellan olika ämnesområden.

Arrhenius kände sig ovälkommen i sin hemstad och återvände till 
Stockholm samt arbetade i perioder utomlands. Han blev laborator i 
fysik vid Stockholms högskola 1891 och professor i samma ämne där 
1895. Men inte heller det gick friktionsfritt. Det fanns stridiga viljor 
inom tillsättningskommittén och det handlade inte minst om valet av 
sakkunniga. I dagspressen kunde man läsa att Thalén ursprungligen 
var påtänkt som sakkunnig, tillsammans med bland annat lord Kelvin. 
Mot det opponerade sig Otto Pettersson som menade att man då skul-
le få »en jury – säkerligen den enda i Europa – som på grund af sin ve-
tenskapliga ståndpunkt med säkerhet kunde antagas enstämmigt vilja 

365 arrhEnius et al. (2008) menar att Arrhenius blev hånfullt (scornful) bemött när 
han försvarade sin avhandling för Thalén.
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underkänna Arrhenii kompetens«.366 Det slutade med att Thalén inte 
anlitades som sakkunnig och Arrhenius fick tjänsten. Två år senare 
hade han blivit högskolans rektor.

Arrhenius invaldes i Societeten 1899. Nu var han knappast lastgam-
mal vid det laget (40 år) men nog tycker man att Societeten borde ha 
öppnat dörrarna för honom tidigare. Det fanns flera lediga rum. Invalet 
skedde bara fyra år före hans Nobelpris. Han deltog vid en handfull 
möten under åren närmast efter invalet och strax innan  Nobelprisets 
tillkännagivande höll han en föreläsning »om den fysikaliska kemiens 
tillämpning på de serum-therapeutiska problemen«.367 Ämnet illu-
stre rade Arrhenius vetenskapliga bredd: han hade blivit intresserad av 
interaktionen mellan toxin och antitoxin vid behandling med serum.

Den konspiratoriskt lagde skulle kunna tolka Arrhenius något för-
dröjda inval i Societeten som att Thalén inte var intresserad av att ge 
Arrhenius uppmärksamhet i Uppsala så länge Knut Ångströms fram-
tid inte var säkrad. 1899 var dock Ångström professor (se nedan) och 
då var saken ur världen. Å andra sidan blev inte Ångström invald i 
Societeten förrän 1901 så ledamotskap var inte ett redskap Thalén an-
vände för att stärka sin protegés meriter inför professorsutnämningen. 
Den välvilligt lagde skulle snarare kunna resonera att Thalén under 
lång tid avstod från att driva ett möjligt inval av Ångström av delika-
tesskäl.

Ångström tjänstgjorde som lärare vid Stockholms högskola 1885–
1891 men återvände till Uppsala 1891, anställd på en nyinrättad tjänst 
som laborator. Han blev sedan professor genom kallelse 1896. En ut-
lysning hade eventuellt kunnat intressera Arrhenius och det fanns rös-
ter i konsistoriet som gärna hade sett att de två prövats mot varandra: 

de nu föreliggande handlingarna icke innehåller någon som 
hälst utredning af den grannlaga frågan, hvilken af de två för 
utmärkt skicklighet kända vetenskapsmännen Arrhenius och 
Ångström bör före den andre ifrågakomma vid tillsättande af 
förevarande professur368 

Det är inte utan att man undrar hur historien hade sett ut om tjänsten 
utlysts och gått till Arrhenius.

366 Stockholms Dagblad 18 juni 1895.
367 18 september 1903.
368 Uttalandet kom från Adolf Noreen, citerat i Frängsmyr (2010b; s. 252).
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I Societetens arkiv finns ett litet brev från Knut Ångström till Robert 
Thalén, som tidstypiskt hälsas som ”Farbror”. Ångström tackar för ett eko-
nomiskt bidrag han fått från Thalén för att kunna köpa in en ”lista” utgiven 
av Hermann von Helmholtz. Denne var en mångkunnig tysk forskare, tillika 
utländsk ledamot av Societeten, som lämnade viktiga bidrag till bland annat 
sinnesfysiologin och elektro- och termodynamiken.



ROBERT THALéNS TID

169

Knut Ångström kom i en mening att knyta ihop säcken för Upp-
salafysiken under 1800-talet. Han gifte sig med Helena Elisabeth Pilo, 
dotterdotter till Jöns Svanberg. Helena Elisabeths mamma Ottilia 
Kristina Svanberg var således syster till Lars Fredrik och Adolf Fer-
dinand Svanberg. Genom giftermålet förenades därmed 1800-talets 
två stora fysiksläkter i Uppsala. Robert och Tonny Thaléns enda barn, 
dottern Ellen, gifte sig med akademisekreteraren, sedermera borg-
mästaren i Uppsala, Johan von Bahr.369

369 Det var Johan von Bahr som gav upphov till namnet von Bahrska häcken, den 
vindskyddande plantering han lät anlägga i stadens nordöstra utkant. Hans 
mamma Elisabeth von Bahr, född Boström blev för övrigt namngivare till 
 Elisabethsjukhuset i Uppsala, även om det nu inte fick bära hennes namn. 
Mammans syster Ebba Boström var den som grundade Samariterhemmet i 
Uppsala. Ebba Boström och Elisabeth von Bahr var systrar till statsministern 
Erik Gustaf Boström.
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Regelverk och ramverk

Efter att ha följt Societetens utveckling under 1800-talet i något 
så när kronologisk ordning ska vi i det följande mer översiktligt 
se på det ramverk och de förutsättningar som definierade verk-

samheten under seklet. Det handlar bland annat om hur verksam-
heten reglerades genom stadgar och föreskrifter, och om donationer 
som förbättrade ekonomin och gjorde det möjligt att dela ut fler priser. 
Det handlar också om vilka som var ledamöter och vad man egentli-
gen avhandlade på mötena. Till sist ska vi se närmare på publicerings-
verksamheten, inklusive försöket att samtidigt ge ut två tidskrifter. 
Dit hör också det stora tidskriftsutbytet med resten av världen.

Stadgarna och antal ledamöter

Societetens stadgar hade fastställts av Fredrik I 1728 och några till-
lägg hade gjorts 1742.370 Som ett övergripande styrdokument fanns 
stadgarna kvar genom hela 1800-talet trots att de uppenbart blivit 
inaktuella och i flera fall inte följdes. I dem sades till exempel att man 
skulle träffas varje vecka – i perioder hade det i själva verket gått år 
mellan mötena.

Tydligen var det lättare att fördra vissa avvikelser från stadgarna 
än andra. En punkt man inte hade ansett sig kunna avvika från var 
antalet svenska ledamöter. Enligt 1728 års statuter bestod Societeten 
av 24 inländska ledamöter och det hade noga följts. Men det relativt 
låga antalet ledamöter begränsade hela tiden Societetens verksamhet. 
När universitetet, och inte minst naturvetenskapen och medicinen, 
expanderade under 1800-talet ökade också trycket på att kunna ta in 

370 EllEgrEn (2020; s. 44). Tillägget trycktes i första numret av Tidningar om the 
lärdas arbeten, juli 1742.
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fler ledamöter.371 Tillägget från 1742 gav förvisso utrymme för att anta 
hedersledamöter, vilka skulle utgöras av »någre af de förnämste Herrar 
i Riket som älska Studier och äro hågade at Societetens giöromåhl och 
vidare tilväxt befordra«. I tillägget stipulerades också att upp till 12 
utländska ledamöter kunde antas.

Nästan precis 100 år efter stadgarnas tillkomst, 1829, fann man 
för första gången det påkallat att se över dem. En stadgekommitté 
bestående av nytillträdde sekreteraren Jöns Svanberg, hedersledamo-
ten Hans Järta, Erik Gustaf Geijer och Lars Peter Walmstedt utsågs.372 
Deras arbete stannade vid att man beslöt anhålla hos Kungl. Maj:t om 
att få utöka antalet ledamöter, både inländska och utländska sådana. 
Efter lång väntan gavs beskedet att Societeten nu fick räkna in 36 
svenska ledamöter.373 Det blev inledningen på en stegvis ökning av 
antalet ledamöter, en ökning som fortgick under resten av 1800-talet 
och en stor del av 1900-talet. 

En nyordning som infördes 1843 var ledamöternas indelning i klas-
ser, eller sektioner som man först betecknade dem.374 Något sådant 
hade inte förekommit tidigare och nog inte heller uppfattats som 
behövligt. Gränserna mellan ämnen hade inte varit så tydliga. Men 
med (natur)vetenskapens ökande grad av specialisering fanns skäl att 
utveckla en intern struktur, en organisation som speglade de olika 
ämnen som Societeten representerade. Sannolikt inspirerades man av 
Vetenskapsakademien i Stockholm. Den hade från början inte hel-
ler haft någon klassindelning men infört en sådan 1798, inledningsvis 
med sju klasser.375

371 »Upmanad af Physiska och Physico-Mathematiske Vetenskapernas nu varande 
ojemförligen större omfång än för 100 år sedan vid Societetens första stiftelse, 
och den rastlösa verksamhet hvarmed dessa Vetenskaper för det närvarande i 
alle länder bedrifvas« (18 februari 1831). Efter hand tillkom flera nya professu-
rer i Uppsala och adjunktstjänsterna omvandlades till extra ordinarie professu-
rer. I Stockholm inrättades en rad nya professurer i samband med tillkomsten 
av Karolinska institutet och senare också Kungliga Tekniska högskolan och 
Stockholms högskola.

372 2 december 1829.
373 27 januari 1832.
374 27 februari 1843.
375 Vetenskapsakademiens första klasser hade följande namn: Allmän Hushållning 

och Landtskötsel, Handel och Borgerliga Näringar, Ytter Naturkännedom och 
Natural-Historien, Inre Naturkunnigheten och Experimental-Philosophien 
(kemi och fysik), De Mathematiska Vetenskaperna (inklusive astronomi), 
Läkarekonsten och Vitterhet, Verlds- och Lärdoms-Historie, Språk-kunskap, 
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Vetenskapsakademiens första klassbeteckningar speglade en kvar-
levande intention från akademiens start om att den skulle vara sam-
hället till nytta. Berzelius hade ännu inte reformerat verksamheten, 
som under hans tid skulle få ett större fokus på den grundläggande 
forskningen.376 Societeten hade vid sektionernas införande betydligt 
färre ledamöter än Vetenskapsakademien och det var knappast mo-
tiverat att ha ett stort antal klasser. Man stannade vid tre och lite 
översiktligt blev det en för de exakta vetenskaperna, en för livsveten-
skaperna och en för humaniora. De fick namnen fysisk-matematiska, 
naturalhistorisk-medicinska respektive historisk-arkeologiska klassen.

Som en i grunden i naturvetenskaplig akademi allokerades flest 
rum till de två förstnämnda klasserna, 14 vardera, medan den histo-
risk-arkeologiska klassen tilldelades åtta rum. I den fysisk-matematis-
ka klassen valdes in fysiker, kemister, matematiker, meteorologer och 
mineraloger. Botaniker och zoologer utgjorde den naturalhistoriska 
delen av den andra stora klassen. Anknytningen till medicin var inte 
bara naturlig genom att ämnena förenades i att vara livsvetenskaper. 
Det var ju också så att botaniken av tradition hade varit ett ämne för 
den medicinska fakulteten.

Den historisk-arkeologiska klassens plats i en naturvetenskapligt 
dominerad akademi hade sin grund i hur det hela en gång i tiden hade 
startat. Antikviteter och den svenska forntiden hade varit viktiga äm-
nen i den patriotiska anda som rådde i början av 1700-talet. Det hade 
därför redan från början varit motiverat att engagera några historiker 
och filologer i sällskapet. Många vetenskapare, inklusive några av So-
cietetens tidiga förgrundsfigurer, var ju också brett kunniga. De kunde 
ha ena benet i naturvetenskapen och det andra i humaniora. Anders 
Celsius var ett sådant exempel, han publicerade till exempel en upp-
sats om hälsingerunorna i Societetens tidskrift. Hans farbror Olof Cel-
sius d.ä. var ett annat. Så professor i orientaliska språk han var, gjorde 
han sig också känd som en framstående botaniker.

samt andra nyttiga och vackra kunskaper (bJÖrcK & KaisErFEld, 2018; s. 39, 
lindroth, 1967; s. 58).

376 Redan året efter att Berzelius börjat som sekreterare för Vetenskapsakademien, 
1820, ändrades grundreglerna och klassindelningen. Det blev nu nio klasser 
med mer moderna beteckningar än de som inrättats 1798: ren matematik, 
praktisk matematik, fysik, kemi och mineralogi, zoologi och botanik, medicin, 
ekonomiska vetenskaper samt allmän lärdom. Klassindelningen och klassbe-
teckningarna skulle senare ändras flera gånger.
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Namnet på den tredje klassen knöt just an till forntiden snarare 
än allmän humaniora. Filosofi var ju till exempel ett ämne som sällan 
var representerat bland Societetens ledamöter, trots att det var ett 
framträdande ämne vid universitetet. Detsamma gällde teologi och 
juridik. Men ibland kunde det finnas behov av särskild kompetens 
som motiverade undantag.

Utvecklingen av antalet utländska ledamöter är lite mera oklar. 
Ursprungligen (1728) var de alltså begränsade till 12 men det antalet 
överskreds snart. Mot slutet av 1700-talet närmade de sig 30. När 
man 1831 vände sig till Kungl. Maj:t önskade Societeten få anta ännu 
fler. När svaret kom refererades det i ett mötesprotokoll: »Inlandska 
ledamöter Secreteraren oberäknad hädanefter må utgöras af 36, men 
utlandska må förblifva oinskränkt«.377 Det senare förefaller märkligt 
– det låter som att det inte hade funnits någon övre gräns för antalet 
utländska ledamöter och att så skulle det förbli. Varken Societetens 
anhållan eller kungens svar finns bevarat men det som uttrycktes i 
protokollet var uppenbarligen ett skrivfel eller missförstånd. I prakti-
ken stannade antalet utländska ledamöter vid 36 och förblev så ytter-
ligare några decennier.378

I kontakten med Kungl. Maj:t hade Societeten 1831 anhållit om att 
få inrätta en ny kategori av ledamöter: korrespondenter. Det rörde sig 
om utländska forskare som kanske inte meriterade till att bli antagna 
som ordinarie ledamöter men som man ändå ville stå i kontakt med.379 
Även här tjänade Vetenskapsakademien som ett exempel att ta ef-
ter, den hade inrättat en sådan kategori 1815.380 De korresponderan-
de ledamöterna ökade snabbt i antal, på 1860-talet var de uppe i ett 
40-tal. Men gränsdragningen mellan korresponderande och utländska 
ledamöter uppfattades som subjektiv. Innan seklet var slut hade alla 
korrespondenter förts över till de utländska ledamöterna, och därmed 
upphörde korrespondentkategorin.

377 27 januari 1832.
378 Gränsen vid 36 framgår också av ett kungligt brev från 1859. Societeten hade 

då åter vänt sig till Kungl. Maj:t med en nådig anhållan om att få utöka antalet 
utländska ledamöter, till 54. I svaret ger Kungl. Maj:t uttryckligen bifall till en 
ökning från »trettiosex till femtiofyra« (daterat 20 april 1859, UUB U2000:23).

379 Den första korrespondenten som antogs var den ryske filologen Nikolay Gretsch.
380 bJÖrcK & KaisErFEld (2018; s. 197). Det blev dock en kortlivad företeelse som 

snart försvann ur Vetenskapsakademiens organisation.
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Nästa steg mot en större medlemskår togs 1872 då en särskild ord-
ningsstadga för val av ledamöter utvecklades.381 Den handlade inte 
minst om procedurfrågor men däri ingick också en utökning till 50 
inhemska och 100 utländska ledamöter. De nya föreskrifterna stad-
fästes av Oscar II. De svenska ledamöterna fördelade sig på vardera 20 
i den fysisk-matematiska och den naturalhistorisk-medicinska klassen, 
samt 10 i historisk-arkeologiska klassen. För utländska ledamöter var 
fördelningen 40/40/20.

Ingen av de förändringar som beskrivits ovan innebar en övergri-
pande revision av stadgarna, allt handlade i princip om antalet leda-
möter och deras fördelning på ämnesområden. Det skulle dröja till 
1904 innan man tog krafttag. Den nitiske sekreteraren Nils Dunér 
fann det då orimligt att ha ett regelverk som till stora delar var inak-
tuellt och knappast till gagn för verksamheten. Något år senare (1906) 
fastställdes helt nya stadgar. Med några omgångar av revision under 
1900-talet utgör de fortfarande Societetens regelverk.

Funktionärer

Justeringar i arbetsordningen för funktionärer gjordes vid flera tillfäl-
len under 1800-talet. Några har vi redan berört. Sekreterarfunktionen 
delades 1829 upp i en renodlad sekreterare ansvarig för den veten-
skapliga verksamheten och en skattmästare ansvarig för Societetens 
ekonomi. Skattmästarlängden för 1800-talet räknade i tur och ord-
ning in Pehr Sjöbring (1829–1841), Elias Fries (1841–1843), juristen Ja-
cob Eduard Boëthius (1843–1849), Carl Johan Malmsten (1849–1859), 
samt medicinarna Fredric Sundewall (1859–1877) och August Almén 
(1877–1883).382 Carl Gustaf Lundqvist efterträdde Almén 1883 och 
höll skattmästarbefattningen in på 1900-talet. Malmsten och Almén 
gjorde senare administrativa karriärer i staten.

Redan innan en skattmästare kom till fanns en annan ekonomi-
funktion, Inspectura Aerarii. Begreppet användes sedan länge på uni-
versitetet liksom i andra akademier. Det avsåg en sorts kontrollerande 
och rådgivande instans i frågor kring den ekonomiska förvaltningen. 

381 22 februari 1873.
382 Då Fries utsågs till skattmästare den 30 november 1841 sade protokollet att 

de »närvarandes voterings sedlar samlades i en hatt kulle«. Visst kan man med 
lite fantasi se framför sig hur en upp- och nedåtvänd hatt skickades runt kring 
mötesbordet bland de uppklädda herrarna! 
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Ordningsstadga för val av ledamöter stadfäst av  
Kungl. Maj:t 1872

Oscar, med Guds Nåde, Sveriges, Norges, Götes och Wendes 
 Konung.

Wår synnerliga ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäg-
tig!

Uti en till Oss ingifven skrift hafver I underdånigt anförtt, huru-
som genom nådigt bref af den 22 December 1831 antalet af 
Wetenskaps-Societetens i Upsala arbetande inländska ledamöter 
fastställts till 36 och att genom ett år 1862 antaget stadgande 
de utländske ordinarie ledamöternas antal blifvit bestämdt till 
54, med rättighet för Societeten att dessutom likasom förut i 
mån af behof invälja korrespondenter; – att emellertid, då an-
talet af framstående vetenskapsmän inom fäderneslandet, hvilka 
det vore lika mycket en fördel som en heder att få räkna bland 
Wetenskaps-Societetens ledamöter, under de senare åren betyd-
ligt tillväxt, och då det äfven vore för Societeten en vinst att i 
vidsträcktare mån, än hvad hittills varit fallet, kunna tillegna sig 
de krafter, som vid Universitetet i Upsala äro för handen, I ansett 
en förökning af de inländske ledamöternas antal i hög grad önsk-
värd; – samt att, då det i afseende på utländingar vore förknippadt 
med stora svårigheter att uppdraga en gränsskilnad emellan de 
qvalifikationer, som påkallade inväljandet i de ordinarie ledamö-
ternas eller i korrespondenternes klass, I mer och mer kommit 
till den öfvertygelsen, att en särskild klass af korresponderande 
ledamöter vore mindre lämplig och att densamma derför borde i 
mån af de nuvarande ledamöternas afgång indragas samt i stället 
antalet af de ordinarie ledamöter ökas; – Och hafven I på grund 
häraf i underdånighet anhållit om stadfästelse af ett Eder skrif-
velse bifogadt, så lydande
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Förslag till Ordningsstadga för val af ledamöter inom Kongl. 
Wetenskaps-Societeten i Upsala

§. 1.
Kongl. Wetenskaps-Societeten utgöras af 50 inländska och 100 
utländska ordinarie ledamöter samt ett obestämdt antal heders- 
ledamöter.

§. 2.
Kongl. Wetenskaps-Societetens ordinarie ledamöter äro fördelade 
i tre sektioner, nemligen: 
1o En fysisk-matematisk med 20 inländske och 40 utländske leda-
möter;
2o En naturalhistorisk-medicinsk med 20 inländske och 40 ut-
ländske ledamöter;
3o En historisk-arkeologisk med 10 inländske och 20 utländske 
ledamöter

§. 3
Wid inträffad ledighet anmodar sekreteraren de i Upsala boen-
de ledamöter af den sektion, till hvilken den afgångne hörde, att 
upprätta förslag till ny ledamot, hvarefter vid allmänt val inom 
 Societeten med slutna sedlar en väljes. På sektionens pröfning be-
ror likväl om den lediga platsen skall tillsättas eller icke.

§. 4
Då val af nya ledamöter skall ske, skola alla i staden varande leda-
möter derom i kallelsen underrättas. Under ferierna må val icke 
ske. Wid hvarje omröstning böra minst tvenne vara föreslagne.

§. 5
Wid val till ledamot inom Societeten fästes afseende, utom på de 
föreslagnas allmänna litterära verksamhet, äfven på deras ådaga-
lagda benägenhet att bidraga till Societetens arbeten eller att med 
upplysningar densamma tillhandagå.



178

KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETEN I 1800-TALETS UPPSALA

§. 6
Hedersledamöter föreslås af hvilken sektions ledamot som helst 
vid allmänt sammanträde, hvaröfver sedermera röstas med ja eller 
nej, likaledes med slutna sedlar, hvarvid fordras två tredjedelars 
pluralitet för den föreslagnas antagande.

§. 7
Alla, som vid val kunna komma under omröstning, böra vid en 
föregående allmän sammankomst vara föreslagne.

§. 8.
Alla förslag till förändringar i denna stadga böra inlemnas skriftli-
gen och motiverade samt bland ledamöterna cirkulera, innan de i 
Societeten kunna komma under öfverläggning.

___

Vid föredragning af detta ärende hafva WI funnit godt berörda 
förslag i nåder stadfästa. Hvilket WI Eder till kännedom härige-
nom meddele, befallande Eder Gud Allsmäktig synnerligen nåde-
ligen. Stockholms Slott den 6 December 1872.

Oscar

För Societeten tycks Inspectura Aerarii inledningsvis ha utgjorts av 
en person och första gången befattningen omnämndes var 1829. Vid 
samma möte som juristen Lars Georg Rabenius då valdes in utsågs han 
»i egenskap af Inspector Aerarii« att granska räkenskaperna efter den 
nyligen bortgånge sekreteraren Pehr Fabian Aurivillius.383 Kanske var 
Rabenius Inspector Aerarii för universitetet och därför direkt fick anta 
den rollen också inom Societeten.

Rabenius ersattes som Inspector Aerarii 1842 av Nils Christoffer 
Gyllenstierna, baron och ägare av gods på flera håll i landet, bland an-
nat som fideikommissarie för Krapperup slott i Skåne. Han fungerade 
under en period som kammarherre och tycks då ha varit bosatt i Upp-
sala. Under denna tid deltog han flitigt i Societetens möten.

383 2 december 1829.
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När den avlidne skattmästaren Sjöbrings förvaltning av Societetens 
ekonomi skulle granskas 1842 utsågs Jöns Svanberg och astronomi-
professorn Johan Bredman att bistå Gyllenstierna i översynen. Det var 
första tecknet på att en grupp ledamöter utgjorde Inspectura Aerarii.384 
Begreppet försvann dock några decennier senare och ersattes av en 
förvaltningsnämnd bestående av skattmästaren som ordförande och 
ytterligare två ledamöter.385 En liknande struktur lever kvar än i dag i 
form av Societetens förvaltningsutskott.

Med naturaliesamlingarnas avveckling i mitten av seklet upphörde 
behovet av en museiadjunkt och istället tillkom en funktionär an-
svarig för bibliotek och tidskriftsutbyte. Pehr Adrian Thengberg blev 
1858 Societetens förste formellt utsedde bibliotekarie. Som vi tidigare 
sett hade han då i praktiken redan skött uppdraget i flera år när Mark-
lin inte längre mäktade med. Thengberg gick dock bort redan 1859 
och när han året därpå ersattes av Thalén skulle denne förbli Societe-
tens bibliotekarie seklet ut.

Bibliotekarien hade en noggrant utformad instruktion för sitt arbe-
te.386 Däri ingick bland annat att ha tillsyn över inventarier, samlingar 
och arkivet. Inkomna böcker skulle registreras i en accessionskatalog, 
Nova Acta skulle distribueras till de sällskap man stod i utbyte med 
och två gånger i månaden skulle biblioteket hållas öppet för besök. 
Bibliotekarien erhöll ett arvode om 300 rdr rmt.

En ny funktion som ordförande för Societeten infördes mot slutet 
av seklet och förändringen hade sin grund i sekreterarvalet 1880. Un-
der 1700-talet bjöd traditionen att den äldste närvarande ledamoten 
(eller en eventuellt närvarande hedersledamot) ledde sammankomst-
erna. En hedersledamot var förstahandsval men frånsett de perioder 
då Societeten hade en aktivt deltagande ärkebiskop eller landshövding 
var det sällan någon sådan närvarande. Begreppet ’ordförande’ före-
kom då ytterst sällan i protokoll eller i annan skrift.

Efter hand tycks ha utvecklats en praxis att sekreteraren ledde 
mötena. Vid sekreterarvalet 1880 fick Robert Thalén alla röster men 
han tackade direkt nej. Han ansåg sig inte lämpad att »bestrida ord-

384 När Gyllenstierna 1849 flyttade ifrån Uppsala talades om att ett rum i Inspec-
tura var ledigt (15 september 1849). Gyllenstierna ersattes av Elof Wallquist, 
professor i medicinsk och fysiologisk kemi.

385 25 oktober 1877. De två första som skulle assistera skattmästaren var matema-
tikern Göran Dillner och Carl Gustaf Lundquist.

386 8 mars 1858.
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förande-befattningen«. Vid sittande möte kom Elias Fries med försla-
get att man skulle skilja på rollerna som sekreterare och ordförande, 
och att en ny ordförande skulle utses varje år bland ledamöterna.387 
Förslaget antogs och Thalén kunde nu acceptera sekreteraruppdraget. 
Till förste ordförande för Societeten valdes Wilhelm Lilljeborg och det 
var för verksamhetsåret 1880/1881.388 

Uppdelningen av arbetet reglerades så att ordföranden skulle kalla 
till mötena och leda förhandlingarna vid dessa. Denne skulle också 
se till att det hölls föredrag och att vetenskapliga uppsatser lämnades 
in till Nova Acta. Val av ordförande schemalades till majmötet, med 
presesskifte vid septembersammankomsten, precis som fortfarande 
sker. Det skulle dock dröja länge innan beteckningen ’Preses’ började 
användas för ordförandefunktionen. Något tydligt beslut bakom den 
ändringen verkar inte ha funnits. Första gången beteckningen dyker 
upp är i ett protokoll från 1936, när Nils von Hofsten tillträdde som 
ordförande.389

Sekreteraren hade ingen bestämd mandatperiod – denne var ”stän-
dig” fram till frivillig eller naturlig avgång.390 Sekreterarens uppgifter 
specificerades nu som att föra protokoll vid sammankomsterna, sköta 
arkivet samt inrikes och utrikes korrespondens. Det ingick också att 
ombesörja tryckning och distribution av tidskriften. 

En viktig funktion för att Societeten och dess fastighet skulle kun-
na skötas var vaktmästaren. Jämte samlingarnas adjunkt, under den 
tid en sådan fanns, var han den enda som hade regelbunden tillsyn 
av fastigheten. Under första halvan av 1800-talet var det en rad oli-
ka personer som upprätthöll sysslan: Anders Tellström, Johan Peter 
Fahlberg, Gustaf Petterson, Gustaf Ågren och Anders Sandberg. Den 
senare hade kring mitten av seklet en årslön på 50 rdr b:co. 

Det hände att Societeten bidrog med julgåvor till vaktmästaren. 
När Johan Peter Fahlberg hade oturen att få sin nyss inköpta gård 
nedbrunnen i den stora eldsvådan 1809 gav Societeten honom ekono-
miskt stöd. När Anders Tellström gick bort sköt man till medel till 
begravningskostnaderna. Vid flera tillfällen fann man det angeläget 

387 19 mars 1880.
388 2 april 1880.
389 »Avgående Preses Hr Göthlin höll föredrag…« (18 september 1936).
390 »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« (2 april 1880).
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att bidra till vaktmästarens persedlar, till exempel stövlar och rockar. 
Det var inte enbart av välvilja eftersom man ansåg att ett gott yttre 
krävdes »för en anständig presentering vid bodningar och Societetens 
sammankomster«.391

Den mest långvarige vaktmästaren var Jonas Waxlund, född 1817 
och i tjänst från 1849 och nästan ända fram till seklets slut. Han var 
en välkänd och uppskattad person i Uppsala, och höll som akade-
mivaktmästare till i husen kring stadskärnan. Han skötte bland annat 
Victoriamuseet (de egyptologiska samlingarna) och det Fornnordis-
ka museet, båda inrymda på Gustavianum. Waxlund var sångare och 
hade antagits till Orphei Drängar redan under körens allra första må-
nad, i november 1853.392 Han fungerade som vaktmästare också för 
kören och likaså hjälpte han både Allmänna Sången och Akademiska 
Kapellet. 

391 26 november 1837.
392 nyblom (1908; s. 117).

Efter en renovering på 1860-talet gjordes Schefferus bibliotek beboeligt 
och fungerade som tjänstebostad för Societetens vaktmästare ända fram till 
1950-talet. De sista boende där var vaktmästare Gösta och Beda Cecilia 
Karlsson. Inför fredagarnas sammanträden eldade vaktmästaren i källarpan-
nan. Fotografi av Gunnar Sundgren 1942. Upplandsmuseet.
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Efter att Societeten på 1860-talet renoverade Schefferus bibliotek 
fick Jonas Waxlund och hans fru Margareta flytta in där. De blev de 
första som kunde nyttja huset som bostad och det kom sedan att tjä-
na som tjänstebostad för Societetens vaktmästare i nästan 100 år. På 
1950-talet gjordes en ny renovering och då sökte man återskapa huset 
ursprungliga utseende och interiör med funktionen av ett bibliotek.393 

Waxlund försökte vid flera tillfällen förhandla sig fram till bättre 
villkor och förmåner. År 1874 hade lönen stigit till 150 kr och då 
fick han dessutom ersättning från språkseminariet och läsesällskapet. 
Sammanlagt kunde det röra sig om en inkomst på upp mot 400 kr 
per år. Det behövdes bland annat hjälp med eldning i samband med 
läsesällskapets möten. Efterhand räckte inte riktigt Waxlunds krafter 
till och som 80-åring bad han 1898 om avsked. Societeten gav honom 
en årlig pension om 75 kr och rätt att bo kvar i Schefferus bibliotek för 
återstoden av sitt liv.394 Det varade fram till våren 1901.395

393 hambErg (1960).
394 26 oktober 1888, 14 maj 1898.
395 Vid Waxlunds begravning var ett 20-tal professorer, inklusive universitetets 

rektor Olof Hammarsten, närvarande. Men genom en lapsus och till förstäm-
ning för deltagarna »hördes ej en ton studentsång […] vid Allmänna sångens 
gamle trotjänares graf« (Upsala Nya Tidning 6 maj 1901). Informationen om 
Waxlunds bortgång nådde snabbt ända över Atlanten. Snart fanns till exempel 
en notis i svenskspråkiga Minnesota Stats Tidning (22 maj 1901).
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Ledamöterna

En nationell akademi

Societeten var en akademi för vetenskapsidkare från hela Sverige 
och från andra länder. Det Uppsalabaserade sällskapet arbetade 
redan från början enligt en sorts hybridmodell. Många ledamöter 

bodde och arbetade i Uppsala, och drev verksamheten i sällskapet. 
Samtidigt hade man en rad ledamöter på andra orter i landet, med 
liten inblandning i den egentliga verksamheten.

Kombinationen av att både vara en lokal och nationell akademi 
skiljde egentligen inte Societeten från de två andra stora akademier 
som hade grundats under 1700-talet: Vetenskapsakademien och Vit-
terhetsakademien. Deras lokala fokus var Stockholm och svårigheten 
att resa gjorde att sammankomsterna huvudsakligen besöktes av per-
soner bosatta i huvudstaden. Men samtidigt hade de ett mer utvecklat 
nationellt nätverk för korrespondens än vad Societeten hade. Societe-
tens hybridmodell var mer likt det som tillämpades av det Fysiografis-
ka sällskapet i Lund, grundat på 1770-talet.

Sammanlagt valde Societeten in nära 150 ordinarie svenska leda-
möter under 1800-talet. Mer än hälften (84) var verksamma i Uppsa-
la. I övrigt kom 32 från Stockholm, 20 från Lund och 13 från övriga 
delar av landet. En uppdelning på första respektive andra halvan av 
seklet visar att andelen Uppsalabor inte ändrade sig. Däremot ökade 
Stockholm sin representation, från 12% till 28% av de nyinvalda leda-
möterna. Det hade sin naturliga förklaring i tillkomsten av Stockholms 
högskola och expansionen av Karolinska institutet under senare delen 
av 1800-talet. 

Andelen ledamöter från övriga delar av landet, utanför universi-
tetsorterna, minskade över tiden, från 19% under första halvan till 
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bara 2% under andra halvan av 1800-talet. Den kategorin av ledamö-
ter utgjordes av personer verksamma utanför den akademiska miljön 
men som ändå hade en vetenskaplig bakgrund eller verksamhet. Några 
hade studerat och forskat i Uppsala innan de fick prästtjänster ute i 
landet (Carl Magnus Agrell, Carl Ulric Ekström, Lars Levi Læstadius, 
Christian Stenhammar), andra tjänstgjorde till exempel inom bergs-
näringen (Nils Gabriel Sefström, Pehr Lagerhjelm, Jakob Henrik af 
Forselles). Vi har redan nämnt Nils Christoffer Gyllenstierna, invald 
1837; han verkade inom ramen för en aristokratisk bildningstradition 
där ett välförsett herrgårdsbibliotek var en viktig komponent.396 Flera 
herrar ur denna tradition hade dessutom fungerat som mecenater för 
vetenskapen.

Gyllenstierna kan också ses som en representant för en annan ka-
tegori av vetenskapare: ”amatörforskarna”.397 Under 1700-talet hade 
kategorin varit betydelsefull för verksamheten inom Vetenskapsaka-
demien och stått för en stor del av de rön som publicerades i Hand-
lingarna. Men i takt med att vetenskapen institutionaliserades, och 
forskningen fick en mer tydlig roll vid universiteten, blev det allt svå-
rare för amatörerna att verka vid den vetenskapliga fronten. Vid se-
klets slut var den absoluta majoriteten av nyinvalda ledamöter i både 
Societeten och Vetenskapsakademien verksamma vid ett universitet 
eller en högskola.

Medelåldern vid inval under 1800-talet var 47 år och de allra flesta 
nya ledamöter hade ännu inte fyllt 60 år. Tre ledamöter kom med 
redan innan de fyllt 30: matematikern Carl Johan Malmsten och fy-
sikerna Fredrik Rudberg och Adolf Fredrik Svanberg. Ledamöternas 
medellivslängd var 72 år; det syntes ingen ökning i medellivslängd un-
der seklets gång. Den efter hand förbättrade folkhälsan märktes mer 
i den minskande barnadödligheten än i livslängden för de som nådde 
vuxen ålder. 

Såväl stadgarna som ämnesbeskrivningen av de införda klasserna 
gjorde klart att Societeten var en akademi för naturvetenskap och 
medicin, kompletterat med landets forntid (historia och arkeologi). 
Från tid till annan förekom diskussioner om vilka vetenskapliga in-

396 christEnsson (1999).
397 christEnsson (1999) noterar att betydelsen av begreppet amatör skiftade från 

vad som under 1700-talet uttolkades som en »gentle mannaforskare« till att 
alltmer representera en fritidsentusiast.
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riktningar som skulle finnas representerade inom ledamotskåren, lik-
som deras relativa numerär.

Ibland gjordes avsteg från de ämnesmässiga avgränsningarna och då 
inte sällan till synes efter tycke och smak. Gustaf Svanberg noterade 
till exempel det oväntade i att domprosten Anders Erik Knös valdes 
in 1853, men där har vi sett att det fanns vänskapsband mellan ho-
nom och Elias Fries (se sid. 113). Däremot kunde finnas rationella skäl 
för att knyta till sig särskild kompetens. När Jacob Eduard Boëthius, 
professor i svensk och romersk rätt, blev invald 1843 var det med mo-
tivet att man behövde en rådgivare i finansiella frågor. Han blev också 
utsedd till skattmästare vid samma möte som han blev invald, och 
upprätthöll funktionen tills han gick bort 1849.

Inom klasserna kunde också olika ämnens representation bli före-
mål för diskussion. På 1870-talet noterades till exempel att »Societe-
tens 2dra klass under en följd av år invalde blott botanister och zoolo-
ger, men inga läkare«.398 Att lika väljer lika är ett fenomen som format 
många akademiska strukturer genom åren. Societeten utgjorde inget 
undantag i det avseendet.

I ordningsstadgan för val av ledamöter från 1872 blev för första 
gången själva proceduren för inval tydligt artikulerad. En praxis hade 
förvisso efterhand utvecklats men det hade tagit tid. Klassernas inför-
ande hade varit ett steg på vägen. Det var de som tog fram förslag på 
nya ledamöter, och sedan togs beslut när Societeten sammanträdde. I 
ordningsstadgan sades att minst två ledamöter borde vara föreslagna 
till varje ledigt rum, varefter val med slutna sedlar skulle företas. Det 
var en ordning som nyligen hade introducerats och den följdes därefter 
strikt. Förslagen presenterades på ett möte, beslutet togs på nästa.

Klassernas förslag var rangordnade och i praktiken var det därmed 
redan avgjort vem som skulle väljas in. I plenum följde Societeten 
klassernas förslag. Den som var placerad i andra förslagsrummet blev 
ofta förstahandsval när ett rum nästa gång blev ledigt. Den enda gång 
jag kunnat hitta där omröstningen nästan ledde till ett annat resultat 
var när ett ledigt rum i den fysiskt-matematiska klassen var annonse-
rat på våren 1886. Klassen hade fört fram Gösta Mittag-Leffler från 
Stockholms högskola i första hand och Carl Fabian Björling i Lund i 
andra hand, både var matematiker. Valet utföll oavgjort.399 

398 svanbErg (1949; s. 630).
399 26 maj 1886.
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Björling hade en gång i tiden studerat och blivit docent i Uppsala. 
Efter lektorsbefattningar på olika platser i landet hade han fått en 
professur i Lund. Han skrev läroböcker och tycks ha varit en duktig 
man.400 Men frågan är om det var ett stöd för Björling snarare än mot-
stånd mot Mittag-Leffler som ledde till utfallet. Mittag-Leffler hade 
också en bakgrund från Uppsala och efter att lämnat staden gjort en 
lysande karriär.401 Han blev efterhand en av Sveriges internationellt 
mest kända matematiker, inte minst genom hans grundande av den 
ännu existerande tidskriften Acta Mathematica. Han var också något 
av en entreprenör och drev vid sidan av forskningen en åtminstone 
tidvis lyckosam affärsverksamhet.

Men Mittag-Leffler var kontroversiell och hade fiender. Han ham-
nade vid flera tillfällen i uppmärksammade konflikter. Den mest kän-
da lär vara den där statsministern Karl Staaff drev en ärekränknings-
process mot honom efter att ha blivit anklagad för landsförräderi.402 
Det fanns tydligen de inom Societeten som inte tyckte han var lämplig 
som ledamot och det kan rimligen inte ha grundat sig på brist på ve-
tenskapliga kvalifikationer. Efter det oavgjorda valresultatet bordlades 
frågan till nästa sammankomst och då fanns fler anhängare till Mit-
tag-Leffler närvarande. Han valdes in med röstsiffrorna 9–5.403

Ledamöterna under andra halvan av 1800-talet

Vi har i det föregående kommit i kontakt med de flesta ledamöter 
som var riktigt aktiva i Societeten under första halvan av 1800-talet. 
Förutom sekreterarna Aurivillius, Svanberg och Fries fanns där ett tio-
tal ledamöter som då deltog i mer än 20 möten: Johan Bredman, Olof 
Kolmodin, Zacharias Nordmark, Lars Georg Rabenius, Henrik Wil-
helm Romansson, Johan Henrik Schröder, Pehr Sjöbring, Adolf Fred-
rik Svanberg, Göran Wahlenberg och Lars Peter Walmstedt. Det fak-
tum att det saknas närvarolistor i protokollen för perioden 1845–1860 
skapar en lucka i kunskapen om deltagandet kring mitten av seklet.

400 Carl Fabian Emanuel Björling, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/ 
18314, Svenskt biografiskt lexikon (art av T. Brodén med bidrag av B. Boëthius).

401 M Gustaf (Gösta) Mittag-Leffler, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/ 
9367, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Ganelius), https://www.svd.se/
mittag-leffler-en-matematikens-entreprenor

402 torbacKE (1961).
403 10 november 1886.

https://www.svd.se/mittag-leffler-en-matematikens-entreprenor
https://www.svd.se/mittag-leffler-en-matematikens-entreprenor
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Allra flitigast var Bredman med 54 avverkade sammanträden före 
1845.404 Det var en man som trots detta inte gjorde mycket väsen av 
sig. Som vi tidigare nämnt gjorde han sig inte bemärkt som vetenskap-
are och det kan nog varit så att självkänslan inte räckte till:

Han var, såsom mången annan, icke någon självständig tänkare 
och hyste den mest oinskränkta beundran för de stora män, 
som inom astronomiens område vid slutet av förra och under 
första tredjedelen av detta århundradet uppträdde med sina 
klassiska skrifter. Det ringa han kunde hava att meddela, ansåg 
han således vara av en så underordnad betydelse, att det icke 
borde offentliggöras. I allmänhet avstod han därför från för-
fattareäran och ansåg sig föga värdig att vara medlem av lärda 
sällskaper. I detta hänseende dömde han sig själv utan tvivel 
nog strängt.405

Som vi har sett ökade mötesfrekvensen under andra halvan av seklet. 
Det innebar att några av de mest aktiva ledamöterna hade möjlig-
het att delta på ett stort antal möten. Alldeles i särklass var Robert 
Thalén. Han närvarade vid inte mindre än 222 av de 238 möten som 
hölls efter hans inval 1863 och fram till sekelskiftet! Han hann dessut-
om med att delta vid ytterligare 20 tillfällen under 1900-talets första 
år innan han gick bort 1905. Han var ju även oöverträffad i sitt enga-
gemang som funktionär för Societeten. 

Men det fanns många andra forskare under andra halvan av 
1800-talet som uppenbarligen fann en behållning i att delta vid So-
cietetens möten, däribland Wilhelm Lilljeborg (184 sammankoms-
ter), Thore Magnus Fries (132), Carl Gustaf Lundquist (132), Hugo 
Hildebrandsson (128), Matths Falk (116) och Per Teodor Cleve (102). 
Ytterligare ett 20-tal ledamöter deltog minst 50 gånger. Sekreterarna 
Anders Jonas Ångström och Olof Glas kom upp till drygt 50 möten 
innan de gick bort.

Vi har tidigare bara i förbigående behandlat Olof Glas. Om man 
bortser från Carl Wilhelm Oseen, som 1933 fick lämna sekretariatet 
efter bara ett år då han utsågs till föreståndare för Vetenskapsakade-
miens Nobelinstitut, så är Olof Glas femåriga tjänstgöring 1875–1880 
för Societeten än i dag den kortaste sekreterarperioden i sällskapets 
historia. Men han gav ett avtryck som stått sig än idag i form sin So-

404 Bredman levde till 1859 och lär ha hunnit med många fler möten efter 1845. 
405 svanbErg (1869–1873).
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cietetshistorik utgiven i samband med universitetets 400-årsjubileum 
1877.406

Glas var en »mycket ansedd, ädel personlighet, vänsäll, rättrådig, 
hjelpsam […] Såsom trofast vän lika högt älskad af alla, hvilka hade 
lyckan att räknas bland hans vänner«.407 Det var mer som läkare än 
medicinprofessor han gjorde sig känd. Glas hade en stor praktik och 
rönte stort anseende som behandlande doktor. Han bodde länge i det 
så kallade Boechlerska huset på Östra Ågatan 49, vägg i vägg med nu-
varande Hotel Hörnan. När han gick bort 1880 ärvdes det av dottern 
Olivia Charlotta som då tog över huset tillsammans med sin man Olof 
Hammarsten.

Med sällskapets jämförelsevis begränsade ekonomi kunde inte So-
cietetens ledamöter påräkna någon ersättning för sitt deltagande vid 
sammankomsterna. Annat var det i de mer välbeställda akademierna. 
Svenska Akademien, Vitterhetsakademien och Vetenskapsakademien 
hade tidigt infört den franska akademitraditionen med jetonger, jeton 
de présence. De var enkla silvermedaljer som delades ut till de närva-
rande vid mötena och som sedan kunde lösas in.408 Systemet levde 
länge kvar i flera akademier och gör så än i dag i Svenska Akademien, 
och till viss del även i Vitterhetsakademien.

I mitten av seklet hade Societeten nödgats mötas hemma hos le-
damöterna i och med att fastigheten var i så dåligt skick. Det hade 
dock det goda med sig att en måltid ofta serverades i samband med 
sammankomsterna. Hur det var med den saken när man möttes i 
 Societetens eget hus framgår inte av protokollen. Räkenskaperna ger 
inte heller någon direkt vägledning i saken. I frånvaron av verifikatio-
ner går det till exempel inte att säga om utlägg till olika privatpersoner 
skulle kunna vara någon form av betalning för mat eller servering. 
Förmodligen var där dock ingen sexa, i varje fall inte i egen regi. 

Ett beklämmande kapitel i alla äldre akademiers historia är bristen 
på eller snarare frånvaron av kvinnliga ledamöter. Societeten utgör 
inget undantag. En kort sammanfattning är att det skulle dröja till 
långt in på 1900-talet innan den första kvinnan valdes in. Kontrasten 
mot situationen i dag är slående.

406 glas (1877).
407 olivEcrona (2008; s. 305).
408 Tanken att använda jetonger även inom Societeten fördes fram vid ett tillfälle 

men fick inget gehör (svanbErg, 1949; s. 629).
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Vilka var då inte ledamöter i Societeten bland sådana som åtmin-
stone i teorin skulle kunna ha varit det? Ett exempel är medicinaren 
Ivar Sandström. Att han aldrig valdes in kan enklast förklaras av att 
han bara blev 37 år gammal. Han hade då inte heller lyckats få någon 
fast lärartjänst; från 1879 fram till 1887 var han tillförordnad prosek-
tor och lärare vid anatomiska institutionen – två år senare gick han 
bort. Men frågan är nog om han till slut verkligen hade blivit invald 
om han levt längre.

Redan 1877 hade Sandström som 25-årig student lyckats lokali-
sera bisköldkörtlarna, ett fynd ofta omnämnt som det sista organet 
i människokroppen att upptäckas.409 Han hade inte lyckats få fyndet 
publicerat i en internationell tidskrift och det kom därför att presen-

409 stolt (2012).

Den omtyckte läkaren och medicinprofessorn Olof Glas var sekreterare för 
Societeten 1875–1880. Fotografen är Emma Schenson som hade ateljé på 
Östra Ågatan 25. Uppsala universitetsbibliotek.
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teras i den lokala Upsala Läkareförenings förhandlingar.410 Det skulle ta 
lång tid innan man förstod bisköldkörtelns funktion och ännu längre 
innan sjukdomen hyperparathyroidism kartlades.411 Samtiden förstod 
därför inte betydelsen av Sandströms fynd, till hans besvikelse och 
frustration. I retrospektiv skulle man kunna hävda att hans insats var 
en av de viktigaste som gjordes i Uppsala under 1800-talet. Men hans 
upptäckt blev uppmärksammad av Societeten. Den 21 maj 1880 höll 
Edward Clason ett föredrag om »En af t.f. prosektor I. Sandström hos 
menniskan och åtskilliga däggdjur upptäckt körtel, Glandula para-
thyreoidea.«

Sandström led av psykisk sjukdom diagnosticerad som manode-
pression, Han levde ett åtminstone till delar olyckligt liv med droger 
och alkohol. Han tog sig själv av daga.

Utländska ledamöter
för Societetens bestämda ändamål, at inom detta Universitet 
bilda en förenings-punkt för sjelfständigt bearbetande af Ve-
tenskaper, det icke kan vara en likgiltig sak, at med utländska 
lärda samfund och utmärkte Vetenskapsmän stå i närmare 
förbindelse eller icke412

Citatet från ett av Societetens mötesprotokoll 1831 är centralt, av två 
orsaker. Formuleringen »en förenings-punkt för sjelfständigt bearbe-
tande« indikerar att man såg som sin roll att fungera som en plattform 
för vetenskaplig diskussion, frikopplad från universitetet men ändå 
till stor del bestående av universitetsprofessorer från olika områden. 
Strukturen med universitetsinstitutioner var ännu outvecklad och 
några egentliga miljöer av det slag som vi i dag tänker oss sådana fanns 
knappast. På så sätt kunde Societeten tjäna som en mötesplats för in-
tellektuella utbyten. För det andra visar citatet på hur man värderade 
det internationella utbytet. 

Flera steg av stadgeändringar mot slutet seklet ledde till att hela 100 
rum fanns tillgängliga för utländska vetenskapsmän. Det blev därmed 
den största kategorin bland Societetens ledamöter. Sammanlagt val-
des nära 340 forskare verksamma i andra länder in under 1800-talet. 

410 sandstrÖm (1880).
411 Johansson (2000).
412 18 februari 1831.
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De representerade i mångt och mycket dåtidens internationella forsk-
ningselit. Till exempel var inte mindre än 11 av de forskare som mot-
tog något av de vetenskapliga Nobelprisen 1901–1910 redan utländska 
ledamöter av Societeten: Adolf van Baeyer, Hermann Emil Fischer, 
Robert Koch, Theodor Kocher, Albrecht Kossel, Gabriel Lippmann, 
Henrik Moissan, Wilhelm Ostwald, Ivan Pavlov, Ernest Rutherford 
och Joseph Thomson.413 

Det är mängder med kända namn som dyker upp på listan över ut-
ländska ledamöter under 1800-talet.414 Bland fysiker fanns bland an-
nat Michael Faraday (elektricitet), Joseph Louis Gay-Lussac (se s. 72), 
Lord Kelvin (termodynamik) och Hans Christian Ørstedt (elektro-
magnetism). Max Planck (kvantteori) invaldes i början av 1900-talet. 
Exempel på kända matematiker var Carl Friedrich Gauss (normal-
fördelningen), Siméon Denis Poisson (Poissonfördelningen) och Jules 
Henri Poincaré (Poincarés förmodan).

Också livsvetenskaperna var välrepresenterade, bland annat med 
Louis Pasteur (mikrobiologi), Hermann von Helmholtz och Clau-
de Bernard (fysiologi), Joseph Lister (steril kirurgi) och Jean-Martin 
Charcot (neurologi). I tillägg till Darwin fanns flera personer som på 
olika sätt hade bidragit till kunskapen om den biologiska utveckling-
en: Thomas Henry Huxley, Charles Lyell, Richard Owen och Alfred 
Russel Wallace.415 

De flesta av de utländska ledamöterna stod inte i kontinuerlig kon-
takt med Societeten som organisation. Resandets begränsningar gjorde 
det ytterst ovanligt att någon utländsk ledamot deltog vid samman-
komsterna. Däremot fanns många personliga kontakter mellan Upp-
salaforskarna och ämneskollegor i andra länder. Det lär ofta ha varit 
sådana kontakter som låg bakom att utländska forskare kom på förslag 

413 Bland ledamöterna i Nobelkommittérna för fysik och kemi fanns under den 
aktuella perioden en stark Uppsalarepresentation med idel aktiva personer 
i Societeten: Per Teodor Cleve, Gustav Granqvist, Olof Hammarsten, Hugo 
Hildebrandsson, Robert Thalén och Knut Ångström.

414 Likväl saknas namn som Dmitrij Mendelejev, Henri Becquerel, Amedo Avogad-
ro, Alessandro Volta, John Dalton, André-Marie Ampère, James Prescott Joule, 
Georg Simon Ohm, Wilhelm Conrad Röntgen, James Clerk Maxwell, Gregor 
Mendel och Sigmund Freud.

415 Ett släktnamn som känns igen bland de utländska ledamöterna är Bonaparte, 
nämligen Charles Lucien Bonaparte »utmärkt zoolog och känd genom sit be-
römda verk Iconografia della fauna Italiana« (10 november 1837). Det rörde sig 
om Prinsen av Canino och Musignano, en brorson till Napoleon Bonaparte.
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för inval. Men det kan nog också varit så att man närmade sig framstå-
ende vetenskapsmän i syfte att etablera kontakt. 

Korrespondensen var fortfarande ett av de viktigaste redskapen för 
spridning och diskussion av vetenskap. Här fanns ett klart syfte med 
att ha ett stort antal utländska ledamöter. Under hela 1800-talet er-
höll varje utländsk ledamot Nova Acta. På det sättet spreds Uppsala-
forskningen runt om i den vetenskapliga världen.416 Många utländska 
ledamöter skickade också egna alster, särskilt böcker, till Societeten 
och det bidrog till bibliotekets uppbyggnad. Listan över vetenskapliga 
berömdheter tjänade också som en markör för att ett lärt sällskap 
hade de rätta kontakterna. På det sättet kunde man identifieras med 
den internationella forskningsfronten. Det gav status och legitimitet.

De utländska ledamöternas geografiska spridning reflekterar i stora 
drag var den vetenskapliga fronten befann sig under 1800-talet. De två 
dominerande länderna var Tyskland och Frankrike, med 109 (32%) 
respektive 61 (18%) ledamöter; hälften av alla utländska ledamöter 
var allså verksamma i dessa länder.417 De följdes av England (35, 10%) 
Danmark (34, 10%), Norge (21, 6%) och Ryssland (16, 5%). Ledamöter 
från Ryssland utgjordes framför allt av inflyttade vetenskapsmän från 
till exempel Tyskland eller Sverige, verksamma i Sankt Petersburg. 
Det gällde inte minst forskare vid det astronomiska observatoriet i 
Pulkovo, strax utanför huvudstaden.

Sveriges kulturella och politiska kontakter med utlandet kan också 
ha påverkat hur vetenskapliga bands knöts.418 I en jämförelse mellan 
första och andra halvan av seklet ökade den tyska andelen, liksom den 
engelska, medan den franska och ryska minskade. Det här skulle kun-
na ses som ett utslag av hur det svenska samhället mot senare delen av 
1800-talet allt mer närmade sig Tyskland samtidigt som den tidigare 
starka franska kopplingen försvagades. Det fanns ännu ingen tendens 
att andelen amerikaner skulle öka, sammanlagt under seklet invaldes 
bara 10 ledamöter från USA.

På 1800-talet var det mycket ovanligt att utländska forskare eta-
blerade sig i Sverige. Ett av få undantag i Uppsala var engelsmannen 
Athanasius Francis Diedrich Wackerbarth, språkvetare och översät-
tare men något av en polyhistor, kunnig inte minst i astronomi och 

416 Knutsson (1963).
417 Uppgifterna avser landet där ledamoten var verksam vid tiden för inval, inte 

dennes nationalitet. 
418 sÖrlin (1994; s. 102).
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matematik.419 Han hade i vuxen ålder konverterat till katolicism (och 
erhöll då namnet Athanasius) och tvingats lämna universitetet i Cam-
bridge. I stället blev han professor i anglosaxiska vid ett romerskt- 
katolskt college i Birmingham.420 

Wackerbarth hade stött på Gustaf Svanberg när de båda var i Ita-
lien och blivit bjuden att besöka Uppsala. Väl här fann han strax för 
gott att slå ned sina bopålar i staden och efter några år blev han ock-
så svensk medborgare. Det var som inländsk ledamot han valdes in 
i  Societeten 1858. Wackerbarth levde på en livränta och var inled-
ningsvis stadd vid god kassa.421 Svanberg ordnade så att han fick bo i 
det nyligen uppförda observatoriet och utan annan ersättning bidrog 
Wackerbarth till att göra regelbundna astronomiska och meteorologis-
ka observationer. Från 1860 anställdes han som amanuens vid obser-
vatoriet. Det var närmast att betrakta som en symbolisk anknytning 
till universitet med tanke på hans höga vetenskapliga nivå.

Han blev snabbt omtyckt och uppskattad i Uppsala, både bland 
studenter och professorer. Så småningom erhöll han på kanslerns 
 initiativ professors namn och vid universitetets 400-årsjubileum 1877 
promoverades han till hedersdoktor. Till observatoriet donerade han 
en refraktor inköpt i Italien och efter sin död fick universitetet del av 
hans stora boksamling.

Wackerbarth deltog ofta vid Societetens sammankomster och höll 
ett flertal föreläsningar. Bredden i de ämnen han föredrog visar på hans 
mångkunnighet. De handlade till exempel om »Hopkins bestämning 
af jordskorpans tjocklek«, »Den högre undervisningen i de forn-Egyp-
tiska skolorna«, »Öfversigt af de gamle rabbinernes kunskaper angåen-
de Jordens rotation och dimensioner« samt »Den moabitiska stenen« 
(”Mesastenen”, från 850 f. Kr.)

I minnesord beskrevs han som »Den egendomlige främlingen, från 
de fleste vidt skild i sin uppfattning af många af lifvets allmänna frå-
gor«.422 Kanske beskrivningen inte bara var ett utslag av hans från me-

419 nyman (1989).
420 Wackerbarths mest kända bidrag var en engelsk översättning av Beowulf- 

kvädet.
421 Svanberg imponerades av Wackerbarths klädsel när denne anlände till Uppsala: 

»Han var klädd i sjömansdräkt af finase blått kläde med silfverknappar o.s.v.« 
(svanbErg, 1949; s. 51). Han hade »farit från England på sin lustjakt, hvilken 
han qvarlemnat i Köpenhamn i anseende till obekantskap med Östersjön«.

422 Fyris 13 juni 1884.
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nigheten skilda trosbekännelse utan också lokalbefolkningens ovana 
vid invandrare – Wackerbarth var och förblev en udda fågel i Uppsala.423

Hedersledamöter

Vi har redan nämnt att ärkebiskopen var given som hedersledamot 
i Societeten. Det var en tradition som funnits från sällskapets start i 
början av 1700-talet och som följde med under hela 1800-talet. En lång 
rad av kyrkans primi inter pares passerade revy i Societetens rullor un-
der seklet: Uno von Troil, Jacob Lindblom, Carl von Rosenstein, Johan 
Olof Wallin, Carl Fredrik af Wingård, Hans Olof Holmström, Henrik 
Reuterdahl och Anton Niklas Sundberg. Men bara några få ärkebis-
kopar deltog aktivt i sammankomsterna. Under 1900-talet ändrades 
rutinerna och efter Nathan Söderblom, ledare för kyrkan 1914–1931, 
kunde inte senare ärkebiskopar längre räkna med en självskriven plats 
som hedersledamot.

Vi har tidigare i boken också sett att några av Uppsalas landshöv-
dingar utsågs till hedersledamöter. När Robert von Kraemer valdes in 
som hedersledamot 1855 hade han redan varit statens företrädare i 
länet i 25 år. Med en militär bakgrund var hans utnämning till lands-
hövding som 39-åring oväntad och möttes initialt med viss skepsis 
från Uppsalas sida. Men von Kraemer skulle komma att engagera sig 
mer för staden och länet än kanske någon annan hövding gjort, både 
före eller efter honom. Han hade ett finger med i spelet i det mesta.

Man kan undra hur det kom sig att invalet dröjde så länge för von 
Kraemer. Han var något av en mittpunkt i stadens sociala och politis-
ka liv. Men det här sammanföll med den period då den jordnära Elias 
Fries var Societetens främste företrädare. Han var inte särskilt hugad 
åt societetslivet – en annan sekreterare hade kanske tidigare drivit på 
för att knyta von Kraemer till Societeten.424 

I alla händelser, invalet av von Kraemer 1855 skulle snabbt visa 
sig vara lyckosamt. Bara ett år senare meddelade han att han årligen 
avsåg skänka 300 rdr rmt till Societeten. Det gällde initialt för tre år 
och medlen var ursprungligen till för att finansiera utgivningen av en 

423 Att Wackerbarth var katolik var dock svårsmält för en del: »Det kan väcka för-
våning att en så grundligt lärd man som Wackerbarth i verkligheten var, kunnat 
hängifva sig åt kattholicismen ock försvara dess i flera fall rent förnuftsstridiiga 
dogmer.« (olivEcrona, 2008; s. 453).

424 rydEman (1915; s. 56).
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årsbok (se s. 255).425 Från och med 1859 redovisades dock intäkten 
som »Landshövdingen Baron von Kraemers Byggnads-fond«, men kon-
tot belastades inte i samband med tillbyggnaden 1860. von Kraemer 
fortsatte under 1860-talet att då och då lämna bidrag till  Societetens 
verksamhet. När han 1868 skänkte ytterligare 900 rdr rmt kunde 
man konstatera att han sammanlagt bidragit med 3 000 rdr rmt.426

På initiativ av von Kraemer valdes Per Adolf Tamm, en av landets 
rikaste personer, in som hedersledamot 1852, alltså redan innan von 
Kraemer själv var ledamot.427 Det fanns förhoppningar att förlänan-
det av hedersledamotskap till ägaren av Österby bruk (Österbybruk) i 
norra Uppland skulle vara inkomstbringande för Societeten. Men det 
kom inget stöd från Tamms sida:

Nitisk, såsom han [Kræmer] var i alt, öfvertalade han oss ock 
att invälja Baron Tamm på Österby till hedersledamot, eme-
dan han trodde Societeten kunna påräkna någon frikostighet 
af denne, som kunde vara välkommen, då Societeten nu fick 
ökade utgifter för byggnadsföretaget. Den invalde Tamm var 
närvarande vid en societetens sammankomst, då J. H. Schrö-
der var värd. Dertill inskränkte sig alt! Tamm gjorde lika litet 
uppoffringar för Societeten, som för några andra vetenskaplige 
ändamål.428

Kategorin hedersledamöter bestod annars huvudsakligen av promi-
nenta personer bosatta i Stockholm. De utgjorde en grupp som i prak-
tiken hade litet med Societeten att göra. Det var riksmarskalkar, mi-
nistrar, biskopar och universitetskanslerer. Ett specialfall utgjordes av 
den enda utländska hedersledamoten, den brasilianska kejsaren Dom 
Pedro II, ett i förstone till synes oväntat val. Saken kom sig av att Dom 
Pedro II hade täta kontakter med Europa. Hans mamma Maria Leo-
poldina av Österrike var dotter till den tysk-romerske kejsaren Frans 
II och själv gifte han sig med den italienska prinsessan Theresa Chris-
tina av Bägge Sicilierna.

425 25 oktober 1856.
426 1 februari 1868.
427 I Svenskt biografiskt handlexikon finns en felaktig uppgift att invalet skulle ha 

skett 1849 (http://runeberg.org/sbh/b0585.html).
428 svanbErg (1949; s. 629). I den lokala miljön kallades Per Adolf Tamm för 

 GammelTammen, ett namn som värdshuset i Österbybruk sedan länge bär. 
Tamm hann bara vara hedersledamot i fyra år innan han gick bort 1856.

http://runeberg.org/sbh/b0585.html
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Dom Pedro gjorde flera resor till Europa och vid en av dessa kom 
han i augusti 1876 till Uppsala.429 Han var en allmänbildad man och 
besöket i Uppsala var inte minst motiverat av hans intresse för Lin-
né. På plats fick han bland annat se Linnéträdgården och Botaniska 
trädgården innan han också besökte Societetens hus under Olof Glas 
värdskap. 

Den 22 Aug. hedrade Kejsaren af Brasilien Dom Pedro II:dre 
Societeten med besök, hvarvid Societeten anhöll, att Han, så-
som ett minne häraf, täcktes såsom gåfva mottaga 3:dje serien 
af hennes Acta. Likaledes beviljade Han nådigt Societetens 

429 quEzada (2012; s. 57).

Få landshövdingar har gjort så starkt avtryck i den uppsaliensiska historien 
som Robert von Kraemer, i tjänst 1830–1862. Han tog bland annat initiativ 
till bildandet av Ultuna lantbruksinstitut 1840. von Kraemer var hedersleda-
mot av Societeten och donerade vid flera tillfällen medel till verksamheten. 
Trägravyr av Ida Falander. Uppsala universitetsbibliotek.
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vördnadsfulla anhållan att få pryda sina handlingar med Hans 
namn såsom hedersledamot – det enda vedermäle Societeten 
kunde lemna på sin djupa högaktning för den höge gästens 
mångsidiga lärdom och upplysta nit.430

I ett tackbrev för invalet skrev kejsaren att den bild av Linné han fått i 
Uppsala skulle pryda sin plats bredvid ett porträtt av Humboldt.

Mr le Secrétaire! 
Je vous prie de remercier l’Academié de l’honneur, qu’elle 

vient de me faire.
Je me rappelle toujours les intéressants moments, que j’ai 

passés dans cette enceinte que Linné a illustré et en agréant 
pour vous mes sentiments d’estime et de confraternité j’éspère 
que vous en transmettrez l’expression à tous vos confrères.

La photographie du grand naturaliste occupera toujours 
dans mon cabinet une place de cordiale vénération à côté de 
celle de Humboldt.

Votre affectionné confrère
D[om] Pedro d’Alcântara
Berlin 12 Avril 1877

Slutligen kunde även förtjänta ledamöter utses till hedersledamot. 
Av tradition, följd än i dag, utsågs nästan alla sekreterare som avgick 
med livet i behåll till hedersledamot. Under 1800-talet uppgraderades 
även en handfull andra ledamöter till hedersledamöter, bland annat 
Wilhelm Lilljeborg, Thore Magnus Fries, Edward Clason och Gustaf 
Svanberg.431

430 23 september 1876.
431 »Att jag 35 år derefter [invalet] skulle få den äran att blifva kallad dess Heders-

ledamot kunde jag väl den tiden så mycket mindre anse möjligt, som det, när 
det skedde, var i högsta grad för mig öfverraskande, då jag hvarken genom sam-
hällsställning eller genom vetenskapliga förtjenster kunde anses höra till den 
klassen af societeten. Men troligtvis var det ett erkännande af min rastlösa ifver 
under min långa lefnad att vara universitetet och vetenskapen nyttig och af 
de frukter, som denna verksamhet medfört.« (svanbErg, 1949; s. 384). Det var 
sekreteraren Olof Glas som förde fram förslaget, med hänvisning till de insatser 
Svanberg tidigare gjort för universitetet (26 mars 1878).
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Den kungliga anknytningen

Societetens status som en kunglig akademi, landets första, hade ut-
tryckts i den inledande paragrafen av de stadgar som Fredrik I antagit 
1728:

[Kongl. Maj:t ger] berörde Societet namn af Societas Regia Litte-
raria et Scientiarum, viljandes Kongl. Maj:t alltid hafva densam-
ma i Sitt nådiga hägn innesluten, samt lemna henne frihet att 
immediate hos Kongl. Maj:t anmäla de mål och ärender, hvarå 
Kongl. Maj:ts nådiga yttrande erfordras.

Där sades också att Societeten förutom de ordinarie ledamöterna bör 
bestå av en »Præside Illustri« och att »Kongl. Maij:t will alltid sjelf 
när någon Vacance af Præside Illustri för Societeten sig tildrager, 
uppå Societetens underdånige Förslag, förse densamma med en annan 
Præside.« Arvid Horn var den som hade föredragit förslaget om den 
kungliga stadfästelsen och hade redan dessförinnan accepterat att vara 
Praeses Illustris. Han ersattes 1735 på den posten av Gustaf Bonde, 
som upprätthöll funktionen fram till det att han gick bort 1764. Först 
därefter fick Societeten en mer reell kunglig anknytning genom att 
Hertig Karl, Gustav III:s yngre bror, utsågs till ny Praeses Illustris.432

Efter Gustav III:s död kvarstod Hertigen som hedersordförande 
 såväl före (i rollen som riksföreståndare), som under och efter (som 
Karl XIII) Gustav IV Adolfs egentliga regentstid. När han avled 1818 
önskade Societeten se Kronprins Oscar som ny Praeses Illustris.433 
Denne accepterade uppdraget och året därpå deltog han vid ett av 
Societetens möten. Han fick höra Zacharias Nordmark läsa upp en 
avhandling om »Werldshafvet« och Adam Afzelius föredra en under-
rättelse om »Trenne särskildta Folkstammar ibland Negrerna«.434 Med 
Kronprinsen inleddes den kvarvarande traditionen att en medlem av 
det Bernadotteska Kungahuset besitter Societetens högsta position.

När Oscar I besteg tronen 1844 var det tydligen inte längre aktu-
ellt att han skulle fortsätta som hedersordförande för Societeten. Till 
ny sådan utsågs i stället Prins Gustav, Hertigen av Uppland. Han var 
lite mer aktiv i Societeten än sin far och hann närvara vid en handfull 

432 EllEgrEn (2020; s. 122).
433 26 november 1818.
434 13 november 1819.
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sammankomster innan han gick bort 1852. Det var onekligen lättare 
för honom att delta eftersom han studerade i Uppsala.

Med utseendet av Prins Gustav framgick att det ännu inte hade 
etablerats någon praxis för vilken representant för Kungahuset som 
axlade rollen som Societetens Praeses Illustris. Oscar hade varit Kron-
prins, Gustav var det inte. Gustavs äldre bror, Kronprins Karl (blivan-
de Karl XV) hade utsetts till kansler för universiteten i Uppsala och 
Lund. Samma uppdelning mellan två prinsar hade ju skett på 1760- 
talet när den blivande Gustav III axlat kanslersrollen och Hertig Karl 
blivit Praeses Illustris för Societeten.

En särskild kategori bland hedersledamöterna kom till något år se-
nare när Prins Oscar (II) valdes in. Han antogs då som förste heders-
ledamot.435 Den nya kategorin reserverades för medlemmar av det 
svenska Kungahuset och skulle komma att utnyttjas flera gånger under 
1800- och 1900-talen, även om det skedde  oregelbundet. På 1800- 
talet var det aktuellt i två omgångar och då för Oscar I:s respektive 
Oscar II:s söner. I det förra fallet invaldes förutom Prins Gustav och 
Prins Oscar även deras bror Prins August (1853). Det hörde rimligen 
samman med att alla bröderna studerade i Uppsala. Detsamma gällde 
nästa prinsgeneration med Kronprins Gustaf (V) och prinsarna Oscar, 
Carl och Eugen. De valdes in under perioden 1877–1885.

Positionen som Praeses Illustris övertogs av Prins Oscar (II) 1853 
och han innehade den fram till han besteg tronen 1872. Därefter var 
den obesatt fram till 1880 då Kronprins Gustaf (V) kom på plats.436 
Han behöll rollen i hela 70 år, alltså även efter att han blivit kung.

Stadgarnas ursprungliga formulering att »Kongl. Maj:t alltid hafva 
densamma i Sitt nådiga hägn innesluten« får väl tolkas som att Socie-
teten hade en permanent högsta beskyddare i monarken. Under reger-
ingsperioderna för Gustav IV Adolf, Karl XIV Johan, Oscar I och Karl 
XV kom det utåt sett inte till något tydligt uttryck. Efter att Oscar 
II tillträtt som kung och inte längre fungerade som Praeses Illustris 
anhöll man om att han skulle kvarstå som Societetens »Höge Beskyd-
dare«, vilket bifölls.437 Han angavs allra först i den tryckta ledamots-

435 Märkligt nog saknas dokumentation i protokollen kring invalen av både Prins 
Gustav och Prins Oscar. Den senare finns först upptagen i ledamotsförteck-
ningen i 1847 års volym av Nova Acta.

436 23 april, 21 maj, 24 september, 5 november 1880.
437 9 oktober, 14 december 1872.
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förteckningen som Societetens patron och högste beskyddare, och 
följdes närmast av Praeses Illustris och de första hedersledamöterna. 

Vid några tillfällen anordnades särskilda middagar för kunglig-
heterna och det genererade kostnader i samma storleksordning som 
de stipendier man delade ut. En middag den 1 december 1845 för 
Prins Gustav och Kronprins Karl (som inte var ledamot) på Västman-
lands-Dala Nation kostade till exempel 10 rdr per kuvert för de 22 
personer som deltog. Till det kom kostnader för »vaktdrengar«, »half-
marchaller« och lampor.
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Föreläsningarna

Under mitten av 1800-talet infördes en rutin vid Societetens 
sammankomster som lever kvar än. Varje möte avslutades 
med ett eller flera föredrag över aktuella vetenskapliga äm-

nen. Visst hade sällskapet genom alla år diskuterat forskning, inte 
minst i den inledande fasen under det tidiga 1700-talet. Men föredrag 
i egentlig mening tycks ha varit ovanliga. Under Elias Fries tid som 
sekreterare började föredrag dyka upp mer regelbundet, om än inte 
som ett stående inslag i mötesordningen. Det var först under Anders 
Jonas Ångströms ledning som den vetenskapliga presentationen gavs 
en formell och permanent plats på dagordningen.

Listorna över föreläsningstitlar vid Societetens sammankomster 
under 1800-talet utgör vetenskapshistoriska tidsdokument (Tabell 
1–9). De ämnen som berördes präglades naturligtvis av de forsknings-
inriktningar som fanns representerade just i Uppsala (vilket i sig är 
intressant). Men med det förbehållet säger ämnesvalen ändå något om 
var den vetenskapliga utvecklingen befann sig inom olika discipliner 
under 1800-talet. De säger också något om den vetenskapliga inrikt-
ningen av Societetens verksamhet. Den intresserade hänvisas till ta-
bellerna i slutet av boken!

Grovt indelat kan noteras att naturvetenskapen dominerade stort 
med 346 föreläsningar, att jämföra med 81 inom humaniora och 70 
inom medicin. Det naturvetenskapliga innehållet utgjordes främst av 
biologi (154 föreläsningar), varav 82 inom zoologi och 72 inom bota-
nik. Det följdes av geologi (50), kemi (47), fysik (46) och astronomi 
(36). Till en viss del kan fördelningen förklaras av vilka ledamöter 
som var mest engagerade i Societeten. I det följande ska jag göra några 
slumpmässiga nedslag kring specifika teman som behandlades.
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Polarforskning

Även om den svenska polarforskningstraditionen som växte fram un-
der 1800-talet knappast hade Uppsala som centrum blev polartrak-
terna ändå föremål för flera föreläsningar i Societeten. Och i själva 
verket hade faktiskt den allra första svenska polarforskaren utgått från 
Uppsala. Efter att ha disputerat för Linné på en avhandling om blad-
mossor 1757 fick Anton Rolandsson Martin året därpå följa med på 
en av Grönländska kompaniets fångstresor upp till den 80:e bredd-
graden.438 Resan gick med skeppet De Visser till Spetsbergen men väl 
där gavs Rolandsson Martin bara möjlighet att gå i land några timmar.439 
Det var skeppets ägare Peter Bagge som hade erbjudit Linné att besät-
ta en friplats och Rolandsson Martin var alltså ett tydligt exempel på 
en utsänd apostel.

Drygt 100 år senare skulle Societetsledamoten Thore Magnus Fries 
fara samma väg då han deltog i Adolf Erik Nordenskiölds andra polar-
resa 1868.440 Den gick via Björnön till Spetsbergen och vidare till 
 Danskön. Skeppet nådde som längst 81 grader 42 minuter nordlig 
bredd och ingen vetenskaplig expedition hade tidigare lyckats kom-
ma lika långt norrut.441 Resan kunde fått ett fatalt slut, och därmed 
tagit den svenska polarhistorien i en annan riktning, då fartyget den 
4 oktober slog upp ett hål i skrovet vid en kollision med ett isblock. 
Nordenskiöld beskrev händelsen på följande sätt: 

Under en sydostlig storm med mycket hög sjö blef fartyget 
nämligen d. 4:de Oktober om morgonen med den våldsamhet 
slungadt mot ett stort isblock eller rättare ett mindre isberg, 
att en betydande läcka uppkom. Vi måste derföre vända för att 
söka hamn, hvilken äfven sent på eftermiddagen uppnåddes 
efter 11 timmars svårt arbete med att hålla fartyget läns. Oak-
tadt alla man deltogo häri, steg dock vattnet oupphörligt så att 
det, då ankaret föll vid Amsterdam-ön stod omkring 2 fot högt 

438 nordstrÖm (1881). Rolandsson Martin var kusin till medicinprofessorn Roland 
Martin vid Collegium Medicum.

439 rolandsson martin (1881). Anton Rolandsson Martin, https://sok.riksarkivet.se/
sbl/artikel/9123, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén).

440 FriEs & nystrÖm (1869). Med på resan fanns också Louis Palander som 10 år 
senare var kapten på Vega under Nordenskiölds seglats genom Nordostpassagen.

441 »Efter en mängd zigzag-färder bland drifisen lyckades vårt fartyg den 19:de att 
vid 1710/2 Longit. Ost. F. Greenwich uppnå 81° 42’ N. L., förmodligen den hög-
sta av fartyg uppnådda latitud.«
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på trossbotten. Lyckligtvis blef den i vattentäta skott förvarade 
provianten oskadad och maskinrummet kunde, ehuru med stor 
möda, hållas så vattenfritt, att eldarne icke slocknade. I annat 
fall hade vårt fartyg utan tvifvel inom kort blifvit ett offer för 
den storm och ytterst våldsamma sjö som nu, tvärt mot den 
erfarenhet vi förut gjort, rasade bland de glest spridda drivisfäl-
ten. Genast vid ankomsten till Amsterdam-ön krängdes farty-
get och läckan tätades provisoriskt.442

Efter incidenten satte fartyget sydlig kurs för att inte riskera en på-
tvingad övervintring, fastfruset i isen. Man nådde hem till Göteborgs 
hamn den 15 november. Bara fyra veckor senare stod Fries inför sina 
kollegor i Societeten på S:t Larsgatan i Uppsala och föreläste om »de 
under sista Spitsbergs expeditionen verkställda djupdraggningarne 

442 nordEnsKiÖld (1869).

Den svenska polarforskningen höll på att ta en olycklig vändning när skeppet 
Sofia med Adolf Erik Nordenskiöld var nära att gå i kvav utanför Spetsbergen 
1868. Med på expeditionen var också Societetsledamoten Thore Magnus 
Fries och kort efter att fartyget lyckats återvända till svensk hamn lämnade 
han en expeditionsrapport vid Societetens decembermöte 1868. Akvarell av 
Sven Berggren från FriEs & nystrÖm (1869).
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och de deraf vunna resultaten«. Sällan har väl en av människans mest 
avlägsna upptäcktsresor så snabbt blivit avrapporterad vid ett möte i 
Societeten.

Under återstoden av 1800-talet gavs ytterligare några presentatio-
ner av naturen på Spetsbergen och Grönland av Fries, samt av Lillje-
borg.443 Vid ett möte i januari 1882 visade Thalén upp några »magne-
tiska instrument« som införskaffats från Tyskland och England för att 
användas vid den svenska fysikalisk-meteorologiska expeditionen till 
Spetsbergen 1882–1883. Deltagarna tillbringade ett år i ”Svenskhuset” 
uppfört av Nordenskiöld 1872 vid Kap Thordsen och gjorde där dag-
liga observationer och mätningar. 

Men den föreläsningstitel med polaranknytning som i efterhand 
får en att särskilt haja till är Hugo Hildebrandssons framställning på 
våren 1895, »De meteorologiska chancerna för en ballongfärd öfver 
polargebietet«. Hildebrandsson använde själv obemannade ballonger 
i sin molnforskning.444 Man skulle gärna ha velat veta vilka odds han 
gav den som ville försöka nå Nordpolen med en bemannad ballong.

Året därpå gjorde Salomon August Andrée sitt första försök att 
från Danskön nå Nordpolen i en vätgasballong. Med på den plane-
rade expeditionen 1896 var Hildebrandssons tidigare student, Nils 
Ekholm, en erfaren polarfarare och sedan 1890 knuten till Meteoro-
logiska centralanstalten i Stockholm. Både Andrée och Ekholm hade 
deltagit i den nyss nämnda expeditionen till Spetsbergen 1882–1883. 
Men ballongen kom som bekant inte iväg 1896 och Ekholm blev oense 
med Andrée om det verkligen var realistiskt att den skulle kunna nå 
sitt mål. Han menade att det var svårt att undvika läckage genom de 
sömfogar som höll samman sidenmaterialet. Det ledde till att Ekholm 
avstod från att delta i det nya försöket 1897 och med livet i behåll 
kunde han senare bli professor vid Meteorologiska centralanstalten.445

Den som inte gav upp utan följde med Andrée både 1896 och 
1897 var Nils Strindberg. Några år dessförinnan hade han studerat 

443 Fries deltog även i 1871 års expedition till västra Grönland då man hämtade 
hem den 25 ton tunga järnmeteorit som Nordenskiölds expedition året dessför-
innan hittat på Diskoön i Buffinbukten.

444 Vid ett möte 22 oktober 1896 kunde Hildebrandsson rapportera om de första 
systematiska ballongflygningarna ordnade av The International Commission for 
Scientific Ballooning.

445 Nils Gustaf Ekholm, urn:sbl:16847, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders 
Ångström).



FÖRELÄSNINGARNA

205

för Robert Thalén på den fysiska institutionen i Uppsala. Men som 
vi tidigare sett var det svårt för de unga forskarna att få utrymme hos 
Thalén så Strindberg sökte sig i stället, likt Arrhenius, till Stockholms 
högskola.

Hugo Hildebrandsson var flitig med att närvara och föreläsa vid Societeten, 
och publicerade också ett flertal uppsatser i Nova Acta. Han var en inter-
nationellt uppmärksammad atmosfärforskare som spelade en viktig roll för 
etablerandet av meteorologin som ett eget ämne i Sverige. Okänd fotograf, ca 
år 1900. Uppsala universitetsbibliotek.
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Thore Magnus Fries polarrapport var inte hans enda föreläsning på 
Societeten. Han var i själva verket en av de mest frekvent återkom-
mande presentatörerna. Sammanlagt höll han 19 föredrag, precis lika 
många som hans likaledes mycket aktiva far hade gjort. Thore Magnus 
Fries var känd för att hålla pedagogiska föreläsningar och han gick hem 
hos studenterna.446 Till skillnad från sin mer stillsamt lagde far hade 
han humorn som adelsmärke.

Archaeopteryx och darwinism

Föreläsningarna var ojämnt fördelade bland Societetens ledamöter och 
några ledamöter återkom gång på gång med sina specialområden. I 
grunden hade det sin förklaring i det relativt begränsade antalet le-
damöter. Alldeles i särklass var Wilhelm Lilljeborg: under perioden 
1859–1893 höll han inte mindre än 60 föreläsningar vid Societetens 
möten. Flertalet var faunistiska beskrivningar av arter eller grupper av 
kräftdjur, fiskar, amfibier eller fåglar. Man får nog tänka sig att det i 
längden kan ha blivit aningen enahanda för de ledamöter som inte var 
så roade av zoologi att lyssna på Lilljeborgs presentationer. En person-
beskrivning som tycks stämma väl överens med hans återkommande 
medverkan säger att »i sin entusiasm för zoologin förde han ogärna 
samtal i andra ämnen«.447

En av Lilljeborgs föreläsningar gällde ett klassiskt fynd inom 
 paleontologin: upptäckten av urfågeln Archaeopteryx.448 Lilljeborg 
hade kommit att intressera sig för fåglarnas släktträd och 1860 publi-
cerat sin bild över fågelordningarnas släktskap.449 Det första skelettet 

446 Thore M Fries, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14488, Svenskt biografiskt 
lexikon (art av G Einar Du Rietz), (rydEman, 1915; s. 84).

447 Wilhelm Lilljeborg, urn:sbl:10383, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Fran-
zén). Samma källa indikerar att Lilljeborg trots sitt flitiga föreläsande inte var 
någon som sökte uppmärksamhet eller framhävde sig själv. Han »var anspråks-
lös, välvillig o gästfri, o hade en sällsynt förmåga att utan avund uppskatta 
andras förtjänster. Han var betänksam i sina rörelser o saktfärdig i sitt tal.«

448 Än i dag är den fylogenetiska positionen av Archaeopteryx inte helt klarlagd 
(xu et al., 2011). 

449 lillJEborg (1860). Hans indelning av fåglarna byggde på en progressiv metod 
där grupperna ordnades från de ”lägsta” till de ”högsta” formerna. Han använde 
en något oklar karaktär »irritabilitet« där tättingar skulle vara de mest irritabla 
fåglarna (med ett rastlöst leverne) fåglarna medan änderna fanns i andra ändan 
(närmast fisklika, och därmed mest primitiva enligt Lilljeborg). Arbetet var pu-
blicerat på svenska. En snarlik engelsk version trycktes 1866 (lillJEborg, 1866).
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av Archaeopteryx hittades ungefär samtidigt i södra Tyskland och kom 
kort därefter till British Museum of Natural History i London. Det be-
skrevs av Richard Owen 1863. Fyndet var synnerligen intressant för 
Lilljeborg och han redogjorde för det på Societeten i mars 1865. Då 
konstaterade han att det »å ena sidan [kunde ses som] en öfvergång till 
ödlorna (f.e. Pterodactylus) å andra sidan till fyrfotade djuren«.450 

Senare samma år reste Lilljeborg till London för att själv inspektera 
fågeln. Vid Societetens oktobermöte kunde han berätta att »han för-
vissat sig om att den haft tänder och att det käkben, som Owen anta-
git hafva tillhört en fisk, tillhör foglens skelett«. Owen hade för övrigt 
redan 1851 blivit invald som utländsk ledamot i Societeten. Lilljeborg 
höll vid flera tillfällen föreläsningar om dennes släktskapsstudier av 
ryggradsdjuren.451

För att handla om ett naturvetenskapligt sällskap är det förvånande 
att tidens kanske största vetenskapliga genombrott – darwinismen – 
inte syns till bland föreläsningstitlarna. Det kan ha haft sina orsaker. 
Charles Darwin var förvisso inte okänd för Societetens ledamöter. 
Han hade blivit invald som utländsk ledamot bara några månader efter 
publiceringen av On the Origin of Species i november 1859.452 Nu ska 
nog inte invalet ses som en direkt reaktion på bokutgivningen. Hans 
världsomsegling, inklusive besöket på Galapagosöarna, var välkänd för 
många och Darwin omnämndes återkommande i svenska dagstidning-
ar.453 Han korresponderade också kring geologiska och biologiska frå-
gor med några svenska naturforskare.454

Men det var inte i Uppsala som darwinismen fick fäste i Sverige. 
För en naturfilosof som Elias Fries var den nya läran hårdsmält (jmf. 
s. 103). Vid en universitetsstad där den linneanska traditionen var 

450 »Upptäckten, samt [förevisande av] tekning af en högst märkvärdig, utdöd 
fogel art (Archaeopteryx macroura Owen), hvilken varit försedd med en lång, 
men fjäderbeklädd svans, jemte klor på vingarne.« (24 mars 1865).

451 8 februari 1860, 20 februari 1861.
452 EllEnius (2000). Av protokollshandlingarna framgår inte vem som föreslog 

 Darwin till ledamot. Det saknas också en närvarolista från det aktuella mötet 
den 6 februari 1860.

453 Se till exempel Göteborgs Allehanda 26 januari 1838, Dagligt Allehanda 14 april 
1845, Stockholms Aftonpost 5 oktober 1848 och Aftonbladet 22 juni 1853. När 
On the Origin of Species sedan publicerades presenterades den i detalj i Göte-
borgs Handels- och Sjöfartstidning redan den 3 februari 1860 under rubriken 
»En ny theori för den organiska verldens skapelsehistoria.«

454 daniElsson (1963).
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stark och det religiösa inflytandet stort fanns liten acceptans för läror 
som ifrågasatte Skapelseberättelsen.455 Kort sagt var det ingen av So-
cietetens naturvetenskapliga ledamöter under 1860- och 1870-talen 

455 Fries hade särskilt svårt för den så kallade artreduktionen. Där darwinism såg 
lik artade former av djur och växter som tecken på en och samma art under 
utveckling sökte de gamla naturalhistorikerna dela upp former i mängder av 
olika arter. Flera år efter utgivningen av On the Origin of Species var Fries fort-
farande skeptisk: »Darwins theori har jag alltid ansett blott för en roman […] 
att herleda hela organiska skapelsen ur 4–5 urspecies är rent af en dröm« (Fries 
till Hampus von Post i brev 12 november 1866, citerat i daniElsson (1963) och 
EriKsson (1962; s. 455).

Zoologiprofessorn Wilhelm Lilljeborg var något av en rekordens man inom 
Societeten. Han medverkade vid inte mindre än 184 sammankomster under 
andra halvan av 1800-talet och höll hela 60 föreläsningar. Fotograf Henri 
Osti. Uppsala universitetsbibliotek.
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som framstod som en uttalad darwinist. Men det är något av en para-
dox att Darwin faktiskt inspirerades av en notering Fries hade gjort i 
sin Symbolae ad Historiam Hieraciorum.456 Fries hade där beskrivit att 
hos släkten med många arter var arterna ofta relativt lika varandra.

Annat var det på Vetenskapsakademien och Naturhistoriska riks-
museet i Stockholm – det var där som evolution genom naturligt urval 
först blev accepterat i Sverige.457 Som främste svenske ”Darwinambas-
sadör” utmärkte sig botanikern Nils Johan Andersson, paradoxalt nog 
en av Elias Fries studenter. Han etablerade sig i Stockholm, från 1857 
som professor Bergianus.458

Andersson hade deltagit i den svenska fregatten Eugenies världs-
omsegling 1851–1853 och då bland annat besökt Galapagosöarna. Han 
hade kännedom om de studier Darwin gjort på ögruppen.459 Till skill-
nad från Fries vistades Andersson flitigt i utlandet och fick där rika 
möjligheter att fånga upp nya tankar inom botaniken och naturalhis-
torien. Han studerade en tid i Edinburgh där Darwin själv en gång 
hade börjat sina studier. Förhållandet till hans gamle lärare och mentor 
blev efter hand komplicerat när det stod klart för Andersson att de 
nya tankarna inte var förenliga med Fries idealistiska syn på växter-
nas systematik.460 När han lämnade Uppsala för en till synes mindre 
 attraktiv skollärartjänst i Stockholm lät det så här:

Under nuvarande förhållanden har jag lemnat Upsala, och det 
synes mig troligt att jag aldrig återwänder: ty hellre lefver jag 
som skollärare i hufvudstadens lugn än som Academicus i 
 Upsalasnacket och Upsalakrånglet.

456 Översatt till engelska i Botanical Gazette 2: 85–92. Darwin skrev till Joseph 
Dalton Hooker den 25 juni 1857: »I was led to all this work by a remark of 
Fries, that the species in large genera were more closely related to each other.« 
(darWin, 1887; s. 102).

457 Redan vid Vetenskapsakademiens högtidsdag i mars 1860 höll Sven Lovén en 
presentation av Darwins lära (daniElsson, 1963).

458 Nils J Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5809, Svenskt biografiskt 
lexikon (art av Rob. E. Fries). Andersson disputerade för Fries 1845 på en av-
handling om vegetationen i Kvikkjokksområdet.

459 »Darwin uppgifver 185 blommande växter funna på Gallapagos-öarne, hvaraf 
öfver 10 voro nya arter; jag fann under de få dagarne jag hade tillfälle att se 
mig om 236 arter, och dermed är således antalet af de för öarne egendomliga 
troligen betydligt ökadt.« (sKogman, 1854–55).

460 brobErg (1991).
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Huruvida livet i stort var lugnare i Stockholm än i det »krångliga« 
Uppsala är väl tveksamt men i huvudstaden fann Andersson andra 
som delade hans syn på utvecklingen, inte minst Sven Lovén vid Riks-
museet. Tillsammans med Jacob Georg Agardh tycks Andersson för 
övrigt ha varit en av de två svenskar som Darwin mer eller mindre 
direkt skickade sin epokgörande bok till.461 I Uppsala skulle det krävas 
en ny generation av naturvetare innan Darwins teser började accepte-
ras: till exempel av Per Teodor Cleve och Tycho Tullberg och då först 
på 1880-talet. Thore Magnus Fries däremot blev sin far trogen i att 
förhålla sig skeptisk till Darwin.462

Cleve och de sällsynta jordartsmetallerna

I dag är de sällsynta jordartsmetallerna i ropet genom deras betydelse-
fulla roll för en rad tekniska innovationer, till exempel LCD-skärmar, 
batterier och mobiltelefoner. Redan under andra halvan av 1900-talet 
ökade deras praktiska betydelse genom halvledarteknikens spridning. 
Dessförinnan förde metallerna en slumrande tillvaro, såväl tillämp-
ningsmässigt som mer bokstavligt i den kristallina berggrunden. Men 
för grundvetenskapen var de redan från början viktiga för att bekräfta 
det periodiska systemets giltighet. De kunde fylla i de luckor som in-
ledningsvis fanns i Dmitrij Mendelejevs system.

Svensk kemi och mineralogi spelade en central roll för upptäckten 
av de sällsynta jordartsmetallerna. Av de sjutton grundämnen som 
brukar föras till den kategorin (grupp 3 i periodiska systemet samt 
lantanoiderna) upptäcktes mer än hälften i Sverige. De allra flesta 
hittades på Resarö utanför Vaxholm, i gruvan Ytterby. Många kän-
ner till att gruvan fått ge namn åt den först identifierade sällsynta 
jordartsmetallen, yttrium, med Johan Gadolin som upptäckare 1794. 
Under 1800-talet följde sedan fler upptäckter av nya grundämnen i 

461 »I have one question to ask: Would it be any good to send a copy of my book 
to Decaisne? and do you know any philosophical botanist on the Continent, 
who read English and care for such subjects? if so, give me their addresses. 
How about Andersson in Sweden?«, Darwin till J.D. Hooker 15 oktober 1859 
( darWin, 1887; s. 172).

462 »Jag respekterar Darwins, Hookers, din, m.fl. åsigt om arternas variations-för-
måga, men i praktiskt avseende synes den mig af 0 och intet värde, utan lätt le-
dande till subjektiva tyckens tyranni, till ytlighet och – rent ut – lättsinnighet«, 
Thore Magnus Fries till Nils Andersson 20 januari 1864, citerat i daniElsson 
(1963).
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gruvan: erbium, terbium, holmium, ytterbium, skandium, tulium och 
gadolinium. I flera av de fallen kan vi ana den patriotiska bakgrunden 
till namngivningen (Holmia, Ytterby, Skandinavien, Thule och så då 
 Gadolin). I Riddarhyttan i Bergslagen upptäcktes två andra metaller i 
den här kategorin under första halvan av 1800-talet: cerium och lan-
tan.

Alla svenska upptäckare av de grundämnen som här nämnts var 
ledamöter av Societeten: Johan Gadolin, Jacob Berzelius, Carl Gustaf 
Mosander, Per Teodor Cleve och Lars Fredrik Nilsson. Av dessa var 
Cleve den mest aktive inom sällskapet och det märktes inte minst vad 
gällde hans engagemang som föreläsare. Han höll inte mindre än 22 

Per Teodor Cleve tillhör den exklusiva svenska skara som står som upp-
täckare av grundämnen, i hans fall gällande holmium och tulium. Han läm-
nade flera rapporter vid Societetens möten om egna och andras fynd vid 
Ytterbygruvan på Resarö. Foto från ca 1900. Uppsala universitetsbibliotek.
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presentationer under perioden 1876–1899 och många av dem beskrev 
de senaste fynden och analyserna av sällsynta jordartsmetaller. Socie-
teten hölls snabbt uppdaterad om de nya grundämnena.

Så var till exempel fallet i april 1879 när Cleve föreläste om »den 
nyligen upptäckta metallen Scandium i Gadolinit och Yttrotitanit«. 
De två senare var mineraler som förekom i Ytterbygruvan. Lars Fred-
rik Nilsson, då kemiprofessor i Uppsala, brukar anges som skandiums 
upptäckare. Från 10 kg mineral lyckades han 1879 framställa 2 g skan-
diumoxid.463 Samtidigt kunde Cleve visa att skandium motsvarade det 
ämne som Mendelejev tidigare hade förutsagt på teoretiska grunder 
och då gått under namnet ekabor; »Detta resulterade i vissa slitningar 
mellan N[ilsson] och Cleve rörande scandiums upptäcktshistoria«.464

Cleve står dock som upptäckare av två andra jordartsmetaller 1879, 
holmium och thulium. Båda hade renats fram ur vad man dessförin-
nan hade trott vara rent erbium. Kanske var det denna nyhet han fö-
reläste om vid en annan sammankomst på Societeten 1879, med titeln 
»De nya undersökningarna öfver jordmetallerna«. Året innan hade 
han framträtt med föreläsningen »Mosandrium eller Terbium och dess 
oxid« och året efter talade han om »Erbiums atomvigt«. Mosandrium 
var förstås namngivet efter Carl Gustaf Mosander men skulle senare 
visa sig vara en blandning av gadolinium och terbium. Före spektro-
skopin hade de dåtida kemisterna en stor utmaning i att säkerstäl-
la renheten i nyupptäckta ämnen. Mosander själv hade till exempel 
identifierat vad han trodde vara det nya grundämnet didymium, men 
det skulle senare delas upp i praseodym(ium) och neodym(ium).

Cleve publicerade också två uppsatser om sällsynta jordartsme-
taller i Nova Acta, om didymium respektive samarium.465 Han höll 
även Societetens ledamöter uppdaterade om den aktuella teoretiska 
utvecklingen, som i föreläsningarna »Om atomtheoriens utveckling 
under detta århundrade« och »De nya framstegen på molekulartheo-
riens område«.

463 Det skulle dröja till 1939 innan skandium kunde framställas i metallisk form.
464 Lars Fredrik Nilson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8927, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art av Anders Lundgren). I sitt periodiska system från 1869 hade 
Mendelejev lämnat en lucka för ett ämne med atommassan 44, närmast före 
yttrium.

465 clEvE (1887a,b).
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Färgblindhet

Vid sidan av Anders Jonas Ångström torde Frithiof Holmgren ha varit 
en av de få Uppsalaforskare under 1800-talet som verkligen nådde in-
ternationell ryktbarhet. Hans viktigaste bidrag till forskningen var på-
visandet av näthinnans elektriska respons på ljusintryck.466 Han hade 
1865 i försök med grodor registrerat det första elektroretinogrammet 
och sedan gått vidare med studier av människan. Han kallade fenome-
net för ”retinaströmmen”.

Holmgren kom till Uppsala 1850 för medicinstudier och utnämn-
des 1864 till landets första professor i fysiologi. Han hade då genom 
flera utlandsvistelser hämtat hem kunskaper inom den nya vetenska-
pen fysiologi. Senare under livet fortsatte han hålla sig ajour med den 
internationella frontlinjen genom flera långvariga utlandsresor. I Upp-
sala byggde han upp sitt laboratorium på gamla Patologen i kvarteret 
Munken vid Islandsbron, 1892 flyttat till det för donationspengar ny-
byggda Regnellianum. 

Det som efterhand kom att bli ett stort forskningsintresse för 
Holmgren hade med ögats färgseende att göra. Det var ett begynnan-
de kunskapsområde inom oftalmologin och när färgseendet inte fun-
gerade som det skulle hade förödande konsekvenser börjat inträffa. En 
sådan var den svåra tågolyckan i november 1875 på östra stambanans 
enkelspåriga räls nära Linköping.

Det var i samband med att de nord- och sydgående nattågen skul-
le mötas vid ett-tiden som olyckan uppstod. Tåget från Malmö hade 
blivit försenat och mötesstationen fick ändras. Stationsinspektorn i 
Bankeberg (Vikingstad) fick order att med rött ljus signalera stopp för 
tåget mot Stockholm. Lokföraren uppfattade dock inte detta och med 
två tåg på rak kollisionskurs med varandra var olyckan ett faktum. Nio 
personer omkom och senare dömdes stationsinspektorn till fängelse 
som ansvarig för händelsen och för att inte tillräckligt tydligt ha gett 
signaler. 

Olyckan blev naturligtvis en stor nyhet och ledde Frithiof Holm-
gren till tanken att lokföraren kanske inte hade uppfattat stoppsigna-
len på grund av färgblindhet. Någon liknande händelse på kontinenten 
fanns tidigare beskriven i litteraturen. Föraren hade avlidit i olyckan så 
han gick inte att höra men tragedin stimulerade Holmgren till  vidare 

466 granit (1945). Finländaren Ragnar Granit skulle själv få Nobelpriset i medicin 
och fysiologi 1967 för sina studier av färgsinnets fysiologi.



214

KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETEN I 1800-TALETS UPPSALA

undersökningar av hur färgseendet kunde påverka säkerheten på räl-
sen (och till sjöss).

Holmgren utvecklade en metod för att studera förekomsten av 
färgblindhet hos tågpersonal som baserades på ulldockor.467 Han an-
vände garn av safirull i olika färger och försökspersonerna fick jämföra 
olika nystan i syfte att se vilka färger de kunde skilja på och vad som 
kunde förväxlas. I en uppmärksammad studie gjord 1876 färdades han 
med dressin på järnvägen mellan Uppsala och Gävle för att undersö-
ka tågpersonal längs sträckan.468 Av de 266 undersökta personerna 
vid banvaktarstugor, grindar och stationer var 13 på ett eller annat 
sätt färgblinda. Holmgrens resultat blev direkt mycket uppmärksam-
made och ledde mer eller mindre omgående till införandet av tester 
av färgseendet vid järnvägen, inom fyr- och lotsväsendet, i flottan och 
i skolan.

467 A Frithiof Holmgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13748, Svenskt biogra-
fiskt lexikon (art av Ragnar Granit).

468 holmgrEn (1877).

Svårighet att se en stoppsignal på grund av färgblindhet kan ha orsakat den 
svåra tågolyckan vid Lagerlunda utanför Linköping 1875. Landets första 
 fysiologiprofessor Frithiof Holmgren kart lade förekomsten av färgblindhet 
och delgav Societetens ledamöter sina nya rön i ämnet vid ett stort antal 
föreläsningar. Okänd fotograf. Sveriges Järnvägsmuseum.
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Holmgren höll inte mindre än nio föreläsningar om färgblindhet i 
Societeten under åren 1876–1884. Det var således en företeelse som 
blev väl känd i den lokala universitetsmiljön. Han berättade bland 
annat om »Färgblindhetens förekomst bland manskapet vid Uplands 
regemente och tjenstpersonalen vid Upsala-Gefle jernväg« och »Några 
statistiska resultat af i Sverige hittils gjorda undersökningar angående 
färgsinnet, hvarvid bland af 13,200 personer af mankön funnits 2,84 
proc. färgblinda«.

Något som Holmgren inte föreläste om på Societeten men som 
ändå är värt att nämna är att han var en av de medicinare i Uppsala 
som snabbare än botanikerna och zoologerna i staden tog åt sig Dar-
win. Holmgren sökte bevisa evolutionen genom att mata duvor med 
kött för att se om de över generationer utvecklade mer rovfågelslika 

Frithiof Holmgren gjorde sig inte bara bemärkt som en framstående forskare. 
Han och hans fru Ann-Margret Holmgren öppnade sitt hem för unga radika-
ler i Uppsala och det gjorde att paret efter hand hamnade utanför Uppsalas 
borgliga societetsliv. Fotograf Emil L:son Finn. Uppsala universitetsbibliotek.
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karaktärer (vilket förvisso var i strid med tesen att förvärvade egen-
skaper inte går i arv). På motsvarande sätt försökte han få hökar att 
anpassa sig till en vegetarisk kost. Han lyckades emellertid inte få fåg-
larna att överleva och föröka sig, även om han ändå anade en föränd-
ring i duvornas näbbform. Gustaf Fröding skaldade om vad som får ses 
som ett misslyckat experiment:

Förädla duvan till en hök,
förädla höken till en duva,
det är ett darwinistiskt tänkt försök,
på vilket tidens zoologer ruva.
Giv höken svag och mjölig mat,
den djärve jägarn skall bli lugn och lat.

Åt duvan skall du kraftig råbiff laga,
den veka kuttrerskan skall läras jaga.
Och se, och se, hur duvonäbben kröks,
den spetsas till, förlängs, det är en höks!
Och hevreka, du nye Arkimedes,
av hökens klor en turturfot beredes.

Men duvans huvud sjunker ned betryckt
och hökens vinge höjs ej mer till flykt,
de sitta tyst och se vid burens galler 
med slocknad blick, hur fjäderskruden faller,
de tvina bort, en vacker dag,
de ligga döda enligt livets lag.469

Familjen Holmgren flyttade i början av 1880-talet från Vershuset vid 
Islandsfallet till den nyuppförda och då lite avsides belägna Villa Åsen 
(i dag Villavägen 1D). Holmgrens hade förvärvat mark i stadens utkant 
och där låtit uppföra fyra ståndsmässiga villor (Åsen, Tomtebo,  Lyckan 
och Friden; Villavägen 1–9). De kom att utgöra början på den nya 
stadsdelen Kåbo. Men Holmgrens hamnade inte bara geografiskt utan 
också socialt lite utanför. Både Frithiof och hans maka Ann-Margret 
var på flera sätt engagerade i livet utanför akademin: Frithiof en fos-
terlandsvän inblandad i bland annat Skansen tillkomst, Ann-Margret 
en tidig förkämpe för kvinnlig rösträtt.470 Båda var radikaler för sin tid. 

469 Dikten Hök och duva, i Samlade skrifter av Gustaf Fröding. I. Ungdomsdikter. 
Bonniers 1920, s. 15.

470 Ann Margret Holmgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13743, Svenskt 
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En utlösande faktor till ett socialt avståndstagande gentemot famil-
jen Holmgren var vad som kom att refereras till som ”Sedlighetsdebat-
ten”, en lokal variant av den nationella (och nordiska; jmf. Strindbergs 
och Ibsens meningsutbyten) moraldebatt som pågick under 1880- 
talet. Det var den relativt nybildade studentföreningen Verdandi som 
1887 arrangerade en debatt på Gillet under temat »Vilka äro de vik-
tigaste önskningsmålen i sedlighetsfrågan?« med kontroversiella frå-
gor som fri kärlek, preventivmedel och sexualitet. Föreningen hade 
kommit till för att främja det fria ordet och den fria tanken, med 
ambitionen att i det avseendet förena liberalismen och den spirande 
arbetarrörelsen.471 

biografiskt lexikon (art av Olle Franzén). Frithiof Holmgren diktade och var en 
uppskattad talare vid akademiska fester. På en av obeliskerna utanför Nordiska 
museet kan än i dag ses inristat hans skaldande: »Den dag kan gry, då allt vårt 
guld ej räcker att forma bilden av den svunna tid«.

471 Senare skulle Verdandi bli mer renodlat vänsterorienterat.

Stadsdelen Kåbo i Uppsala fick sin början när Frithiof Holmgren på 1880- 
 talet köpte tomter utanför stadens sammanhängande bebyggelse, bortanför 
Chemi cum. Familjen lät uppföra och bosatte sig själva i Villa Åsen, i dag med 
adressen Villavägen 1D. Okänd fotograf. Upplandsmuseet.
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Ann-Margret Holmgren närvarade på mötet som stora delar av 
stadens etablissemang tog avstånd från. Paret stödde studenternas 
radikala åsikter och efter mötet blev de mer eller mindre utfrusna 
från högreståndslivets salonger. Det skapade också en konflikt mellan 
fysiologiinstitutionen och fakulteten – även Holmgrens adept på in-
stitutionen Hjalmar Öhrvall ställde sig på de radikalas sida. Holmgren 
höll sammanlagt 22 föreläsningar på Societeten under perioden 1874–
1888, alltså i snitt mer än en per år. Men de upphörde alltså ungefär 
samtidigt som Holmgrens ratades av de konservativa kretsarna. Om 
där förelåg ett orsakssamband är svårt att veta. 

Och hur var vädret?

I år (2022) firar Uppsalas serie av väderobservationer 300 år. Det är 
världens äldsta serie av väderdata. Vid Societetens möte den 12 de-
cember 1868 gav Gustaf Svanberg en »Redogörelse för den meteorolo-
giska observations metod och arbets ordning, som tillsvidare följes vid 
Upsala Observatorium«. Att samla in och sammanställa uppgifter om 
vädret hade varit en Societetens viktigaste aktiviteter när sällskapet 
bildades. Den temperaturserie som 1722 initierats av Erik Burman, 
och ganska omgående tagits över av Anders Celsius, kom regelbundet 
att rapporteras i den då nystartade tidskriften, Acta Literaria. Rappor-
teringen av väderuppgifter fortsatte där fram till och med 1731 års 
data men därefter förmedlades uppgifterna på annat sätt.472 

Fram till mitten av 1800-talet registrerades Uppsalas väderobser-
vationer vid det dåvarande astronomiska observatoriet, alltså Celsi-
ushuset på Svartbäcksgatan. När ett nytt observatorium 1853 stod 
färdigt i Observatorieparken flyttades också de meteorologiska obser-
vationerna dit och utvidgades. I samband med denna förändring åter-
kom rapporteringen av väderdata i Nova Acta. I fyra sammanställning-
ar redovisades uppgifter för åren 1855–1862, under titeln Résultats 
des observations météorologiques, faites au nouvel observatoire d’Upsal 
 pendant l’anné [år]. Av någon anledning upphörde rapporteringen där-
efter återigen. Det dröjde dock inte länge (1869) förrän Anders Jonas 
Ångström kom med förslaget att »Vetenskap Societeten skulle öfver-

472 Ett undantag var data för 1739–1740 som några år senare publicerades av 
 Celsius i Acta. En orsak till att rapporteringen av väderuppgifter i Societetens 
regi upphörde kan mycket väl ha varit problemen med att hålla uppe tidskrifts-
utgivningen under Linnés sekretariat.
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taga tryckningen af de dagliga meteorologiska Observationerna«.473 Så 
blev också fallet, men inte i Nova Acta. 

Den nya tryckningen skedde i en separat skrift, Bulletin météoro-
logique mensuel de l’Observatoire de l’Université d’Upsal, och inled-
des direkt med uppgifter för 1869. Upplägget var att Societeten och 
universitetet delade lika på kostnaderna för utgivningen som uppgick 
till drygt 600 rdr rmt per år. Den här gången varade Societetens en-
gagemang i 10 år. Det som då fick sällskapet att avbryta sin finansie-
ring var att det från och med 1879 gick ut ett särskilt statsanslag till 
meteorologiska institutionen. Societeten ansåg att institutionen med 
det anslaget själv kunde bekosta rapporteringen av väderuppgifter.474 
Därmed var Societetens involverande i Uppsalas mätserie över och 
snart därefter skulle sammanställningarna komma att övergå till ett 
nationellt ansvar genom Statens Meteorologiska Centralanstalt. 

473 9 juni 1869.
474 25 februari 1879.
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Donationer och priser

I de nya stadgar som antogs 1906 fastställs att Societeten söker ver-
ka för sin uppgift bland annat genom understöd och belöningar 
för vetenskapliga arbeten. Någon motsvarande formulering fanns 

inte i de ursprungliga stadgarna från 1728. Tillägget har som vi sett 
sin grund i att ekonomin under 1800-talet förbättrades på ett sätt 
som möjliggjorde stipendieutdelningar. Av stor betydelse var också 
tillkomsten av en rad donationer.

Linnépriset

Carl von Linné gjorde sig inte känd som mecenat eller filantrop. I hans 
testamente fanns inga andra mottagare än familjen upptagna och inte 
heller under sin livstid skänkte han, mig veterligen, någon större sum-
ma pengar. Mot den bakgrunden kom det nog som en överraskning 
när Sara Lisa von Linné meddelade att hon ville donera medel till 
Societeten. Det skedde 25 år efter hennes makes död, inte långt innan 
hon själv gick bort 1806 vid 90 års ålder.475 Donationen gjordes ut-
tryckligen för att bidra till hågkomsten av Linné hos eftervärlden. Den 
skulle göra det möjligt för Societeten att belöna forskare som verkade 
i Linnés anda, det var hennes önskemål.

Donationsbrevet var daterat 8 september 1803. Societeten hade 
därefter två sammankomster under 1804 utan att donationen nämn-
des i protokollet. Det var först vid mötet den 15 juni 1805 som den 
togs upp. Då meddelades också att 333 rdr helt nyligen hade förts över 
till Societeten. Det var väl helt enkelt så att det var först då som dona-
tionen kommit till Societetens kännedom.

475 För en beskrivning av Sara Lisa von Linnés liv, se tullbErg (2006).
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Vi vet inte vad som fick Sara Lisa att på ålderns höst ta steget att 
donera pengar till minnet av sin make. Det fanns som sagt ingen lin-
neansk gåvotradition hon fullföljde. Donationsbrevet var bevittnat av 
två personer och givet vilka de var kanske de fungerade som mer än 
bara vittnen. Sara Lisa säger i brevet att hennes beslut hade kommit 
till genom vänners och anhörigas råd. 

Vittnena var Sven Anders Hedin och Eric Michael Fant, som båda 
hade skrivit biografiliknande texter över Linné. Den förstnämnde var 
en närmast fanatisk beundrare av Linné, »allt vad denne sagt och skri-
vit var kungsord för H[edin]«.476 Hedin var uppvuxen utanför Alvesta, 
alltså i närheten av Linnés hemtrakter och bara tre mil från Stenbro-
hult. Han hade som Linné gått i gymnasiet i Växjö och studerade 
sedan för honom i Uppsala. Under den åldrige Linnés presidium för-
svarade han avhandlingen Canones Medici för doktorsgraden 1775.477 
Hedin valde läkarbanan och på Linnés rekommendation fungerade 
han under ett år som personlig läkare åt Abraham Bäcks lungsjuke 
son, Carl Abraham.478 Abraham Bäck blev på olika sätt Hedins gynna-
re och Hedin kom båda familjerna Bäck och Linné nära.479

476 Sven A Hedin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12735, Svenskt biografiskt 
lexikon (art av Olle Franzén). FriEs (1903) tar upp ett flertal passager i Hedins 
Minne af von Linné, fader och son där han menar att Hedin överdriver eller till 
och med kommer med rena felaktigheter i Linnés favör.

477 Linnés hälsa sviktade under hans sista år och han drabbades av vad som synes 
ha varit en första stroke 1774, året innan Hedins avhandling försvarades.

478 När Carl Abrahams tillstånd försämrades (»inträdande blodspottning«) tog 
Hedin med honom ut på en längre resa som botemedel. Han ansåg sig själv ha 
blivit botad från samma sjukdom genom att ha ridit fram och tillbaka mellan 
Uppsala och Skåne. Men trots denna behandling avled Carl Abraham kort 
därefter. 

479 Carl Abraham Bäck hade fått sina förnamn efter pappan och Linné (FriEs, 
1903; s. 320). Linné tycks också ha närt en önskan att hans och Bäcks släkter 
skulle korsas i nästa generation (»att en telning af Linnéiska stammen skulle 
inympas på den Bäckska«). I brev till Bäck förekommer hälsningar till »lille 
 Archiatren [Carl Abraham] från mig och Sophia [en av Linnés döttrar]« och 
»min Sophia längtar efter sin fästman«.
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Sara Elisabeth (”Lisa”) von Linné, änka efter Carl von Linné, donerade 1803 
medel till Societeten för att möjliggöra utdelandet av Linnépriset. Målning 
av Johan Henrik Scheffel 1739, då Sara Lisa är bröllopsklädd. Uppsala uni-
versitets konstsamlingar.

Sara Lisa von Linnés donation till Societeten

Donations Brefwet

Under saknaden af en Make, framledne Archiatern och Ridda-
ren von Linné, hvilken jag i lifstiden med största skäl älskat, har 
en Nådig Öfverhets utmärkta höga välbehag öfver hans arbeten 
och bemödande att befordra Wetenskapernas tillwäxt, varit min 
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ljufvaste tröst. Jag har icke heller saknat en vördad Allmänhets 
högaktning för Hans Minne. Ett oskattbart wedermäle däraf är 
äfven, ibland annat, den wackra Minnes-Wård, som öfver Ho-
nom blifvit rest i Upsala Domkyrka. Och jag hade med nöje 
skolat deltaga uti den därtill upgågna kostnaden, om icke min 
Salig Mans fordna Vänners och Lärjungars Frikostighet gjort 
mitt biträde wid detta tillfälle öfverflödigt. Jag ärkänner med 
vördnadsfull tacksamhet deras ädelmod, men hvarken kan min 
böjelse att hedra min Mans Minne, eller min Skyldighet, att göra 
det, därigenom tillfredställas, att jag blott förblifver en owerk-
sam åskådare af andras benägenhet. Jag vill således äfwen efter 
min förmåga bidraga till Hans hugkomst hos Efterwerlden, och 
önskar kunna göra det på ett sätt, som närmast instämmer med 
Hans ofta yttrade tänkesätt.

De som i lifstiden warit min Salig Mans bekante, torde erhin-
dra sig, att twå saker voro i synnerhet föremål för Hans önskning-
ar. Den ena war den Wetenskapens tillwäxt, hvilken Han med 
en outtröttligt flit och efter kännares omdöme med framgång 
idkat. Han satte så mycket upriktigare värde på densamma, som 
Han trodde, att ingen Kunskapsgren var mera nyttig i mänskli-
ga lefnaden, och det som mera är, tjenligare att tolka Skaparens 
Vishet och Godhet. Det andra ämnet för Hans önskningar var 
ett älskadt Fäderneslands tillväxt och förkofran, såsom en sä-
ker följd af Fäderneslandets närmare kännedom. Huru kärt min 
Salige Man hållit sitt Fosterland, torde däraf kunna bevisas, att 
Han af tillgifvenhet för det samma, försakade de fördelaktigaste 
tillbud från andra länder.

Jag har således med Wänners och Anhöriges Råd beslutit, att 
erbjuda den Widtberömda Wetenskaps Societeten i Upsala 333. 
Rdl. 16 sk. Specie, med det Wilkor, att denna Summa blifwer ett 
orubbadt Capital, som utlånas till den högsta lagliga ränta, som 
med fullkomlig säkerhet står att erhållas. Men det häraf flytande 
Interesset samlas till dess det hopalagdt utgör 100 Rdl. i samma 
mynt, och bör låntagaren förbinda sig, att alltid ehvad författning-
ar med myntet i en framtid kunna göras betala detta Interesset i 
Specie. Dessa Hundrade Riksd. blifva sedan en belöning för det 
bästa Svar, på någon af Societeten utsatt prisfråga, och komma 
beständigt, att utbetalas den 13. Maji, som är min Sal. Mans Fö-
delsedag. Men Prisfrågorna böra angå: Sveriges Geographia Physi-
ca och Natural-Historia, med dessa Kunskapers tillämpning till 
Landthushållningen.
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Jag hoppas, att Societetens Herrar Ledamöter, hvilke alle be-
hagat visa min afledne Mans Namn så mycken bevågenhet, och 
flere i lifstiden varit Hans Wänner, att de åtaga sig den mödan, 
att utsätta frågan och pröfva pris skrifterne, samt tilldela det 
bästa svaret belöningen, som jag ock önskar, att i den händelse 
min Mans Efterträdare wid Upsala Academie wid ett slikt till-
fälle ej skulle vara Ledamot af Societeten, han dock må warda 
rådfrågad.

Om under hela den tid, då dessa Etthundrade Riksdaler som 
skola utgöra belöningen insamlas intet svar skulle inkomma, som 
Societeten finner wärdigt att belönas så täcktes Societeten till-
dela belöningen åt någon annan Skrift, som antingen blifvit till 
Societeten inlemnad, eller ock serskildt tryckt, när den på ett 
utmärkt sätt uplyser något ämne i de redan nämde Vetenskaper. 
Härtill räknar jag äfven Resebeskrifningar öfver Swenska Land-
skaper eller topographier, som äro författade af kännare i Natu-
ral-Historien och Physiken, dock med förbehåll, att medlen icke 
blifva använde till Rese-Stipendier, utan bör resan wara gjord, 
och beskrifningen till Societeten inskickad, eller också redan 
tryckt, innan Auctor kan anses som competent att concurrera.

Äfven är min önskan, att dessa Skrifter måtte så fort skje kan 
utkomma på trycket och det på Swenska, Societeten dock obe-
tagit, att i fall den finner någon skrift äfven nyttig för utländske 
Lärde, att införa den i sina Handlingar, öfversatt på hvilket Språk 
Societeten pröfvar nyttigast.

Om Societas Scientiarum icke skulle vilja åtaga sig besväret 
med dessa penningars Utlåning, så anhåller jag, att Amplissimum 
Consistorium Academicum täcktes visa min Mans Namn den 
bevågenhet, att låta Academiens Räntkammare få därom draga 
försorg, och att det sker med samma säkerhet för Capitalet, som 
vid Academiens egna Medels utlåning iagttages.

Hammarby d. 8. Sept. år efter vår Frälsares Jesu Christi börd 
1803.

Sara E. Linne
L.S.

Till wittne
S. Hedin./. Mich: Fant
  Pastor i Skeptuna
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Under sin fortsatta läkarkarriär var Hedin bland annat livmedikus, 
assessor vid Collegium Medicum och intendent vid Medevi Brunn. Han 
gav 1784 ut skriften – närmast hyllningsskriften – Quid Linnaeo patri 
debeat medicina (Vad Linné gjorde för medicinen) och senare Minne 
af von Linné, fader och son (1808). 

Endast 27 år gammal hade Eric Michael Fant – den andre rådgivar-
en – utsetts till professor i historia 1781. Från 1788 var han dessutom 
kyrkoherde i Alunda och Morkarla; han hade fått samma förläning 
som Jöns Svanberg 50 år tidigare.480 Han valdes in i Societeten 1782, 
också i det sammanhanget som mycket ung. Det kan tyckas märkligt 
att det var just Fant som skrev de minnesord över Linné som Socie-
teten 1792 publicerade i Nova Acta.481 Det fanns ju flera ledamöter 
som ämnesmässigt stod honom mycket närmre, inte minst Carl Peter 
Thunberg. Fants personliga erfarenheter av Linné lär också ha varit 
begränsade. Men han hade ett gott nätverk av kontakter och redan 
dagen efter Linnés begravning visste han till exempel berätta att »ef-
ter egen åstundan lades han i kistan orakad, och med sin gamla röda 
 sammets-Calotte på hufvudet. Kistan var af en Alm, den han sjelf 
planterat i sin trädgård«.482 I alla händelser var Fant uppenbarligen lagd 

480 Eric Michael Fant, urn:sbl:15137, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Ahnlund. 
Bengt Hildebrand). Fant beskrivs av Ahnlund och Hildebrand som att »ha tagit 
den briljantaste kandidatexamen, som dittills avlagts vid universitetet«, att som 
27-åring ansetts »både i Uppsala och på högsta ort självskriven till« professuren, 
att han var »en lärdomsbjässe av gammaldags snitt, med kolossal beläsenhet«. 
Av samtiden sades att »Detta stora genie [var den] lärdaste yngling i riket«.

481 Fant (1792).
482 Fant i brev till Carl Christoffer Gjörwell 23 januari 1778, KB: 1/Ep. G 7.

Sara Lisas underskrift på donationsbrevet till Societeten. Sven Anders Hedin 
och Eric Michael Fant har bevittnat namnteckningen.
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åt att teckna framgångsrika naturvetares minne. Han skrev också bio-
grafier över Nils Rosén von Rosenstein, Anders Berch, Samuel Auri-
villius och Daniel Solander. 

Sara Lisa von Linné måste ha uppskattat Hedins och Fants hyll-
ningar till sin bortgångne make, särskilt Hedins oreserverat positiva 
inställning till honom.483 Med Fant som ledamot av Societeten fanns 
dessutom en koppling till sällskapet. Det skulle därför ha kunnat vara 
de två som föreslog Sara Lisa att göra en donation. Tidpunkten sam-
manföll med att allt fler av dem som en gång hade sett Linné under 
hans krafts dagar själva försvunnit. Vid sekelskiftet styrdes stadens 
akademiska och sociala kretsar av personer som aldrig hann uppleva 
honom eller vars syn enbart präglades av minnet av »den äldre, knar-
rige och ärekäre Linné«.484 Kanske familjen Linné eller deras rådgivare 
såg det som angeläget att just i det läget söka bevara minnet av Linné 
som han var i sina glansdagar. Att för alltid möjliggöra utdelningen av 
ett pris till hans ära skulle vara ett sådant sätt.

Sara Lisa von Linnés donation fylldes nästan omgående på i två 
omgångar och därmed mer än fördubblades i värde. Det var först den 
medicinska fakulteten som 1806 beslutade att överlämna ett över-
skott på 130 rdr som uppkommit vid insamlingen av medel till det 
»Linnæiska Monumentet«. Det senare rörde sig om det tre meter höga 
monumentet i porfyr, prydd med en medaljong av Tobias Sergel, som 
1798 uppfördes i Domkyrkan. Det var skänkt av »vänner och discip-
lar«, med inskriptionen Carolo a Linné Botanicorum Principi Amici et 
Discipuli MDCCXCVIII.

Den medicinska fakulteten var ingen stor församling. Vid mötet 
den 21 maj 1806 då man beslöt att föra över medel till Societeten var 
tre personer närvarande: Pehr von Afzelius, Carl Peter Thunberg och 
Jakob Åkerman, alla tre ledamöter av Societeten! Som dekanus tjänst-
gjorde Thunberg och det var också på hans förslag det hela kom upp.

I samband med 100-årsjubiléet av Linnés födelse 1807 kom en an-
dra påfyllning, denna gång från Linnés döttrar. Linné hade fem barn 
som nådde vuxen ålder, fyra döttrar och sonen Carl von Linné d.y. Den 
senare gick bort 1783 och av döttrarna dog Elisabeth Christina 1782.485 

483 Vid ett tillfälle ställde sig Hedin själv frågan om hans beundran »kanske gränsar 
till ett slags galenskap«.

484 Sven A Hedin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12735, Svenskt biografiskt 
lexikon (art av Olle Franzén).

485 Efter att inte ”fått till det” med ungdomskärleken Daniel Solander hamnade 
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De övriga tre döttrarna blev alla över 80 år gamla och levde ända fram 
till 1830-talet: Lovisa, Sara Christina och Sophia. Lovisa förblev ogift 
medan Sara Christina och Sophia gifte sig med var sin broder Duse, 
kaptenen Hans Henrik Duse och akademiombudsmannen Samuel 
Christoffer Duse. De familjemedlemmar som nu var i livet tillförde 
ett lika stort belopp som Sara Lisa von Linné ursprungligen hade gjort, 
333 rdr.

Hundraårsjubiléet sammanföll med invigningsfesten av den Bota-
niska trädgården och det nya Orangeriet.486 Arbetet med att lägga om 
trädgården och uppföra nya byggnader hade dragit ut på tiden sedan 
Gustav III 1787 donerat den tidigare slottsträdgården till universite-
tet. Initiativet att uppmärksamma att 100 år gått sedan Linnés födelse 
hade inte växt fram underifrån, det var ett gammalt kungligt påbud. 
Den för 1800-talet så karaktäristiska jubileumsvurmen i fosterländsk 
anda hade än så länge inte slagit rot. Sven Anders Hedin var dock en ak-
tiv påhejare av jubileet.487 Han hade skrivit ett översvallande äreminne, 
närmast ett pekoral, som blev uppläst vid festen. Samtidigt deklamera-
de han själv texten vid en parallell ceremoni i Växjö. Hur festligheterna 
egentligen uppfattades av samtiden är oklart. Ärkebiskopen närvarade 
men varken landshövdingen, kanslern eller några kungligheter var där. 
Minneshögtiden har långt i efterhand beskrivits som »delvis parodisk« 
men hur det var med den saken låter jag vara osagt.488

Enligt donationsbrevet skulle medlen lånas ut till »högsta lagliga 
ränta«. När ränteintäkterna uppgått till 100 rdr skulle denna sum-
ma delas ut som belöning »för det bästa Svar, på någon af Societeten 
utsatt prisfråga«. Prisutdelningen skulle ske på Linnés födelsedag. En 
prisfråga var ett utlyst stipendium, oftast riktat till yngre forskare, 
där sökanden skulle lämna in ett svar på en fråga som formulerats 
i utlysningen.489 I det här fallet stipulerade Sara Lisa att frågorna 
skulle gälla »Sveriges Geographia Physica och Natural-Historia, med 

Elisabeth Christina i ett riktigt eländigt äktenskap med Carl Fredrik Bergen-
crantz. Han hade Olof Rudbeck d.y. som morfar, en av Linnés patroner. Hos 
honom hade Linné en gång i tiden varit inneboende och hade fungerat som 
informator åt dennes barn. Det förefaller att ha varit ett resonemangsäktenskap 
som inte föll väl ut.

486 Östholm (2007).
487 bJÖrK (2018).
488 Sven A Hedin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12735, Svenskt biografiskt 

lexikon (art av Olle Franzén).
489 nordin-pEttErsson (1959) och Widmalm (2019).
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dessa  Kunskapers tillämpning till Landthushållningen«. Om Societe-
ten inte fann någon värdig mottagare efter prisfrågans utlysning hade 
man möjligheten att i stället ge belöningen till något annat arbete om 
» Fäderneslandets Natural Historia« som publicerats eller lämnats till 
Societeten för publicering. 

Efter några år var det dags att göra en första utlysning och Thun-
berg fick i uppdrag att komma med förslag på några olika frågor.490 Vid 
en omröstning vann frågan »Hur bör under de allmänna Lärowerkens 
nu warande Inrättning Rikets ungdom säkrast och lättast genom Na-
tural Historiens Kännedom danas till skickliga Ämnen för de practis-
ka Wetenskaperna«.491 Den annonserades men renderade endast ett 
svar och efter granskning bedömdes det inte hålla måttet.492 En ny 
utlysning gjordes och åter erhölls bara ett svar, som inte heller det 
befanns tillfredsställande.493

Efter att nu inte ha kunnat dela ut stipendiet trots två utlysningar 
beslöt man använda räntemedlen på det alternativa sätt som dona-
tionen tillät.494 Det blev Göran Wahlenberg som fick ta emot 100 rdr 
för sin nyligen utgivna Flora Lapponica. Fem år senare fick han åter 
samma bidrag, denna gång för sitt mineralogiska arbete baserat på 
 Societetens samlingar, Petrificata telluris Svecanæ.495

Linnédöttrarna och den i livet kvarvarande mågen Samuel Chris-
toffer Duse lämnade 1819 Societeten större frihet i användningen av 
donationsmedlen. Dels behövde man inte hålla fast vid ett premiebe-
lopp på just 100 rdr, dels gavs möjlighet att använda något av avkast-
ningen till tryckkostnader för belönade arbeten i Nova Acta.496 Man 
tog instruktionen ad notam och delade 1819 ut 60 rdr till Johan Petrus 
Rosén och 66 rdr 1821 till Gabriel Marklin.497

490 5 december 1809.
491 31 januari 1810. Några ledamöter röstade på »Äro könen hos Växterna allmän-

na, eller gifvas ibland dem andra fortplantningssätt?«.
492 In der Schöpfung unserer Erde herrscht eine Reihe aufsteigender Forme und Kräfte 

(1 juni 1811).
493 Det hade titeln Nec timide, nec temere; i översättning ungefär »Varken försiktigt 

eller förhastat«. Bidraget granskades av Thunberg och Adam Afzelius. Den 
förre tyckte det var ett värdigt prissvar medan den senare avstyrkte en belöning 
(17 juni 1812).

494 17 juni 1812.
495 WahlEnbErg (1821).
496 I brev daterat 8 maj 1819.
497 rosén & WahlEnbErg (1821).
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Carl Peter Thunbergs förslag till prisfrågor inför den första  
utlysningen av Linnépriset 1809498

1. Hvad var bekant af Sexus Plantarum, före Linnés tid; och hvar-
uti består Linnés förtjänst emot Vetenskapen, i afseende på kö-
nens kännedom hos Växterna?

2. Äro könen hos Växterna almänne, eller gifvas ibland dem andre 
fortplantningssätt?

3. Huru vida är, efter Linnés tid, kännedomen om Växternas kön 
utvidgad och med säkre bevis vidare bekräftad?

4. Hvad nytta hafva Uptäkts Resor tilskyndat Europa sedan Medi-
um af det förflutne Seculum?

5. Hvad nytta har den vid Upsala Akademi varande botaniska 
Trägården tilskyndat Fäderneslandet, sedan dess första inrättning, 
intill närvarande tid?

6. Hvad nytta, så väl för den Studerande Ungdomen, som för 
 Fäderneslandet i almänhet, kan och bör man vänta af Naturali-
samlingar vid Rikets Läroverk?

7. Hvad kan väl Landthushållningen lofva sig för hjelpreda och 
nytta utaf Naturens kännedom, bibringad Ungdomen vid Rikets 
undervisningsverk?

8. Huru bör, på bekvämligaste och fördelagtigaste sätt, vid Rikets 
undervisnings anstalter Ungdomen handledas och upmuntras til 
kännedom af Naturalhistorien, som danas til Skickeliga Ämnen 
för de praktiske Vetenskaperne, Landthushållningen, Trägårds-
skjötselen, Fabriker och andre konster?

9. Det bästa förslag til Instruction för Botanices Demonstrator vid 
Rikets Akademier?

10. Den bästa Upgift till Instruction för en Orangeur och Trägårds-
mästare vid en Botanisk Trägård.

498 UUB U2000:24.
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Linnéfondens avkastning kom till användning som premium ett 
40-tal gånger under 1800-talet (Tabell 10). Ett typiskt belopp var 150 
kr, någon gång beviljades 300. Mottagare var oftast docenter, adjunkter 
eller kandidater, och för många av dem blev det en hjälp på vägen mot 
en framgångsrik akademisk karriär. Wahlenberg är redan nämnd och 
bland stipendiaterna fanns också blivande professorer som Per Teodor 
Cleve, Thore Magnus Fries, Salmon Eberhard Henschen, Hugo Hilde-
brandsson, Herman Schultz, Adolf Fredrik Svanberg, Robert Thalén, 
Veit Wittrock och Anders Jonas Ångström. Societeten spelade helt 
klart en viktig roll för uppsaliensisk naturvetenskap på 1800-talet.

Tack vare den goda utlåningsräntan och trots ett stort antal utdela-
de premier hade Linnéfondens kapital växt till 10 000 kr 1882. Sam-
tidigt hade utgivningen av Nova Acta blivit allt dyrare. Det berodde 
framför allt på den ökande manustillströmningen och därmed en allt 
tätare utgivning. Skattmästaren August Almén kom med förslaget att 
delar av den årliga räntan från Linnéfonden kunde användas för en mer 
generell täckning av tryckkostnaderna för Nova Acta, och så blev det 
också.499 Men när Thalén 1901 ersattes som sekreterare av Nils Dunér 
fann denne att de senaste decenniernas förfaringssätt där avkastning-
en huvudsakligen använts till tryckkostnader inte varit förenligt med 
donationens ursprungliga instruktioner.500 

Bergstedtska priset

Den andra större donationen som gjorde det möjligt för Societeten att 
regelbundet dela ut ett pris kom till tack vare Erik Bergstedt. Han var 
under lång tid verksam inom statsförvaltningen och skickades bland 
annat runt på diplomatiska uppdrag till en rad europeiska  metropoler: 
Sankt Petersburg, Paris, London, Berlin och Köpenhamn.501 Han ham-
nade i den storpolitiska hetluften vid flera tillfällen, till exempel då 
han i Sankt Petersburg fick höra om överste Göran Sprengtportens 
hemliga kontakter med den ryska kejsarinnan.502 Detta ledde till att 

499 28 januari, 7 mars 1882.
500 6 november 1903.
501 Erik Bergstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18657, Svenskt biografiskt 

lexikon (art av G. Jacobson).
502 Sprengtporten hade länge verkat för en finländsk självständighet. Senare skulle 

han bli generalguvernör för det med Ryssland förenade Finland.
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Bergstedt blev utvisad från Ryssland men Sprengtporten dömdes å 
andra sidan senare för landsförräderi och övergick i rysk tjänst.

Bergstedt var under en tid Gustav III:s privatsekreterare och fick 
1790 dennes uppdrag att fungera som en slags spion i Paris under re-
volutionen. Han hade som särskild uppgift att hålla ett vakande öga 
på Magnus Staël von Holstein, Sveriges dåvarande chargé d’affaires i 
Paris, den som kungen misstänkte hade kontakter med de revolutio-
nära ledarna. Bergstedt bytte emellertid sida då han i upplysnings-
tidens anda kom att fatta sympatier för de franska revolutionärerna. 
Han motarbetade då istället Gustav III:s kontrarevolutionära planer. 

Efter kungens död 1792 fick Bergstedt nya internationella uppdrag, 
även de med en karaktär av att inhämta hemlig information. Han blev 
sedermera statssekreterare och adlades. Bergstedt hade vid sidan av 
sina administrativa skickligheter också ett intresse för vetenskap. Han 
engagerade sig bland annat i universitetsutbildningens upplägg i sam-
band med Uppfostringskommissionens arbete. Det sägs att Bergstedt 
var en gamäng som gärna underhöll sitt middagssällskap med anekdo-
ter från sina resor.

Bergstedt avled 1829 som ogift och utan bröstarvingar och i sitt 
testamente hade han upprättat ett legat om 3 000 rdr b:co ställt till 
Uppsala universitet. Hans önskan var att den årliga räntan växelvis 
skulle tillfalla filosofiska fakulteten respektive Societeten. Det förra 
fallet avsåg studier av »Grekiska  Profan-Litteraturen«, i det senare 
fallet var medlen avsedda för ett pris till »någon yngling, som utmär-
ker sig genom snille och särdeles framsteg i Chemie, Experimental- 
Physik och Geologie«. Mottagaren behövde inte inneha en varaktig 
läraranställning, alltså kunde oavlönade docenter också komma i fråga. 
Bergstedt hade stipulerat att »vid tilldelandet af detta pris göres intet 
afseende, hvarken på börd eller mer eller mindre förmögenhet, utan 
endast på snille och skicklighet, samt dermed förenad sedlighet«. 

Det kan synas oväntat att Bergstedt skulle uppmärksamma Socie-
teten i en donation, låt vara att det var i rollen som prisutdelare, inte 
som mottagare av medel. Bergstedt hade lämnat Uppsala direkt ef-
ter sina studier och hade veterligen aldrig kontakt med Societeten el-
ler överhuvudtaget någon anledning till det. Men hans morfar Eric 
 Alstrin, professor i praktisk filosofi, senare bland annat biskop i Växjö 
och Strängnäs, var en av de första ledamöterna av Societeten. Han 
hade blivit invald 1729, samtidigt med bland annat Mårten Triewald 
och Kilian Stobæus i Lund. I sin Societetshistorik från 1845 säger 
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Schröder att Bergstedts donation kommit till »af gammal ärfd tillgif-
venhet för Upsala«.

Det Bergstedtska priset började delas ut 1840. En förteckning över 
det 30-tal mottagare som utsågs under resten av 1800-talet visar att 
man verkligen vände sig till »ynglingar«, ofta studerande eller docenter 
(Tabell 11). Då som nu fanns rimligen en utmaning i att kunna träf-
fa rätt vad gällde att förutse vilka yngre förmågor som senare skulle 
utveckla en framgångsrik akademisk karriär. Det innebar att flera av 
namnen i förteckningen är sådana som inte gjort sig vida ihågkomna 
för sina vetenskapliga gärningar. Men det fanns flera undantag, däri-
bland de blivande Societetsledamöterna Hugo Hildebrandsson, Carl 
Gustaf Lundquist, Robert Rubenson, Robert Thalén samt, inte minst, 
Anders Jonas och Knut Ångström. Alla dessa tilldelades det Berg-
stedtska priset när de var i åldern 25–35 år. 

Rubenson var mottagare av det Bergstedtska priset inte mindre än 
tre gånger (1864, 1866, 1870). Efter sin magisterexamen 1854 arbetade 
han några år som uppskattad lärare vid Uppsala Lyceum, det läroverk 
på Svartbäcksgatan vid Stora Torget som hade grundats 1827. Där efter 
gjorde han en europeisk studieresa som bysantinsk stipendiat. 

Vid återkomsten till Uppsala blev Rubenson ansvarig för samman-
ställningen av de meteorologiska observationer som gjordes varje tim-
me dygnet om i staden.503 Han valdes in som ledamot i Societeten 
1875 men hade då precis hunnit lämna Uppsala för att i Stockholm 
tillträda som förste föreståndare för Statens Meteorologiska Central-
anstalt. Det var då en del av Vetenskapsakademien men omvandlades 
senare till det som vi i dag känner som SMHI, Statens meteorologiska 
och hydrologiska institut.

Gabriel Marklins arv

Som vi tidigare sett valde Gabriel Marklin under sina sista dagar i livet 
att ändra sitt testamente till förmån för Olof Glas och Anders Jonas 
Ångström. Exakt vad Marklin lämnade efter sig är inte klart men Glas 
och Ångström fann i alla händelser inte anledning att själva dra nytta 
av tillgångarna. De fick stå orubbade och växa i storlek. När Ångström 
gick bort sommaren 1874 stod Glas ensam kvar som förmånstagare. 

503 Observationerna rapporterades i Bulletin météorologique mensuel de l’Observa-
toire de l’Université d’Upsal som skulle komma att ges ut under många år.
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Glas tog över sekretariatet efter Ångström och tillkännagav då 
omgående sin vilja kring de Marklinska medlens disposition. När de 
efter att ha förräntats och nått erforderlig storlek skulle 10 000 kr 
tillfalla Societeten, med förbehållet att han själv skulle fastslå hur de 
fick disponeras för stipendieutdelning eller för att täcka kostnaderna 
för Nova Acta. Dessutom skulle 1 000 kr gå till Knut Ångström och 
medel avsättas för uppförandet av en gravsten. Ännu en gång förund-
ras man över att Marklin hade så stora tillgångar, trots sitt enkla lever-
ne. Kanske arvet till allra största delen utgjordes av hans nya samling 
avhandlingar (eller en katalog över dessa), som Glas eller Ångström 
hade omsatt på ett sätt som genererade avkastning.504 Nu gav Glas 
specifika instruktioner för hur medlen skulle placeras i två olika hypo-
teksobligationer.

I maj 1877 hade kapitalet växt till en storlek som möjliggjorde 
att 10 000 kr kunde föras över till Societeten.505 Glas satte upp ett 
reglemente för dispositionen. Ränteinkomsterna fick användas för att 
finansiera kostnaden för översättning av svenskspråkiga manus till 
främmande språk inför tryckning i Nova Acta.506 Societeten betalade 
redan 15 kr i översättningsarvode per tryckt ark och med hjälp av de 
Marklinska medlen fördubblades nu ersättningen. Glas var noga med 
att medlen inte fick användas för att trycka svenska bidrag; det var i 
linje med att han tidigare (1863) reserverat sig mot beslutet att möjlig-
göra för svenskspråkiga artiklar i tidskriften.507 

På 1890-talet hade medlen växt så mycket att man fann det på-
kallat att se över villkoren för användningen.508 Kapitalet var ju Socie-
tetens eget men man valde ändå att särskilt samråda med ledamoten 
Olof Hammarsten, gift med Glas dotter Olivia Charlotta. Ersättning-
en per ark höjdes igen och man beslöt också att från och med nu 
disponera hela räntan i stället för att som tidigare varje år lägga en del 
till kapitalet. Det blev därmed ca 600 kr per år som kunde delas ut.

504 KÅgEdahl (2015; s. 171) antar att kvarlåtenskapen bestod av en avhandlings-
samling, mynt, böcker och förmodligen kontanta medel/fordringar. Ångström 
förvaltade tillgångarna och det är väl mycket möjligt att han i ett tidigt skede 
omsatte de materiella tingen i kapital.

505 26 maj 1877.
506 Arvodet skulle »betäcka kostnaden åt annan person eller gälda egna besväret 

för öfversättningen«.
507 17 oktober 1863.
508 12 februari 1892, 10 mars 1894.
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Anders Regnells donation

Få privatpersoner har genom sin frikostighet betytt mer för Upp sala 
universitet än Anders Fredrik Regnell. Han var en stor mecenat och 
stödde förutom sitt Alma Mater även en rad andra organisationer, till 
exempel Upsala Läkareförening, Svenska Läkaresällskapet, Veten-
skapsakademien, Serafimerlasarettet, Karolinska institutet och Oslo 
universitet. Societeten tillhörde också dem som fick ta del av hans 
generositet. Regnell levde ett för tiden annorlunda liv och hans förmö-
genhet tillkom också under lite speciella omständigheter.509 

Regnell föddes 1807 i Stockholm och kom via en tid hos foster-
föräldrar till Uppsala där han växte upp hos pappan och en styvmor 
i kvarteret Fågelsången. Vid universitetet studerade han botanik och 
medicin med bland annat Wahlenberg och Hwasser som lärare.510 Han 
tog den medicinska magistergraden 1837. 

Botaniken var Regnells stora intresse och han hade god kontakt 
med bland annat Adam Afzelius och Nils Johan Sillén. Den senare 
innehade den Borgströmianska professuren i praktisk ekonomi under 
perioden efter Samuel Liljeblad men före Elias Fries. Sillén blev  aldrig 
invald i Societeten och gjorde heller inget påtagligt vetenskapligt av-
tryck.

Regnell var besvärad av en lungsjukdom och erfarenheterna från en 
resa som skeppsläkare till Medelhavet sade honom att hälsan gynna-
des av ett varmare klimat. När ett erbjudande kom från den svenske 
generalkonsuln i Rio de Janeiro att bli läkare i Brasilien accepterade 
Regnell. Arbetet fanns i den lilla orten Caldas i sydöstra delen av lan-
det.511 Avresan skedde i september 1840 och Regnell skulle aldrig mer 
komma tillbaka till Sverige. Han förblev i Brasilien i över 40 år, fram 
till sin död.

Regnell hade goda inkomster som läkare. Med hjälp av dessa blev 
han efter hand förmögen genom en lukrativ utlåningsverksamhet och 
genom markaffärer. Det senare gällde framför allt kaffeplantager och 
till det hörde tyvärr, enligt tidens lokala förhållanden, affärer med sla-
var. Hans donationer hem till Sverige uppgick sammanlagt till nästan 

509 lindbErg (2011).
510 Bo S. Lindberg nämner att Olof Glas fick Wahlenbergs guldklocka på dennes 

dödsbädd, en klocka som han senare skänkte vidare till Regnell.
511 Orten ligger ca 200 km norr om São Paulo och 300 km väster om Rio de 

 Janeiro.
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ofattbara 900 000 kr i dåtidens valuta.512 Det motsvarar 50–100 mil-
joner kr i dag, och med god förvaltning säkert mångdubbelt mer än så. 
Till Uppsala universitet skänkte han drygt en halv miljon kr och det 
var särskilt den medicinska fakulteten som fick ta del av hans stöd. 
Mest bekant är den donation som finansierade bygget av den nya in-
stitutionen för fysiologi och patologi (1891–1892), alltså den fastighet 
som kom att bära hans namn, Regnellianum.

Regnell valdes in som hedersledamot av Societeten 1865. Hans bo-
taniska intresse fanns kvar genom hela livet och han korresponderade 
bland annat med Elias Fries och Thore Magnus Fries om växtligheten 
i Brasilien. Vid ett flertal tillfällen skickade han lådor med botaniskt 
material till Europa för att få hjälp med artbestämningen. Uppsala-
studenten, senare medicinprofessorn Samuel Eberhard Henschen (se 
s. 242) reste till Brasilien 1867–1869 för att göra botaniska undersök-
ningar tillsammans med Regnell.

Hedersledamotskapet motiverades rimligen av Regnells roll som 
en stor donator. Om det fanns en underliggande förhoppning om ett 
kommande stöd till Societeten får väl vara osagt. I alla händelser kom 
10 år senare en skrivelse från Regnell med följande lydelse:

Till Kongl. Wetenskaps Societeten i Upsala önskar underteck-
nad få öfverlemna en summa penningar af femton tusen Kro-
nor, hvilka åtfölja närvarande skrifvelse – för bildandet af en 
fond, hvaraf rentan bör användas till utgifvande af vetenskap-
liga arbeten, dock så, att en tiondel af samma renta årligen läg-
ges till capitalet att detsamma föröka – såsom en ringa gärd af 
dess högaktning och tacksamhet.513

Donationen kom i form av ett bilagt lånekvitto som visade att Socie-
teten hade 15 000 kr innestående hos Stora Kopparbergs Bergslag 
mot 5,5% årlig ränta. Precis som med arvet efter Gabriel Marklin fick 
Socie teten med denna donation medel för att bekosta utgivningen av 
Nova Acta. Tillsammans bidrog de här donationerna till att tidskrifts-
utgivningen för lång tid var ekonomiskt tryggad och att den kunde ske 
med tätare intervaller än tidigare.

Regnells filantropiska verksamhet blev vida känd i Sverige. Efter 
hand kom lycksökarna att stå i kö med tiggarbrev. Det innebar också 

512 KEy (1869).
513 27 februari 1875. Donationen motsvarar ca 1 miljon kr i dagens penningvärde.
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att det uppstod en viss konkurrens mellan de stora mottagarna, sär-
skilt mellan den medicinska fakulteten i Uppsala och Karolinska insti-
tutet. Däremellan fanns ju sedan länge en ansträngd relation. Magnus 
Huss, en av de ledande medicinarna i Stockholm vid 1800-talets mitt, 
gav uttryck för situationen:

Regnells obeslutsamhet är mer än märklig! Månne den ej är ett 
symtom på inträdd ålderdom? Rörande de nya förslagen han 
nu synes uppställa har han ej nämnt ett ord till mig. Jag för-
modar, ja jag vet att de båda Friesarna, far och son, ligger över 
honom, dels genom direkta brev, dels genom Henschen, med 
framställningar om att få allt, allt till Uppsala. Han är särdeles 
svag för Uppsala sedan de gjort honom till hedersledamot av 
 Societeten. Kunde han bli ledamot av Wet. Akad. vore saken 
kanske något hjälpt, men detta har Andersson sagt vara ogör-
ligt. Fråga dock A. härom. Jag tror detta skulle vara den säkras-
te borgen för hans beredvillighet att ihågkomma Stockholm. 
Med ledning av vad jag nu fått mig meddelat uti Ditt brev skall 
jag med första tillskriva Regnell, dock så försiktigt som hans 
ömtåliga, för misstänksamhet fallna lynne tillåter.514

Brevet indikerar både ett visst vankelmod och kanske även en fram-
växande irritation hos Regnell på grund av alla donations- och låne-
propåer som ställdes till honom. Huss menade tydligen också att inva-
let i Societeten gjorde honom extra vänligt inställd till Uppsala.515 

Ett annat förhållande som i varje fall inte missgynnade Uppsala 
eller Societeten var att Regnell som svenskt ombud hade barndoms-
kamraten från Katedralskolan, arkitekten Isak Gustaf Clason. Även 
dennes bror, Edward Clason, bistod Regnell. Från 1853 och nära sex 
decennier framöver var Edward Clason verksam vid Anatomiska in-
stitutionen i Uppsala, under många år som professor. Han var den som 
tog initiativ till utbyggnaden av Anatomicum på 1880-talet och fung-
erade som Regnells mellanhand när Regnellianum ungefär samtidigt 
kom till.  Edward Clason var mycket aktiv inom Societeten.

514 Brev till Isak Gustaf Clason 1 maj 1869, återgett i lindbErg (2011; s. 122). Ären-
det gällde ett herbarium Regnell planerade att sända till Sverige samt tanken 
att donera medel för resestipendier till Brasilien. »de båda Friesarna« rörde sig 
om Elias och Thore Fries och »Andersson« var Nils Johan Andersson.

515 Regnell blev hedersdoktor vid filosofiska fakulteten i samband med universite-
tets 400-årsjubileum 1877.
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Regnell gick bort 1884 och begravdes utan gravsten på en liten 
kyrkogård i Caldas. Det ledde så småningom till att en insamling ar-
rangerades i Sverige för att kunna finansiera en minnesvård. Societeten 
bidrog till denna och efter diverse turer kunde det i Sverige tillverkade 
monumentet komma på plats i Caldas några år efter sekelskiftet.516

Jonas Bjurzons donation

Jonas Bjurzon var en av dessa studenter som kom till Uppsala utan att 
någonsin bli riktigt klar. Men kvar i staden blev han däremot länge, ja 
livet ut. Han föddes i Alster utanför Karlstad, samma församling där 
Gustaf Fröding senare skulle växa upp, och kom till Uppsala 1838.517 
Han blev intresserad av botanik och gav under lång tid privatlektioner 
i ämnet. Det var många Uppsalastudenter som för sin studentexamen 
eller medico-filen (läkarstudenternas förberedande kurs) anlitade 
Bjurzon och det gav honom regelbundna inkomster. 

Bjurzon sammanställde ett herbarium över svenska foderväxter 
och det gavs ut som ett exsickatverk i två delar 1845. Året därpå kun-
de han redovisa ett ganska omfattade botaniskt verk, Skandinaviens 
växtfamiljer i sammandrag framställda:

Ändamålet med detta lilla arbete är, att i någon, om än ringa, 
mån afhjelpa det ofta uttalade behofvet af ett Utkast till Skan-
dinaviens Växt-familjer, ett behof, som äfven Författaren erfa-
rit under den fleråriga privat-undervisning han meddelat, så väl 
till student-examen, som till Academiska gradual-examina.

I sin sammanställning använde han Elias Fries »nyaste Method« för att 
ordna de 116 familjer som beskrevs i boken.

Hur Bjurzons liv förflöt är oklart och frågan är om han hade något 
egentligt arbete utöver privatundervisningen. Men den sociala förmå-
gan tycks ha varit god, han var »omtyckt för sitt fryntliga och humo-
ristiska sätt«. På något vis blev han till exempel bekant med Prins 
Karl (sedermera Karl XV) när denne studerade i Uppsala 1844–1845.
Genom sin lärarroll fick han god kontakt med bland annat landshöv-
dingefamiljen von Kraemer och den grevliga familjen von Platen, då 
ägare av Örbyhus slott.

516 6 november 1903, (anonym, 1904).
517 Bjurzon blev föräldralös i späd ålder och uppgifterna om födelseår är inte en-

tydiga. Såväl 1808 som 1810 och 1818 har nämnts.
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Bjurzon förde ett sparsamt leverne och kunde köpa aktier i det Bay-
erska bryggeriet och Uplands Enskilda Bank. Det gav god avkastning 
och värdestegring, och vid sin bortgång 1882 hade han en betydande 
förmögenhet. Han var då sedan några år ägare av det Oxenstiernska 
huset, det tidigare Nosocomium Academicum.

Som ogift och utan kända arvingar skulle Bjurzons förmögenhet 
till slut tillfalla staten om han inte upprättade ett testamente, något 
han länge gick och drog på. Flera av de professorer som fanns i hans 
vänkrets – Olof Glas, Gustaf Svanberg och Carl Benedict Mesterton 
– sökte uppmuntra honom till att se om sitt hus. Kanske de hade 
förhoppningar om att medel skulle kunna komma universitetet till 
godo.

Bjurzon var nära vän med Knut Olivecrona. Efter 15 år som jurist-
professor i Uppsala hade denne blivit justitieråd och ledamot av Hög-

Jonas Bjurzon lyckades aldrig slå sig in i de akademiska kretsarna men för-
medlade privatundervisning i botanik. Genom en donation förvaltad av uni-
versitetet möjliggjorde han för Societeten att dela ut tryckbidrag till förtjänta 
forskare. Foto av Henri Osti. Uppsala universitetsbibliotek.
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sta domstolen. När Bjurzon 1880 stod inför en benamputation med 
oviss utgång sökte Olivecrona upp honom och var behjälplig med att 
utforma ett dokument över hanteringen av kvarlåtenskapen. Det var 
inte helt problemfritt eftersom handlaren Per Lundberg, som tidigare 
skött en del av Bjurzons affärer, hade egna intressen. I hemlighet fick 
Lundberg möjlighet att köpa Bjurzons aktieinnehav till dess nominella 
värde. Det här förgrymmade Olivecrona som såg att dödsboet på det 
sättet förlorade 25 000 kr. 

Bjurzons testamente innehöll flera legat för premiefonder riktade 
mot studenter. Universitetet fick bidrag till en utbyggnad av det me-
teorologiska observatoriet, till astronomiska instrument och till av-
löning av en föreståndarinna för sjukhusets sjuksköterskor. Han gav 
även frikostigt stöd till Värmlands nation och nationen fick ärva hans 
imponerande samling av naturvetenskaplig litteratur. Landsmännen 
fick också möjlighet att överta det Oxenstiernska huset för sin verk-
samhet.

I donationen ingick även en post om 9 000 kr för bildandet av 
Jonas Bjurzons understödsfond för lärda verks utgivande. Även detta le-
gat hade universitetet som förmånstagare men i statuterna angavs att 
»Kongl. Vetenskaps Societeten i Upsala eger ensam bestämma, hvil-
ken vetenskapsidkare […] gjort sig förtjent att erhålla […] omförmälda 
understöd.« Den ackumulerade räntan skulle utbetalas vart fjärde år. 
Fondens ändamål var att »bereda lättnad åt vetenskapsidkare, som äro 
fästade vid Upsala Universitet, att kunna i tryck offentliggöra resulta-
ten af sina forskningar på det naturvetenskapliga området«. Till natur-
vetenskapen angav statuterna att de »medicinska vetenskapsgrenarne« 
också skulle räknas.

Societeten blev officiellt informerad om donationen 1885.518 Den 
första utdelningen kunde ske 1889 och den som då fick medel ur 
fonden (1 823 kr, ett relativt stort stipendiebelopp) blev den vid det 
laget emeriterade Wilhelm Lilljeborg.519 Han hade under sin karriär 
sammanställt omfattande handböcker över flera olika djurgrupper – 
däggdjur, fåglar och fiskar – och han täckte också dessa ordningar i 

518 Olivecrona hade dock valts in som hedersledamot året innan. Det kan ha haft 
att göra med hans förmedlande av donationen.

519 Motiveringen löd »för att möjliggöra utarbetandet af den monografi öfver Sve-
riges entomostraceer af ordningarne Cladocera, Ostrocoda och Copepoda, med 
hvilket arbete han under en längre tid varit sysselsatt« (10 maj 1889).
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flerterminslånga föreläsningsserier.520 Under en stor del av sitt liv hade 
han ett särskilt intresse för den grupp av kräftdjur som då gick under 
namnet Entomostraca, bland annat innehållande vattenloppor, hopp-
kräftor och musselkräftor. Anslaget från Bjurzons fond  delfinansierade 
utgivningen av ett stort verk, Cladocera Suecicæ, som beskrev dessa 
kräftdjur.521 Texten trycktes i Nova Acta och med sina 701 sidor kan 
det ha varit den mest omfångsrika artikel som Societeten någonsin 
publicerade. 

Nästa utdelning skedde 1894 då 1 504 kr fanns tillgängliga. Även 
denna gång kom fondens avkastning seniora forskare och tillika leda-
möter till godo. Medlen delades lika mellan Linnéättlingen och Lillje-
borgs efterträdare Tycho Tullberg för hans arbete Om Gnagarnes 
byggnad och system och Samuel Eberhard Henschen för tredje bandet 
av hans Klinische und anatomische Beiträge zur Pathologie des Gehirns. 

Tycho Tullbergs mammas mormor var Sophia von Linné, Linné-
dottern gift med Samuel Christoffer Duse.522 Tullberg hade varit 
mycket framgångsrik redan i början av sin karriär och var närmast 
självskriven att ta över zoologiprofessuren efter Lilljeborg 1882, till 
vilken han därför kallades. Några år senare (1885) valdes han in i So-
cieteten. Zoologiämnet hade fört en relativt blygsam tillvaro i Uppsala 
under ämnets första decennier.523 Men Tullberg tog tidigt initiativ till 
en expansion och etablerade ett så kallat zootomiskt laboratorium. 
Där satte man upp tidens spetsteknik: fixering av djurmaterial (till 
exempel i paraffin) som sedan skars upp i ytterst tunna skivor (snitt) 
med hjälp av en mikrotom. Det blev en utveckling av ämnet från 
Lillje borgs deskriptiva och taxonomiska studier till experimentell 
forskning baserad på jämförande embryologi, histologi och anatomi. 

Tullberg var en tidig företrädare för darwinismen i Sverige. Till 
skillnad från till exempel Lilljeborg accepterade han descendenslärans 
tes om att nya arter utvecklas ur varandra genom gradvisa anpass-
ningar till en föränderlig miljö. Det var med dessa utgångspunkter 

520 Wilhelm Lilljeborg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10383, Svenskt biogra-
fiskt lexikon (art av Olle Franzén).

521 lillJEborg (1900).
522 Tullbergs Linnéanknytning lär väl ha legat bakom hans medverkan till bildan-

det av Svenska Linnésällskapet 1917 (han var dess förste ordförande) liksom 
hans utgivning av Familjetraditioner om Linné (1878) och Linnéporträtt (1907).

523 Zoologin var starkare i Lund med den kände Sven Nilsson och i Stockholm med 
Sven Lovén och Carl Jacob Sundevall på Naturhistoriska riksmuseet. Dessutom 
fanns Anders Retzius på Karolinska institutet.
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som  anslaget från Bjurzons fond skulle användas för en fylogenetisk 
kartläggning av gnagarnas stamträd. Arbetet publicerades i Nova Acta 
1899.524 Tullberg var tidigt ute med sin evolutionärt präglade forsk-
ning.

Den andre mottagaren av medel ur Bjurzons fond 1894, Samuel 
Eberhard Henschen, hade valts in i Societeten bara något år dessförin-
nan. Förslagsställare var Olof Hammarsten, ledamot sedan länge och 
professor i medicinsk och fysiologisk kemi. Henschen var verksam i 
Uppsala fram till sekelskiftet då han lämnade staden för en tjänst vid 
Karolinska institutet. Hans primära intresse låg i hjärnans anatomi och 
sjukdomar. Hans Klinische und anatomische Beiträge zur Pathologie des 
Gehirns – där alltså en av flera delar utgavs med stöd från Bjurzonska 
fonden – var ett internationellt standardverk. Hammarsten hade bifo-
gat 16 (!) recensioner av tidigare volymer till sin nominering.

Henschen hade flera strängar på sin lyra. Från sin ungdomsresa till 
Brasilien kunde han senare publicera en studie i Nova Acta av Pepe-
romia, ett pepparsläkte där flera arter i dag är vanliga som krukväx-
ter.525 Andra intressen illustreras av utgivningen av böckerna Fornsagor 
och Eddakväden och Om äktenskaps ingående från hälsans synpunkt. 
 Eftervärlden har ofta uppmärksammat att Henschen, tillsammans 
med en rad andra utländska experter, kallades till Moskva 1923 för 
konsultation vid Lenins sjuksäng, liksom vid dennes obduktion.526

Innan seklet var slut hade också Hugo Hildebrandsson 1899 tillde-
lats medel ur Bjurzons fond (1565 kr). Han fick det för sina arbeten om 
moln, Études internationales des nuages. 

524 tullbErg (1899).
525 hEnschEn (1873).
526 hEnschEn (1957) och lindbErg (2013; s. 348). Henschens diagnos om åder-

förkalkning i Lenins hjärna som orsak till slaganfall tycks ha varit korrekt.
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Thalénska priset

Grunden till ännu ett pris lades under 1800-talets senare del, även om 
det inte kom att delas ut förrän en bit in på 1900-talet. När Robert 
Thalén tillträdde sekreterarskapet 1880 avsade han sig det årliga sek-
reterararvodet om 300 kr mot att medlen reserverades för en fond 
vilken skulle bekosta tryckningen av en katalog över Societetens bib-
liotek.527 Thalén hade ju redan under 20 år varit Societetens bibliote-
karie och ömmade för dess vidare skötsel och organisation.

När Thalén avgick från de två positionerna hade fonden vuxit till 
drygt 10 000 kr. På hans eget förslag upprättades stadgar som sade att 
förutom stöd till biblioteket skulle ett pris – det Thalénska priset – 
delas ut vart tredje år.528 Det skulle avse belöning för ett förtjänstfullt 
fysikaliskt arbete och framsynt nog stipulerades att det kunde delas 
ut till en man eller en kvinna. Första mottagare av priset blev Gustaf 
Granqvist för hans uppsats Über die Bedeutung des Wärmeleitungsver-
mögens der Elektroden bei dem elektrischen Lichtbogen (1903).

527 23 april 1880.
528 3 oktober 1902.
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Nova Acta

En tidskrift på uppgång

Tidskriften, Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis, 
utgjorde ett nav i Societetens verksamhet. Runt den hade ar-
betet kretsat ända sedan man regelbundet började träffas 1719. 

Visst hade det förekommit långa uppehåll i utgivningen och från tid 
till annan hade man brottats både med brist på manuskript och med 
svårigheter att finansiera trycket. 1800-talet började också med stora 
utmaningar. Pehr Fabian Aurivillius lyckades bara producera tre voly-
mer under sin långa sekreterarperiod 1803–1829. Jöns Svanberg hade 
liknande svårigheter – två volymer kom till under hans sekretariat 
1829–1843. 

Det dröjde ända till 1815 innan seklets första volym gavs ut och 
det hade varit en riktig långbänk. Redan 1805 fanns 17 ark tryckta 
som skulle ingå i den aktuella volymen, nummer VII i serie II.529 Men 
det tog alltså 10 år att få den helt klar. Kungen skulle då få ett in-
bundet exemplar i marokäng (gethud), hedersledamöterna ett exem-
plar häftat i blått papper medan de vanliga ledamöterna fick nöje sig 
med obundna ark. Att producera några exemplar av extra hög kvalitet 
(praktband) var ett upplägg som skulle komma att bestå.

Det var Elias Fries som fick lite bättre fart på utgivningen.530 Det 
blev i genomsnitt en volym vart tredje år under hans tid 1843–1867, 

529 15 juni 1805. Se KarlbErg (1977) för en sammanställning av nomenklatur och 
numrering av tidskriften. Serie II utgjordes av 14 volymer utgivna 1773–1850. 
Därefter gick man över till serie III, utgiven med volymerna 1–20 under 
1854–1904. Bytet av serienummer tycks ha skett i samband med att man 
 ändrade tryckstil och papperskvalitet (se 9 oktober 1891).

530 Gustaf Svanberg menade att Societetens verksamhet inte var »mycket i ögonen 
fallande under den tid Jöns Svanberg var dess Sekreterare, och dess ”Acta” 
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sammanlagt åtta stycken.531 Innan seklet var slut hade ytterligare 13 
volymer getts ut och utgivningstakten ökade då alltså än mer. Robert 
Thalén var särskilt framgångsrik i det avseendet under sin tid som 
sekreterare 1880–1901. Societeten hade nu blivit en förmedlare av 
vetenskaplig litteratur att räkna med.

För att inkomna manuskript inte skulle behöva ligga outgivna un-
der alltför lång tid infördes tidigt modellen att varje volym gavs ut i 
två delar.532 Delarna kallades faskiklar och innehöll några artiklar som 
tillsammans upptog något hundratal sidor. När den första faskikeln i 
varje volym var fylld och tryckt så distribuerades den. 

Ledamöterna erhöll tidskriften kostnadsfritt. Mot slutet av seklet 
blev det allt dyrare att förse alla utländska ledamöter med var sitt 
exemplar, den ledamotskategorin hade ju kraftigt ökat i antal. Sam-
tidigt hade också utbytet med andra organisationer och sällskap ökat 
vilket krävde större upplagor än tidigare. För att spara på utgifterna 
beslöts att distributionen till utländska ledamöter skulle begränsas till 
de uppsatser som hörde till den klass till vilken de var antagna. Rent 
praktiskt löstes det genom att uppsatserna ordnades klassvis i tidskrif-
ten. De exemplar som skulle gå till utländska ledamöter häftades se-
parat för varje klass.533

Produktionskostnaden var förstås avhängig både upplaga och om-
fång. I dag ser vi inte inköp av tryckpapper som en stor kostnad men 
före utvecklingen av pappersmassaindustrin var det så. Det var inte 
heller självklart att det papper man lyckades få tag på höll tillräck-
ligt hög kvalitet.534 Kostnaden för produktion berodde också på antal 
illustrationer eftersom gravering var dyrt. Per faskikel varierade den 
totala kostnaden mellan 2 000 och 5 000 kr. Försäljningspriset juste-

 utkommo icke hvarje år af trycket. Då Fries efter Jöns Svanbergs afskedstagan-
de emottog sekreteriatet, uppstod ett bemödande att sätta mer lif i societeten« 
(svanbErg, 1949; s. 629).

531 Även Fries hade dock ibland svårigheter att få in tillräckligt med manus-
kript: »uppmanade Secreteraren Societetens Ledamöter, att vara betänkte på 
afhandlingar för Acta, hvilket är alldeles oundgengligt så vida Societeten skall 
honorera de förpligtelser den iklädt sig till de Societeter, som till den samma 
öfversända sina vida voluminösare Handlingar« (18 oktober 1851).

532 »Månne icke Societeten skulle tillåta att vi finge utgifva Acterna antingen i 2 
ell. 3 Sectioner; så gör Americ. Societeten, och äfven andra. Då gick det fortare, 
och behöfdes icke vänta.« (7 juni 1828).

533 14 april 1894. Det nya systemet infördes från och med volym 17 av serie III, 
utgiven 1897.

534 24 april 1835.
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rades för varje volym efter vad den kostat att producera. Det kunde 
ligga på ca 4 kr. 

Tidskriften producerades vid det lokala akademitryckeriet, beläget 
intill Akademistallet. Som vi såg i kapitlet om Uppsalaromantiken 
leddes det under början av seklet av Vilhelm Fredrik Palmblad. Det 
övertogs 1836 av Sven Peter Leffler och Frans Wictor Sebell (firman 
Leffler & Sebell). Efter en nedgångsperiod under 1860-talet drevs det 
sedan länge framgångsrikt av Edvard Berling.535 Det hade då flyttat 
till Chemicums ursprungliga byggnad på Västra Ågatan 24. Akademi-
tryckeriet köptes 1918 av Almqvist & Wiksell.

Societeten tog hjälp av bokhandlare för distributionen. En sådan 
var firman Fritze & Bagge (Fritzes bokförlag) på Storkyrkobrinken i 
Stockholm. De erhöll 25% av försäljningsintäkten i arvode. En annan 
var »Bokhandlare Bonnier«, det bör ha rört sig om antingen Adolf eller 
Albert Bonnier. 536 Den förre drev akademibokhandeln i Uppsala vil-
ket var ett naturligt försäljningsställe för tidskriften. Kring 1860 över-
tog Christian Johan Lundström den akademiska boklådan i Uppsala 
och behöll det ansvaret i över 40 år.

Längden på en artikel och framför allt antalet illustrationer i den 
blev en faktor att ta hänsyn till när ett manuskript skulle antas för 
publicering.537 Det var legio att skattmästaren konsulterades för att be-
döma om man hade råd med tryckkostnaden. Annars var det sekrete-
raren som hade ansvaret för tidskriften. Även om det inte angavs i den 
tryckta upplagan var denne att betrakta som redaktör. Till sin hjälp 
kunde han ha ett redaktionsutskott bestående av två andra ledamöter 
och de hämtades från andra klasser än den sekreteraren hörde till.

Varje volym av tidskriften inleddes med en del redaktionellt ma-
terial. Oftast fanns där (eller allra längst bak) en innehållsförteckning 

535 Societeten var i början av 1860-talet på väg att byta tryckeri när akademi-
trycke riet hade stora problem: »Uppå flerfaldiga anledningar till klagomål öfver 
sölet och oordingarne på tryckeriet och specielt öfver tillgreppet och försking-
ringen af det för Societetens Årsskrift och Acta inköpta dyrbara papperet« 
(6 oktober 1860) och »Anmäldes att frågan om öfverlemnande af Societetens 
tryck till annan officin än den Academiska, sedan ny anordning vid den samma 
förfallit.« (20 februari 1861).

536 27 februari 1843, 9 mars 1844.
537 När till exempel Tycho Tullberg skickade in sitt manuskript om grönlands-

valens barder med sju planscher uppstod »en vidlyftig diskussion, huruvida 
Societeten ensam skulle ikläda sig hela denna tryckkostnad för plancherna, eller 
blott en del deraf« (31 maj 1882).



248

KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETEN I 1800-TALETS UPPSALA

Den kungliga anknytningen annonserades allra först i den ledamotsförteck-
ning som inledde varje nummer av Nova Acta. I serie 3, volym XIX från 1899 
angavs att Oscar II var Societetens högste beskyddare, Kronprins Gustaf (V) 
Praeses Illustris, och prinsarna Carl, Oscar och Eugen första hedersledamöter.
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och en ledamotsförteckning, ibland också en förteckning över vilka 
 ledamöter som gått bort. Listan över ledamöter var indelad i kate-
gorier där kungligheterna kom allra först, följt av hedersledamöter, 
svenska ledamöter och utländska ledamöter. I de volymer som kom 
ut under första halvan av 1800-talet listades också vilka böcker el-
ler tidskrifter som hade skänkts till Societeten. Senare ersattes denna 
del av en förteckning över vilka organisationer Societeten bytte tid-
skrift med. Tidskriftens omslag pryddes av den patriotiska illustration 
som hade hängt med ända sedan Nova Acta ersatte Acta Literaria på 
1770-talet. Det var en svensk sköld och kungakrona omgärdad av ve-
tenskapliga markörer som uggla, runsten, jordglob, termometer och 
astronomiska instrument.

Med början 1868 angavs på titelsidan av varje uppsats det datum 
då manuskriptet nått Societeten.538 Datumangivelsen kunde hjälpa 
avgöra prioriteten när likartade studier genomförts på olika håll. Av 
någon anledning ändrade man senare angivelsen till det datum då 
 manuskriptet hade anmälts vid en sammankomst.539 Under termins-
tid, då man träffades en gång i månaden, gjorde förändringen i prakti-
ken liten skillnad. På titelsidan fanns förstås också författarens namn, 
men inte dennes affiliering. 

Under lång tid kunde ledamöterna bosatta i Uppsala räkna med att 
i Nova Acta ha en säkrad kanal för att få ut sina uppsatser. Det var en 
förmån som inte gällde för andra, vilket var tydligt uttalat:

§ 6. På derom väckt fråga beslöt Societeten i afseende på de 
afhandlingar, som hädanefter anmälas till införande i Socie-
tetens 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, hufvud-
sakligast angående gravering och tryck af de till afhandlingen 
hörande planscherna.

2:o Remiss skulle deremot städse ega rum såväl för gransk-
ning af innehållet som för upprättande af kostnadsförslag, så 

538 14 november 1868.
539 11 maj 1883.
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ofta författaren vore antingen en utom Upsala bosatt ledamot 
af Societeten eller annan person, som icke tillhör Societeten.540

»Remiss för granskning« var vad vi dag kallar peer review och Uppsala-
ledamöternas uppsatser antogs alltså för publicering utan sakkunnig-
granskning. För övriga gällde att manuskripten skulle granskas av två 
ledamöter – några externa sakkunniga anlitades inte. Robert Thalén 
fann till slut anledning att ändra på denna ordning och från och med 
1892 granskades alla insända manuskript.541 

I praktiken accepterades de allra flesta insända manuskript för 
publicering, utan behov av revidering. Någon enstaka gång anteckna-
des att justeringar behövdes. De få gånger då manuskript refuserades 
hänvisades till att de inte passade in rent ämnesmässigt eller att kva-
liteten inte var tillräcklig god.542 Kanske införandet av gransknings-
rutinen för alla uppsatser indirekt fungerade som ett filter så att leda-
möter drog sig för att skicka in ofullständiga eller mindre angelägna 
uppsatser.

Innehållet i tidskriften under 1800-talet var till allra största de-
len naturvetenskapligt och allra flest artiklar hörde till biologiområdet 
(90, varav 49 zoologi och 41 botanik). Antalet matematiska uppsatser 
var också stort (67) och av naturvetenskaper fanns där också fysik 
(30), kemi (21), meteorologi (15) och astronomi (12). Bland medici-
narna var intresset mindre, bara 11 medicinska uppsatser förekom 
under hela 1800-talet. En bidragande orsak var sannolikt att Upsala 
Läkareförening började ge ut en egen tidskrift från 1866. Övrigt inslag 
var historia och arkeologi (11) och språk (8).543 Den stora skillnaden i 
fördelningen av ämnen mellan vad som publicerades i Nova Acta och 
vad som behandlades vid Societetens föreläsningar var det betydande 
matematikinslaget i tidskriften. Matematiska ämnen lär då som nu va-
rit svåra att presentera för icke-specialister medan tidskriften helt en-
kelt tycks ha varit en populär kanal för att få ut matematiska arbeten.

540 4 april 1883.
541 7 maj 1892.
542 »i fråga varande uppsatser vore af alltför elementär beskaffenhet« (3 april 1880) 

och »beslöt Societeten efter någon diskussion att icke taga någon befattning 
med nämnda afhandling, hvilken vore att anse uteslutande såsom en språk-
vetenskaplig avhandling« (25 november 1887). 

543 Flera av de zoologiska och botaniska bidragen utgjordes av kortare artpresenta-
tioner eller listor med artsammanställningar.
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Fest-tomer

När universitetet skulle fylla 400 år 1877 fann Societeten anledning 
att ge ut en »fest-tom« av tidskriften.544 Den ingick inte i den ordinarie 
volymnumreringen av serie III och fick därför beteckningen EO (ex-
tra ordinem). Volymen innehöll ett stort antal uppsatser, 19 stycken, 
långt fler än någon annan volym. Den inleddes med en historik över 
Societeten skriven av sekreteraren Olof Glas och den utgjordes av 
en »på ett mera festligt sätt tryckt historisk framställning om Kongl. 
Vet. Societeten och dess förhållande till Upsala Universitet«.545 Skrif-
ten överlämnades till universitetet i samband med jubileumsfestlig-
heterna i september 1877. 

Volym 16 av tidskriften utgiven 1893 lanserades också den som en 
fest-tom.546 Denna gång var anledningen högtidlighållandet av Uppsa-
la möte som hade ägt rum 300 år tidigare.547 Kyrkomötet 1593 var inte 
bara centralt för den reformationsprocess som ledde den lutherska 
kyrkans slutliga befästande i Sverige. Vid mötet, som hölls på den Ca-
rolinska Akademien vid Riddartorget intill Domkyrkan, beslöts också 
att undervisningen vid Uppsala universitet skulle återupptas. Efter 
Jacob Ulfssons avgång som ärkebiskop 1515 hade universitetet fört en 
tynande tillvaro under Vasakungarnas tid, fram till det att Hertig Karl 
kallade till Uppsala möte.

Den som väckte förslaget att Societeten skulle uppmärksamma 
300-årsjubileumet var Olof Hammarsten. Han var då nybliven pro-
rektor och involverad i universitetets firande av jubileet.548 En an-
nan som (förstås) var engagerad i uppmärksammandet var dåvarande 
ärke biskopen Anton Niklas Sundberg. Han var betydligt mer aktiv 
i Socie teten än andra ärkebiskopar och hade tidigare också fungerat 
som ordförande under ett år. Sundberg lär ha bidragit till att jubileet 
också blev en fråga för Societeten. Även denna festvolym innehöll fler 
uppsatser än vanligt och produktionskostnaden uppgick till 6 800 kr.

544 30 maj 1876.
545 glas (1877). Glas hade i instruktionerna för den Marklinska donationen angett 

att första årets ränta skulle användas för att finansiera översättning av hans his-
torik till franska.

546 4 februari, 18 mars, 22 april, 30 september 1893.
547 Texten på ett av försättsbladen löd In Memoriam, Ecclesiæ Suecanæ Stabilitæ et 

Universitatis Upsaliensis Instauratæ.
548 ottosson (2020; s. 165).
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En fest-tom var också på förslag med anledning av Oscar II:s 25- åriga 
regering 1897. Men det stannade vid en adress, alltså en lyckönsk-
ningsskrivelse. Sådana skickades då och då till jubilerande akademier 
eller i samband med tilldragelser i kungahuset. I det här fallet ville 
man åstadkomma något extra och anlitade därför konstnärinnan och 
formgivaren Sofia Gisberg i Stockholm. Hon hade en bred kompetens 
som mönsterritare, skönskrivare och textilkonstnär.549 Gisberg kom 
senare att under 25 år utforma Nobelprisdiplomen i kemi och fysik.

Latinet överges

Uppsatserna i tidskriften hade genom alla år varit skrivna på latin. Men 
redan en kort tid efter tillkomsten av Societeten i början av 1700-talet 
hade språket varit en het potatis. Det var då en av komponenterna i en 
inre motsättning inom sällskapet, med två tydliga läger. På ena sidan 
stod framför allt Mårten Triewald. Han pläderade för att Societeten 
skulle flytta till Stockholm, eller åtminstone ha en filial där. På så sätt 
skulle man komma närmare maktens korridorer. För att tillfreds ställa 
den frihetstida nyttoivern menade han också att de vetenskapliga 
landvinningarna måste presenteras på svenska. Det var sättet att nå 
fram till en bred publik och få de nya rönen tillämpade i samhället. 
Latinet var svårtillgängligt utanför de akademiska kretsarna.

Triewalds Stockholmsanknutna förslag var förstås svårsmält för 
Uppsalaprofessorerna. De ville inte heller höra talas om att tidskriften 
skulle tryckas på svenska. För akademikerna var det viktigare att nå 
ut till det internationella vetenskapssamhället. Latin hade under lång 
tid varit vetenskapens lingua franca. Meningsskiljaktigheterna inom 
Societeten bidrog till att Triewald tillsammans med Linné med flera 
tog initiativ till bildandet av en ny akademi i Stockholm 1739. Det 
blev Kungl. Vetenskapsakademien och den tidskrift de började ge ut 
var svenskspråkig (Handlingarna).

I mitten av 1800-talet uppstod nya diskussioner inom Societeten 
om språket i Nova Acta. Latinet ifrågasattes återigen, men nu utifrån 
det faktum att den internationella vetenskapliga litteraturen allt mer 
hade gått över till de moderna språken. Några uppsatser skrivna på 
franska hade redan börjat tas in, den första en matematikuppsats av 
Jöns Svanberg 1832. Det tycks inte finnas någon notering om ett aktivt 

549 Sofia Gisberg, www.skbl.se/sv/artikel/SofiaGisberg, Svenskt kvinnobiografiskt 
lexikon (art av Anita Du Rietz)-
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beslut att tillåta franskspråkiga bidrag – användningen tycks ha varit 
okontroversiell och ökade också gradvis.

Den fråga som nu blev aktuell var om man skulle ta in uppsatser 
skrivna på tyska, engelska eller kanske till och med svenska.550 En ut-
lösande faktor var att man 1862 erhållit ett tyskspråkigt manuskript 
från matematiken Reinhold Hoppe i Berlin. Det slutade med att man 
fann att tysk- och engelskspråkiga bidrag nu skulle kunna accepteras, 
i tillägg till arbeten skrivna på latin eller franska. Särskilt tyskan var 
välmotiverad, det hade blivit ett allt vanligare vetenskapsspråk under 
1800-talet, även i Sverige.551 

När det gällde svenskan var meningarna delade. Några ansåg att 
Vetenskapsakademiens Handlingar ju redan fanns att tillgå för dem 
som ville publicera sig på svenska. De såg också risken att Societeten 
skulle förlora sin »kosmopolitiska betydelse« och spridningen av Nova 
Acta minska.552 Andra hävdade att en svensk akademi faktiskt borde 
kunna lämna plats åt modersmålet i sin tidskrift och att utvecklingen 
inom ämnen som till exempel kemi och fysiologi nu gått så långt att 
latinet inte längre räckte till. Skulle svenskspråkiga manus i sådana 
ämnen översättas till till exempel tyska eller franska riskerade de att 
»förlora i precision«.

Kompromisslösningen blev att tidskriftens artiklar i normalfallet 
skulle tryckas på latin eller »något af de mera kända lefvande språken«. 
Men om den klass till vilket ett manuskript hörde lämnade klartecken 
till publicering på svenska så skulle det också vara möjligt. Mot det 
senare beslutet reserverade sig Olof Glas.

Med det nya ställningstagandet i språkfrågan försvann latinet snabbt 
från tidskriften. Endast en sådan uppsats trycktes under 1880-talet 
och ingen under 1890-talet. I stället kom franska och tyska att domi-
nera (Tabell 12). I slutet av seklet hade tyskan till och med gått om 
franskan. En del engelskspråkiga uppsatser fanns också med men bara 
en på svenska. Det var Carl Johan Sundevalls genomgång av arttill-
hörigheten för de fåglar som fanns med i Olof Rudbeck d.y.:s Fogelbok.

550 27 september 1862, 14 mars, 30 maj, 17 oktober 1863.
551 sÖrlin (1994; s. 92).
552 17 oktober 1863.
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Vilka var det som publicerade sig i Nova Acta?

I de 26 nummer av Nova Acta som Societeten gav ut under 1800- talet 
publicerades sammanlagt 260 originalarbeten av 120 olika veten-
skapsmän. Nästan alla författare var verksamma i Sverige och det var 
typiskt för tiden att forskare ofta publicerade sig i tidskrifter utgivna i 
det egna landet. För Societetens del var det uttryckligen sagt att man 
med tidskriften ville sprida information utomlands om svensk forsk-
ning: »Hvilkas utgifvande förnämligast åsyftar att i utlandet bekant-
göra resultater af sådana lärda forskningar, som ligga inom området 
af Societetens verksamhet.«553 Annars var det så att många svenska 
forskare gärna publicerade sig på svenska. En stor skillnad mot da-
gens naturvetenskapliga publicering är att det stora flertalet uppsatser 
i Nova Acta bara hade en författare.

Nova Acta blev under 1800-talet en viktig väg för den uppsalien-
siska naturvetenskapen att nå spridning. Många unga Uppsalafors-
kare fick genom tidskriften chans att göra sina rön tillgängliga för en 
internationell publik. Vetenskapsakademiens Handlingar trycktes ju 
på svenska och det fanns få andra möjligheter inom Sverige att i tid-
skriftsform bli publicerad på ett internationellt mer gångbart språk. 
Ett 50-tal forskare som inte var, och inte skulle bli, ledamöter för-
fattade uppsatser till Nova Acta. De flesta av dem var relativt unga 
och i början av sin karriär. Publiceringen blev viktiga meriter för det 
fortsatta yrkeslivet. Många av dem fick en läraranställning vid annat 
universitet eller en lektorsanställning ute i landet. Sjuttio uppsatser 
härrörde från vetenskapare som senare i livet skulle bli ledamöter av 
Societeten och de hade i det läget oftast fått en professors- eller annan 
läraranställning vid universitetet.

För en del forskare blev Nova Acta särskilt viktig. Vi har nämnt 
det relativt stora inslaget av matematiska uppsatser och det fanns flera 
matematiker som bidrog med fyra eller fler artiklar: Göran Dillner 
(8), Matths Falk (6), Adolf Fredrik Svanberg (5), Reinhold Hoppe (4), 
Carl Johan Malmsten (4), Axel Söderblom (4). Tysken Hoppe var en 
av få utländska forskare som skickade uppsatser till Societeten. Efter 
att ha publicerat sina fyra matematikuppsatser i Nova Acta blev han 
ledamot 1875.

553 Förordet till Årsskriften 1860.
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Den flitigaste matematikern var Alexander Berger, med 12 uppsat-
ser i tidskriften under åren 1880–1899. Berger var verksam vid uni-
versitetet som docent och hankade sig fram på tillfälliga anställningar. 
Det gjordes fruktlösa försök att få en personlig, extra ordinarie profes-
sur inrättad för honom.554 När han gick bort vid 56 års ålder hade han 
inte fått någon egentlig permanent läraranställning.

Den mest aktive ledamoten vad gällde antal uppsatser i Nova Acta 
under 1800-talet var dock Carl Peter Thunberg, och det trots att bara 
tre nummer hann ges ut innan han gick bort 1828. Fjorton arbeten pu-
blicerade han i årgångarna 1815, 1821 och 1827. Flertalet av dessa var 
listor över släkten eller förteckningar över arter (till exempel Plantæ 
Japonicæ nonnullæ från 1815), snarare än mer diskuterande texter. En 
annan flitig ledamot var Hugo Hildebrandsson med åtta meteorolog-
iska uppsatser. De var en blandning av grundläggande studier av at-
mosfären och beskrivningar av enskilda väderhändelser (till exempel 
Sur la trombe prés de Hallsberg le 18 août 1875).

Årsskriften 1860–1861

När Societeten i februari 1856 gästades av sin Praeses Illustris, Prins 
Oscar (II), framförde Elias Fries tanken att de intressanta föredrag som 
hölls vid sammanträdena borde göras tillgängliga för en bred publik. 
Det skulle kunna ske genom utgivningen av en svenskspråkig publi-
kation, förslagsvis med titeln Societetens förhandlingar. En sådan skulle 
kunna fungera som ett språkrör till allmänheten och särskilt kunna 
motiveras av att Societeten för de breda lagren nog var en »helt främ-
mande stiftelse«.555 

Fries var inne på att man skulle försöka erhålla finansiering för att 
kunna arvodera yngre forskare att bidra med uppsatser till publika-
tionen. Den skulle bli en sorts årsberättelse för Societeten och man 
talade om en utvidgning av verksamheten. Prins Oscar var mycket 
positivt inställd och indikerade att han eventuellt skulle kunna bidra 
på något sätt. Även landshövdingen von Kraemer stödde förslaget och 
vid ett senare tillfälle erbjöd han ett årligt bidrag på 300 rdr rmt om 
utgivningen kunde verkställas.

554 Alexander F Berger, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18585, Svenskt biogra-
fiskt lexikon (art av R. Mattson).

555 27 februari 1856. Förslaget diskuterades vidare vid flera kommande möten, 
bland annat 24 maj, 25 oktober 1856, 4 april 1857.
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Vid ett nytt besök av Prins Oscar 1858 uppmuntrade han Societe-
ten att göra slag i saken med årsskriften.556 För att stimulera inskick-
andet av bidrag instiftades tre pris om 150 rdr rmt, ett till vardera av 
de tre klasserna. Prisen skulle varje år delas ut för att belöna de bästa 
manuskripten som lämnats in. Noggranna statuter sattes upp och be-
höriga mottagare var icke-ledamöter verksamma inom Sverige.557 Det 
kunde gälla arbeten avsedda för årsskriften likväl som för Nova Acta. 
Man sökte alltså uppmuntra manusflödet även till den ordinarie tid-
skriften. Prins Oscar meddelade att han själv skulle skjuta till medel 
för utdelandet av ett »dubbelt pris« om 300 rdr rmt till det allra bästa 
bidraget. Det, liksom von Kraemers stöd, var förstås uppskattat.

Redan 1859 kunde den första prisutdelningen ske och konkurren-
sen var inte särskilt stor: ett bidrag från varje klass fanns att bedöma. 
Skribenterna befanns alla vara värdiga prismottagare och belönades. 
Det var matematikern Herman Theodor Daug för hans avhandling 
Omarbetning af Duhamels bevis för principe des vitesses virtuelles, Sven 
F. Hammarstrand för Öfversigt af Gustaf II Adolfs ställning vid bör-
jan af år 1631 och Thore Magnus Fries för Monographia Stereocaulo-
rum et Pilophororum. De två förstnämnda bidragen ansågs lämpliga för 
den nya årsskriften medan unge Fries arbete om lavar meriterade för 
publicering i Nova Acta. Prins Oscar lät meddela att det dubbla priset 
skulle tillfalla Hammarstrand. Ämnet för dennes bidrag var säkert av 
intresse för den konservative och i hög grad monarkistiske Oscar. 

Det första numret av den svenskspråkiga årsskriften gavs ut 1860 
och innehöll sju uppsatser. Det trycktes i 750 exemplar och försälj-
ningspriset sattes till 2,50 rdr. Upplägget följde inte riktigt Elias Fries 
ursprungliga idé med återgivande om vad som avhandlats vid Societe-
tens möten. Innehållet utgjordes i stället av nya och fristående arbeten. 

Förutom Hammarstrands och Daugs bidrag fanns med tre zoo-
logiska arbeten av Wilhelm Lilljeborg, en reseberättelse från Thore 
Magnus Fries och en uppsats av den finländske läkaren och anatomen 
Evert Julius Bonsdorff. Dessutom ingick två recensioner av zoologiska 
arbeten, båda skrivna av Lilljeborg. Han tycks ha känt ett stort en-
gagemang för skriften. Bonsdorffs bidrag var en polemik med titeln 
Undersökning, om den af Professor Nilsson antagna dubbla klofällningen 
hos Riporna i verkligheten förekommer. Det var en debatt som sedan 

556 17 mars 1858.
557 Statuterna trycktes i förordet av Årsskriften 1860.
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fortsatte i andra fora.558 Helt korrekt ifrågasatte Bonsdorff Sven Nils-
sons idé att fåglar (i det här fallet ripor) byter klor två gånger per år, 
likt fjäderruggningen. 

Ett nytt nummer producerades året efter, 1861, och det innehöll 
fyra uppsatser. Två av dem hade prisbelönats av Societeten, Göran 
Dillners Geometrisk Kalkyl eller geometriska qvantiteters räknelagar och 
Clas Theodor Odhners Bidrag till Svenska Stadsförfattningens Historia. I 
tillägg fanns en kemisk undersökning av mineralet pyrosmalit av Johan 
Lang och en uppsats om asteroiden Alexandra av Herman Schultz.

Men där tog det stopp. Årsskriften blev en kortvarig parentes i 
Societetens utgivning av periodica. Den gick samma öde till mötes 
som ett liknande försök mer än 100 år tidigare. Det var 1742 som So-
cieteten genom Olof Celsius d.y. hade gett ut Tidningar om the lärdas 
arbeten. Det hade då stannat vid en årgång med 12 nummer som mes-
tadels utgjordes av sammanfattningar av utgiven litteratur.

Den primära orsaken till att årsskriften slutade ges ut hade egent-
ligen inte med Societeten själv att göra. Det visade sig nämligen att 
precis samtidigt valde också universitetet att börja ge ut en årsskrift. 
Det hade naturligtvis mycket större resurser till det och Societeten 
tycks inte ha känt sig alltför utkonkurrerad. Man talade i stället om att 
»tills vidare eller så länge den förra fortfar, att förena sin årskrift med 
med nämnde Tidskrift. De till Kongl. Vetenskaps-Societeten inlemna-
de afhandlingar som icke lämpar sig till Acta, skola derför öfverlemnas 
till Redactionen af den Academiska Tidskriften«.559 

Trots att Societetens årsskrift snabbt försvann ur bilden fortsatte 
prisutdelningen ytterligare en tid (till 1875), om än med viss oregel-
bundenhet. Det var uppsatser som fördes fram genom den fysisk-ma-
tematiska klassen (Conrad Kindberg, Per Teodor Cleve, Hugo Hilde-
brandsson, Robert Thalén, Emanuel Björling, Carl E. Lundström och 
Matths Falk) eller den naturhistorisk-medicinska klassen (Nils Johan 
Wilhelm Scheutz, Carl Agardh Westerlund, Peter Magnus Lundell, 
Robert Rubenson och Veit Wittrock). Prins Oscar hade lovat att stå 
för det dubbla priset »under sin lifstid ur sin handkassa«. Av någon an-
ledning delades dock inget dubbelt pris ut under perioden 1867–1874 
och det framgår inte vad orsaken var till det. Societeten vände sig 1875 
till Oscar II för att höra om han ville fortsätta stå för priset i sin nya 

558 bonsdorFF (1863a ,b)
559 24 april 1861.
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roll som monark.560 Så var fallet, menade han, men det blev bara av 
två gånger till (1875–1876; till Lars Fredrik Nilsson för Researches of 
the salts of selenious acid och till Olof Hammarsten för Untersuchungen 
über die Faserstoffgerinnung).

Förutom de ovan nämnda priserna beslöt Societeten kring 1860 
att lämna ett arvode till alla de som bidrog med manuskript till Nova 
Acta. Ersättningen sattes inledningsvis till 10 rdr per ark och maxi-
malt 100 rdr rmt per avhandling.561 Den höjdes senare i flera steg, inte 
minst när den Marklinska donationen tillkom och en del av avkast-
ningen från den kunde användas till författararvoden.

Bytesverksamheten

För en akademi där ett av målen var att sprida svensk forskning ut-
omlands var det angeläget att tidskriften nådde relevanta målgrupper 
runt om i världen. Motsvarande intresse fanns förstås på andra håll. När 
utgivningen av vetenskapliga tidskrifter och rapporter blev allt vanli-
gare i många länder under 1800-talet utvecklades en kultur av att byta 
utgåvor med varandra.562 På så sätt byggdes allt större bibliotek upp vid 
olika universitet, akademier och organisationer. Så var också fallet på 
Societeten.

Parallellt med att Societeten nådde en större regelbundenhet i ut-
givningen av Nova Acta ökade bytesverksamheten. Gången var helt 
enkelt att en organisation tog kontakt med en annan för att höra om 
den var intresserad av ett utbyte. Sådana propåer var ett ofta återkom-
mande inslag vid Societetens möten, särskilt under andra halvan av 
1800-talet. Kom man överens kunde utbytet pågå under mycket lång 
tid, mer eller mindre per automatik. Ännu under 2000-talet fortsatte 
många internationella tidskrifter komma till Societeten, trots att ut-
givningen av Nova Acta hade upphört sedan flera decennier. 

Vid slutet av seklet var man uppe i ca 160 utbyten (Tabell 13). 
Merparten av skrifterna kom från europeiska länder: Tyskland 30, 
Storbritannien 21 och Frankrike 15. Men nu hade också den ameri-
kanska vetenskapen slagit igenom i Europa och Societeten hade utby-
te med 25 organisationer från USA.

560 28 maj, 6 november 1875.
561 20 februari, 24 april 1861.
562 sÖrlin (1994; s. 87).
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Vetenskapen fick under 1800-talet en allt starkare ställning 
vid universiteten när forskningen som arbetsuppgift mer 
och mer kom att betonas. Det var ett synsätt i linje med 

Humboldtuniversitetets ideal: i lärarens uppgifter skulle ingå att både 
forska och undervisa. Den vetenskapliga meriteringens betydelse vid 
tjänstetillsättningar ökade och med 1852 års universitetsstatuter re-
glerades för första gången professorernas ansvar för forskning. Som en 
följd av denna förändring kom akademierna så småningom att få en 
annan roll. Deras betydelse som forskningsinstitut minskade, även om 
den inte upphörde.

Societeten hade till skillnad från Vetenskapsakademien aldrig 
haft några egna forskare anställda och Uppsala universitets ökade 
fokus på forskning under 1800-talet hade därför ingen avgörande 
påverkan på verksamheten. Om något gynnades Societeten av uni-
versitetets expansion, särskilt tillkomsten av många nya professurer 
inom naturvetenskap och medicin. Det skapade ett större underlag 
för att kunna ta in nya ledamöter. I takt med att stadgeändringar 
tillät allt fler ledamotsrum kunde Societetens verksamhet därmed 
tryggas. Man uppnådde en kritisk massa av ledamöter som gjorde 
verksamheten mindre beroende av enskilda eldsjälar. Man blev också 
tillräckligt många som kunde delta vid sammankomsterna för att få 
till bra diskussioner.

Vi har också sett hur 1800-talets konsolidering av Societeten led-
de till en förbättrad ekonomi. Det hade två positiva konsekvenser: 
man fick råd att betydligt mer regelbundet ge ut sin tidskrift och man 
kunde på olika sätt belöna vetenskapliga insatser. Det var i dessa rol-
ler som Societeten fick stor betydelse för den uppsaliensiska natur-
vetenskapen under 1800-talet. Så gott som alla mer kända namn i de 
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professorslängder som löper genom seklet kunde på ett eller annat sätt 
dra nytta av Societeten, likväl som de bidrog till den.

Jag tror också att Societeten fungerade som en mötesplats där man 
i kretsen av likasinnade kunde motivera naturvetenskapens existens 
och betydelse för samhällsutvecklingen. Vi har flera gånger varit inne 
på hur naturvetenskapen tappade mark under den gustavianska ti-
den och romantiken. Det blev under 1800-talet finare att ägna sig 
åt humaniora och då framför allt filosofi. Under en stor del av seklet 
var det filosofiska fakultetens humanister, med stöd av jurister och 
teologer, som hade en dominerande ställning i Uppsala universitets 
konsistorium. Det är redan nämnt att kring seklets mitt, efter Geijers 
tid, sågs filosofiprofessorn Christopher Jacob Boström som den stora 
tankekraften inom universitetet.563 Han var närmast en andlig skol-
bildare i sin livsåskådning. 

”Boströmianerna” hade inget till övers för den empiriska naturve-
tenskapen, inte heller för vad de uppfattade som den materialistis-
ka industrialismen.564 Universitetets rektor 1876–1889, Carl Yngve 
 Sahlin, var själv filosof och som lärjunge till Boström en ledande bo-
strömian i universitetets högsäte. Han betonade det filosofiska vetan-
det som överordnat observationer och vunna erfarenheter. Det var 
under Sahlins tid som rektor som det nya Universitetshuset invigdes. 
I sin praktfulla, närmast skrytsamma skepnad blev det något av hu-
manisternas högborg, ett palats som symbol för humanioras starka 
ställning vid universitetet. Torgny T:son Segerstedt, rektor 1955–1978, 
skriver att »huset var mer representativt än funktionellt ur utbild-
ningssynpunkt«.565 Även i det perspektivet lär Societeten ha varit ett 
andningshål för naturvetarna. Nerifrån sitt hus på S:t Larsgatan kunde 
de se hur universitetshuset tornade upp sig på åsryggen.

Det är måhända signifikativt att bland det sista som hände inom 
Societeten innan det blev 1900-tal var att man sökte lyfta fram en av 
de viktigaste naturvetenskapliga händelserna i Uppsalas historia, en 
händelse som inte hade getts särskilt stor uppmärksamhet på länge. 
Tysken Carl Wilhelm Scheele växte under mitten av 1700-talet upp 
i det då till Sverige hörande Stralsund. Efter studier och praktik som 
apotekargesäll på olika orter kom han 1770 till Uppsala med anställ-

563 Christopher Jacob Boström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17999, Svenskt 
biografiskt lexikon (art av E. Liljeqvist).

564 sEgErstEdt (1983; s. 19).
565 Ibidem; s. 34.
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ning som laborant vid apoteket Uplands Wapen. Här i staden fick han 
kontakt med kemisterna Johan Gottlieb Gahn och Torbern Bergman, 
och de sporrade honom till grundläggande kemiska studier och intro-
ducerade honom i vetenskapen. Det var under den femåriga perioden 
i Uppsala som Scheele identifierade och karaktäriserade syrgas. Han 
använde själv termen ’eldsluft’ – fransmannen Antoine de Lavoisier 
myntade namnet oxygène.566

Scheele valdes aldrig in i Societeten och han var ju inte heller del 
av den egentliga akademiska världen, låt vara att han 1775 blev le-
damot av den mindre universitetspräglade Vetenskapsakademien.567 

566 schEElE (1777).
567 Det är väl inte otänkbart att Scheele skulle ha kommit att väljas in i Societeten 

om han inte hade gått bort redan vid 44 års ålder (1786). Det var ett begrän-
sat antal rum som blev lediga i Societeten under 1770- och 1780-talen, och 
konkurrensen om dem var hård. Bland dem som fick plats fanns till exempel 
 Torbern Bergman, Fredric Mallet, Daniel Melanderhjelm, Erik Prosperin, 
 Adolph Murray och Carl Peter Thunberg.

Torghandeln var i full gång på S:t Eriks torg kring sekelskiftet 1900. Socie-
tetens utbyggda hus skymtar till vänster och därintill Schefferus bibliotek. 
En smal gränd skär igenom kvarterat Disa. Ut mot torget, i mitten av bilden, 
syns en låg affärsbyggnad påminnande om den planerade men aldrig genom-
förda påbyggnaden av Schefferus bibliotek. Till höger Walmstedtska gården, 
uppfört 1855–1860 av far och son, Societetsledamöterna Lars Peter och Lars 
Edvard Walmstedt. Fotograf Henri Osti. Upplandsmuseet.
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Men långt efter hans död fann Societeten alltså anledning att hedra 
Scheeles minne. Det var kemiprofessorn Oskar Widman som 1896 
kom med förslaget att Societeten skulle låta uppföra och finansiera 
en minnestavla på husväggen utanför apoteket Lejonet.568 Det var det 
nya namnet på gamla Uplands Wapen och huset låg i sydöstra delen 
av Stora Torget, där Åhléns finns i dag. Tavlan kom på plats sommaren 
året därpå till en kostnad av 300 kr. Texten på tavlan lydde:

I detta hus
bodde

Carl Wilhelm Scheele
1770 – 1775

Här upptäckte han syre
och andra naturens grundämnen

Om inte förr så nådde moderniteten Societeten när 1800-tal övergick 
i 1900-tal. Det är talande att vid Thaléns sista sammanträde som se-
kreterare den 4 oktober 1901 beslutades att en värmeledning skulle 
dras in i huset. Samtidigt valdes Olof Hammarsten till Thaléns efter-
trädare. Men man tycks inte ha tillfrågat Hammarsten. Eftersom han 
sex månader tidigare hade valts till universitetets rektor avböjde han 
valet.569 Ett nytt val förrättades och denna gång valdes Nils Dunér till 
sekreterare, vilket han också accepterade.

Thalén hade oförtrutet tjänat Societeten i mer än fyra decennier. 
Inte oväntat gav bytet på sekreterarposten nu sällskapet en vitamin-
injektion. Dunér var inte purung vid tillträdet (62 år) men han hade 
en hög arbetskapacitet och uppvisade ett starkt engagemang för Socie-
teten. Hans vetenskapliga legitimitet var mycket hög.570 Efter invalet 
1888, det år då han rekryterades till Uppsala från Lund, hade Dunér 
hållit inte mindre än 25 astronomiföreläsningar vid sammankomsterna. 

Dunérs engagemang yttrade sig nästan omgående efter tillträdet i 
två betydelsefulla åtgärder som vi redan berört: upprättandet av ett 
reglemente för utdelning av ”Linnépriset” och en grundläggande stad-
gerevision som inte bara begränsade sig till antalet ledamotsrum i de 
olika klasserna. Det här gav en uppstramning av verksamheten. Hans 

568 8 februari, 14 mars, 22 april, 23 maj 1896, 8 maj 1897.
569 ottosson (2020: s. 150).
570 Nils Christofer Dunér, urn:sbl:17702, Svenskt biografiskt lexikon (art av Östen 

Bergstrand).
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nedteckning av Societetens historia i samband med 200-årsjubileumet 
1910 var värdefull genom att inkludera transkriberade protokoll från 
några av Collegium Curiosorums möten 1711 och en faksimilutgåva av 
Dædalus hyperboreus.

Några decennier senare föddes de ledamöter som Societeten i dag 
ser som sina äldsta. Med det är vi framme, både i denna bok och i 
den serie som den utgör den tredje delen av, i en tid som det svagt 
går att förnimma. Fram till mitten av 1900-talet fortsatte Societeten 
att  regelbundet ge ut sin tidskrift. Sällskapet expanderade och antalet 
ledamöter ökade i flera steg genom stadgeändringar. Det blev fler och 
fler som deltog vid sammankomsterna, och i dag är det ont om utrym-
me när Societeten sammanträder. Men det är en annan historia. 
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Tabeller

Tabell 1. Föreläsningar i zoologi

År Ämne Föreläsare
1855 De quantitativa variationerna i mjölkens 

sammansättning
L F Svanberg

1859 Afhandling öfver Slägterna Liriope och Peltogaster, 
jemte öfversigt af parasit-djurens retrograda 
utveckling

Lilljeborg

1860 Ornithologiska iakttagelser, samt Herr Owens nya 
Zoologiska System för Däggdjuren

Lilljeborg

1860 Iakttagelser över hårbildningen hos en del Däggdjur Lundewall
1861 Afhandling om Owens åsigter, att förena 

Reptilier, Batrachier och Fiskar till en djurklass, 
benämd Haematocrya, samt om Reptiliernas och 
Batrachiernas betydelse såsom öfvergångsformer 
mellan de lägsta och högsta vertebraterna med 
särskildt hänseende till Geologiens vittnesbörd

Lilljeborg

1863 Ostronkulturen i V Frankrike Areschoug
1864 Underrättelser om foglen Syrrhaptis migratoria och 

dess invandring till Sverige
Lilljeborg

1865 [Förevisande av] trenne fullständiga exemplar af 
en högst utmärkt Krustace (Lysianassa magellanica 
Miln. Edw.) tagna i magen på en Haj (Scymnus 
borealis), fångad i granskapet af Spitzbergen

Lilljeborg

1865 Upptäckten, samt [förevisande av] tekning af en 
högst märkvärdig, utdöd fogelart (Archaeropteryx 
macroura Owen), hvilken varit försedd med en 
lång, men fjäderbeklädd svans, jemte klor på 
vingarne

Lilljeborg

1865 Zoologiska iakttagelser å British Museum i London 
och Muséum d’histoire naturelle i Paris

Lilljeborg

1866 Anmärkningar öfver zoospermas rörelse och om 
orsaken dertill

Areschoug
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År Ämne Föreläsare
1866 [Förevisande av] en instructiv serie af 

öfvergångsformer emellan de fisklika Amphibierna 
och Amphibiska Fiskarne

Lilljeborg

1866 Framställning af Doctor Will Flovers uppfattning 
af commissurerna mellan hjernans hemisferer 
hos Marsupialia jemförde med dem af Mammalia 
placentalia

Lilljeborg

1867 Bidrag till kännedomen om Amphioxus lanceolatus 
och af Nowalewski gjorda iakttagelser öfver dess 
utveckling

Lilljeborg

1867 På senare tiden gjorda upptäckter rörande 
Mammuthdjuret

Lilljeborg

1868 Den gradation af Karaktärer, som förefinnes hos 
Reptilernas Djurklass

Lilljeborg

1868 Abramis Leukartii Heckel eller Abramidopsis 
Leuckartii v. Siebold, funnen i Dalarne af 
Studeranden Steffenburg och förärad till 
härvarande Universitets Zoologiska Museum

Lilljeborg

1868 Cypridopsis ett nytt slägte bland Ostracoderne med 
3:ne arter

Lilljeborg

1868 De under sednare tider i Norrige gjorda iakttagelser 
öfver djurlifvet på större djup i hafvet

Lilljeborg

1868 Upplysningar om de under sista Spitsbergs 
expeditionen verkställda djupdraggningarne och de 
deraf vunna resultaten

Th M Fries

1869 Om Rhizocrinus lofotensis M. Sars, en med stjelk 
försedd lefvande Crinoid, af Sars tagen på omkring 
120 famnars djup i hafvet vid Lofoten i Norge

Lilljeborg

1869 De djupdraggningar, som engelska naturforskare 
med understöd av staten och Royal Society i 
London, företagit i atlantiska oceanen under 
innevarande och föregående år

Lilljeborg

1869 [Förevisande av] ett par exemplar af kiselspongian 
Euplectella aspergillum från hafvet vid 
Philippinerna

Lilljeborg

1870 Däggdjurens Klassifikation Lilljeborg
1870 Fotbildningen hos Trilobiterna enligt Willings Lilljeborg
1870 De af A. S. Pachard i Nord Amerika gjorda 

iakttagelserna öfver utvecklingen af Limulus 
polyphemus och den nära öfverensstämmelse, som 
dess larver i visse stadier af sin utveckling förete 
med en del Trilobiter

Lilljeborg

1871 [Förevisande av] en omkring 3 fot lång hafsmask 
(Alitta virens), som blifvit funnen djupt ned i leran 
på hafsbotten i hamnen vid Farsund i Norge

Lilljeborg
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År Ämne Föreläsare
1872 Spetsbergens och Grönlands Färskvattens 

Entomostraceer
Lilljeborg

1872 Könsskillnaden hos Halichoerus grypus Lilljeborg
1874 Odontornithes (Marsh) och om Ichthyæornis dispar 

et celer (Marsh) samt om Odontopteryx Toliapicus
Lilljeborg

1875 Penella balænoptoræ (Koren och Danielsen, 
species indescripta) samt om en del tropiska eller 
subtropiska fiskars dubbla respiration, enligt F. Day 
och G. E. Dobson

Lilljeborg

1875 En del däggdjurs och foglars förekomst i Torneå 
lappmark

Lilljeborg

1876 Colias hyale och Argynnis paphia var. Valezina, 
hvilka båda blifvit funna under sommaren i Skåne

Lilljeborg

1876 Om radula hos Linnæa stagnalis, varieteten 
lacustris (Studer), hvilken radula ådagalägger, att 
denna snäcka är en från Linnæa stagnalis skild art

Lilljeborg

1877 De af Marie von Chauvin gjorda iakttagelserna 
å Salamandra atra och om de svenska arternas af 
slägtet Triton i år försenade utveckling

Lilljeborg

1878 Mysis relicta (Lovén), Gammarus cancelloides 
(Gersfelt) och Pontoporeia affinis (Lindström) 
funna i Frö-sjön i Skåne på 25 famnars djup

Lilljeborg

1878 Några egenheter i skelettbyggnaden hos Malen 
(Silurus Glanis)

Lilljeborg

1879 [Förevisande] av några af Prof. F. A. Smitt 
meddelade fotografier öfver Balænoptera Sibbaldii

Lilljeborg

1879 Iakttagelsen huruledes af Cyclops bicolor (G. O. 
Sars) hanen under våren utvecklas tidigare än 
honan och då sätter sig vid hennes stjertborst innan 
hon ännu är fullt utbildad

Lilljeborg

1880 Nordsibiriska Phyllopoder, hvaribland tvänne 
nya arter: Limnadia Nordenskiöldii och Limnetis 
sibirica

Lilljeborg

1880 Tvänne Cladocerer: Simochephalus vetulus och 
Scapholeberis mucronata 

Lilljeborg

1880 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

Lilljeborg

1880 Aquila pomarina (Brehm, Dresser), fångad i 
Blekinge och skänkt till Upsala universitets 
zoologiska museum af läroverks adjunkten 
Westerlund

Lilljeborg

1880 Artskilnaderna mellan Daphnia hyalina (Leydig) 
och Daphnia pellucida (P. E. Müller)

Lilljeborg
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År Ämne Föreläsare
1881 Om sex arter Ostracoder, familjen Cytheridæ Lilljeborg
1881 Cytherocypris conica, ett nytt genus och nytt 

species af familjen Cyprididæ inom Ostracodernas 
ordning bland kräftdjuren

Lilljeborg

1881 Cyclops serrulatus, Fischer, såsom utmärkande 
en generisk eller åtminstone subgenerisk grupp, 
omfattande 5 till 6 arter funna i Sverige

Lilljeborg

1881 En ny art af slägtet Ectinosoma: E. fuscum Lilljeborg
1881 [Förevisande av] ätliga grodor (Rana esculenta) från 

Siebenbürgen och [redogörelse] för deras betydelse 
för de fysiologiska institutionerna

Holmgren

1882 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 Ibis för 
1831 under namn af Mergus anstarius beskrifne 
bastarden af Fuligula clangula och Mergus albellus

Lilljeborg

1882 En egendomlig bildning af den första bålkotan hos 
tonfisken (Thynnus vulgaris)

Lilljeborg

1882 Första utvecklingsstadiet af larven af 
Canthocamptus minutus

Lilljeborg

1882 Organernas lif inom djurwerlden, med talrika 
experiment

Holmgren

1882 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 

Lilljeborg

1883 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 

Lilljeborg

1883 [Förevisande av] ett exemplar af Ceratodus forsteri 
från Australien

Lilljeborg

1883 [Förevisande av] ett exemplar af Anarrichas minor 
(E. Olafssen) från Grönland

Lilljeborg

1883 [Förevisande av] 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

Lilljeborg
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År Ämne Föreläsare
1884 Om djupvattensfiskar i allmänhet och särskildt om 

Trachypterus arcticus och Regalecus glesne
Lilljeborg

1884 Förhållandet mellan Mälarens och särskildt Ekolns 
fauna och densamma i Stockholms skärgård, i 
synnerhet med afseende på de lägre kräftdjuren 
(Entomostraceerna)

Lilljeborg

1885 Metridia armata, Boeck, tagen i antarktiska 
oceanen af kapten v. Scheele på 54 till 58:e 
sydliga breddgraderna, och Pleuroma abdominale, 
Lubbock, tagen af v. Scheele i södra atlanten och 
anmärkningsvärd såsom egande ett appendikulärt 
öga på sidan af hufvudbålen

Lilljeborg

1885 En ny fisk för Skandinaviens fauna, nämligen 
Ammodytes cicerellus, Rufinesque

Lilljeborg

1886 En bastard af hjerpe och ripa Tullberg
1887 Lekdrägten och könsskilnaderna hos Rödingen 

(Salmo alpinus, Linné)
Lilljeborg

1888 [Ett] kräftdjur af Cladocerernas grupp, som bildar 
typen för ett nytt genus

Lilljeborg

1888 En större samling modeller, afsedda att åskådliggöra 
ryggradsdjurens utveckling

Tullberg

1889 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

Lilljeborg

1889 En del till universitetets Zoolog. museum under de 
senaste åren inkomna lägre hafsdjur

Tullberg

1889 Öfverensstämmelsen i den geografiska 
utbredningen mellan Idothea entomon och 
Limnocalanus macrurus

Lilljeborg

1890 Groddbladens bildning och betydelse inom 
djurverlden

Théel

1890 Echinodermernas slägtförhållanden Théel
1891 Några delar af ålens naturalhistoria Lilljeborg
1891 Material-besparingen inom djurorganismen
1891 [Förevisande av] en mängd egendomligare 

djurformer, som på den senare tiden förvärfvats till 
det Zoologiska museet härstädes

Tullberg

1892 Anatomiska undersökningar af däggdjurs ordningen 
Glires

Tullberg

1892 [Förevisande av] en del typer af Kalkalger 
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År Ämne Föreläsare
1893 Förekomsten af Heterocope borealis och 

Bythotrephes borealis i några sjöar inom Småland, 
Westergötland och Dalsland

Lilljeborg

1896 [Förevisande av] bastarden mellan hjerpe och orre, 
och mellan dalripa och tjäder

Tullberg

1897 Utbredningen af tertiärtidens gnagare Tullberg
1898 Meddelanden om Neomylodon Listai Tullberg
1899 Vertebraternas uppkomst och frändskap med 

evertebraterna
Tullberg

1900 Några myskoxar från Grönland Tullberg
1900 De vigtigaste resultaten af de fynd, som genom den 

sista 1900 års nordpolsexpedition hembragts
Tullberg
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Tabell 2. Föreläsningar i botanik

År Ämne Föreläsare
1846 Afhandling öfver slägtet Hieracii biologiske och 

morphologiske förhållanden
E Fries

1848 [Förevisande] af Betula humilis Schrank och B. 
fruticosa Pallas, båda upptäckte i Sverige

E Fries

1849 [Förevisande av] flera ovanliga och föga kände Alger 
från Stilla hafvet – äfven som en ovanlig form af 
Conserva Aegagopila från sjön Hederen i Närtuna 
Socken

Areschoug

1850 Afhandling öfver växternas svenska namn E Fries
1852 [Redogörelse] för de af Societetens stipendiat v. 

Pastor O. Westöö noggranna undersökningar öfver 
Gottländsk vegetation

E Fries

1854 Afhandling om begreppet individ i växtriket E Fries
1856 Öfver vextfamiljen Coniferae och de ämnen, som 

af den samma erhållas
Wallquist

1857 Några bidrag till Calendarium Florae E Fries
1858 Befruktnings-organerna och befruktningen hos 

växterna, synnerligast hos de lägre kryptogamerna
Areschoug

1859 Afhandling öfver skillnaden emellan den djuriska 
och vegetabiliska cellen och den deruppå grundade 
skillnaden emellan djur- och växtrikets lägsta 
former

Areschoug

1860 [Redogörelse] för flera i år kring Upsala 
upptäckte Diatomaceae och Nostochineae, jemte 
anmärkningar öfver deras förökningssätt

Areschoug

1860 Några anmärkningar öfver innevarande års 
väderleks inflytande på vegetationen

E Fries

1861 Tropiska länders Svamparter, som blifvit införda 
och fortplanta sig i Europas Varmhus

E Fries

1861 Afhandling om kulturväxterne och deras 
fortgående utbredning mot norden samt om 
utsigterna till jordbrukets utveckling i de nordliga 
provincerna

Arrhenius

1862 Några växtgeografiska anmärkningar med särskild 
afseende på växternas syd-gräns, jemte redogörelse 
för några i växtgeografiskt hänseende nya Svenska 
fynd

E Fries

1863 Några notiser om ett i Ö. Afrika nyligen upptäckt, 
högst egendomligt träd, Welwitschia insignis

E Fries

1864 Den för Sverige och Finnland egendomliga 
Skolastiskt-speculativa Botaniska Skolan under 
förra hälften af sjuttonde århundradet

Areschoug
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År Ämne Föreläsare
1864 Coniferernas plats i växtrikets utvecklingshistoria 

och i växtsystemet
Areschoug

1865 Afhandling om Botaniska minnesmärken i England 
efter Skandinavernas invandringar i nämde land

E Fries

1865 [Förevisande av] genomsnitt af Dicotyledona träds, 
Palmers och trädartade Ormbunkar[s] stammar, 
[samt redogörelse] för dessa växtklassers olika 
bildning och tillväxt

Areschoug

1865 [Förevisande av] en fossil svamp, Polyporus 
igniarius, hvilken blifvit funnen af Herr v. Post på 
betydligt djup i en torfmosse i Östergötland 

E Fries

1865 Några notiser om ett förloradt, men återfunnet 
Mscr., en stor volum in folio med beskrifningar och 
teckningar af Svampar, författad af framledne Dr 
Hall i Vesterås, nu förvaradt å Upsala Bibliothek

E Fries

1866 [Påvisande av] att samma vextart under likartade 
kosmiska förhållanden kunnat sjelfständigt 
uppträda på flera olika punkter på jorden, då man 
icke kunde antaga flyttning från den ena till den 
andra och att derföre hypotheserna om sjunkna 
sammanbindande kontinenter mellan nu vidt skilda 
länder blott på flera gemensamma växtarter voro 
föga tillförlitliga

E Fries

1866 [Förevisande av] snömöglet, Lanesa nivalis, som 
vårtiden växer i smältande snödrifvor och är 
vanligaste orsaken till vintersädens utgående

E Fries

1866 [Förevisande] af ”Nardoo”-plantan, trenne arter af 
slägtet Marsilea från Nya Holland 

E Fries

1867 Växternas hufvud-grupper, grundade på nyare 
tiders fysiologiska iakttagelser

Areshoug

1867 Underrättelse om Algernas periodiska 
framträdande eller, så att säga, cirkulationsbruk

Areshoug

1867 Olikheterna emellan Medel- och röda hafvens alg-
vegetation

Areshoug

1868 [Redogörelse] för 2:ne i litterärt-historiskt afseende 
märkliga fynd: Botanologia Franckenii och 
Enumoratio Fungorum Auctor Hall

E Fries

1868 [Förevisande av] en samling särdeles vackra 
teckningar af nya svenska svamparter

E Fries

1869 [Redogörelse] för de 3:ne olika åsigter om arternas 
ursprung och begrepp hvilka finnas i Linnés skrifter

E Fries

1869 Anmärkningar vid några nyare författares åsigt 
att Lichernas gonidial-lager utgöres af algformer i 
förhållande till hvilka Lichernas andra elementar-
väfnad d. s. k. hypherna äro parasitiska

Areshoug
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År Ämne Föreläsare
1869 [Redogörelse] för Prinsheims iakttagelser öfver 

Zoosporernas s.k. parning hos de gröna algerna
Areshoug

1869 [Förevisande av] tvenne för Skandinaviens flora nya 
växtarter: Meum athamanticum Jacq och Scirpus 
radicans Schk

Th M Fries

1870 Om växternas migrationer och den oväntade 
förekomsten af den sydeuropeiska parasitväxten: 
Orobanche Hedera på en i Upsala odlad murgröna

Th M Fries

1871 [Förevisande av] några anatomiska växt-preparater 
från stenkolsformationer

Areschoug

1871 Framställning af Nord-Grönlands vegetation 
och förevisande [av] en utmärkt samling af för 
densamma karakteristiska vexter

Th M Fries

1873 Algernas olika befruktningssätt Areschoug
1874 Den skandinaviska hafsvegetationen samt om 

algernas fruktutveckling under sommaren och 
under vintermånaderna 

Areschoug

1876 [Förevisande av] några märkvärdigare växter från 
botaniska trädgården och egendomligheterna i 
deras byggnad

Th M Fries

1876 Diatomaceernas byggnad, fortplantning och 
förekomstsätt

Cleve

1877 Reservnäringsämnena hos fanerogamerna och 
algerna

Wittrock

1878 Några upplysningar om åtskilliga genom 
Golfströmmen till Norra Europa förda frön och 
andra växtdelar

Th M Fries

1879 Undersökningar af de lafvar, som genom de senaste 
engelska polarexpeditionerna blifvit hemförda

Th M Fries

1879 De af Kandidaten R. Hult utförda 
undersökningarne rörande de fenologiska 
företeelserna inom växtverlden

Hildebrands- 
son

1880 Märkvärdiga frukter och andra växtdelar, som 
härvarande botaniska museum under senaste tiden 
erhållit

Th M Fries

1881 Några iakttagelser angående fröns förmåga att 
behålla sin gronings förmåga

Th M Fries

1882 Anmärkningsvärdare frukter och andra växtdelar, 
som under senaste året erhållits till Upsala 
botaniska museum

Th M Fries

1882 Växtbiologiska förhållanden Th M Fries
1884 [Redogörelse] för några, genom hygroskopicitet hos 

växters frukter framkallade rörelser
Th M Fries
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År Ämne Föreläsare
1885 [Redogörelse] för åtskilliga under sista tiden 

till Universitetets botaniska museum erhållna 
anmärkningsvärdare frukter och andra växtdelar

Th M Fries

1886 Växtlifvet i hafvet vid Bohuslän under vintertiden Kjellman
1886 Matsvamparnas näringsvärde Hammarsten
1886 Betydelsen och användningen af uttrycket tropisk 

yppighet och en jemförelse mellan algvegetationens 
yppighet i olika delar af verldshafvet

Kjellman

1887 [Förevisande av] några ljustrycksbilder af diatoméer, 
utförda vid Berlins Reichsdruckerei

Cleve

1888 Referat öfver Wiesners arbete: Die mikroskopische 
Untersuchung des Papiers

Kjellman

1888 Några biologiska förhållanden hos de högre 
svamparne

Th M Fries

1889 Skottbildningen hos Chœrophyllum Prescoldii Kjellman
1889 [Redogörelse] för de växter, som uteslutande lefva 

under jordytan
Th M Fries

1891 Växtligheten i nordliga Sverige Lundström
1891 Några egendomliga fall af sammanväxning mellan 

trädstammar
Th M Fries

1894 Plankton vid Sveriges vestkust Cleve
1895 Växternas känselförmåga Lundström
1896 Studiet af diatomaceer såsom medel att finna 

hafsströmmars förlopp
Cleve

1897 De periodiska vexlingarne i Skageracks plankton Cleve
1898 Atlantens planktonslag Cleve
1899 Om vegetabilick silke, med förevisande af utmärkt 

vackra deraf förfärdigade kulörta fasonerade 
sidenväfnader

Lundström

1899 Fakta för den Skandinaviska florans 
utvecklingshistoria att hämta från Svenska växters 
organisation och biologi

Kjellman

1899 Myrors och termiters svampträdgårdar Th M Fries
1899 Atlantiska plankton organismers geografiska 

utbredning
Cleve

1899 Fixerad omkastning i lateralitet eller polaritet hos 
växter

Kjellman

1900 Rumexfrukternas spridning Lundström
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Tabell 3. Föreläsningar i fysik

År Ämne Föreläsare
1844 Afhandling om condenserad elektricitet med 

förevisadt experiment
A Svanberg

1853 Nya rön om Constructionen af galvaniska 
apparater med särdeles hög elektro-motorisk kraft

A Svanberg

1867 [Redogörelse] för Chevalliers fotografiska 
apparat för topografiska arbeten (”planchette 
photografique”) och för Ladds elektriska apparat

Thalén

1867 [Förevisande av] några intressenta akustiska 
apparater

A J Ångström

1868 [Redogörelse för] spectral-undersökningar enligt 
hvilka Titan förefinnes i solen

Thalén

1869 [Redogörelse] för en method att bestämma 
polarisationsplanets läge i förhållande till 
vibrationsriktningen i polariseradt ljus

A J Ångström

1871 Några underrättelser om den af Christiansen hos 
anilin (röd) upptäckta märkvärdiga egenskapen 
att bryta det gula och röda ljuset starkare än det 
blå och violetta

A J Ångström

1872 [Förevisande av] ett i München förfärdigadt 
okular-spectroskop samt åtskilliga teckningar af 
solprotuberanser

A J Ångström

1873 En method att meddelst magnetiska theodoliter 
undersöka jernmalmsfält och några i sammanhang 
dermed anställda experimenter

Thalén

1874 [Förevisande av] en konstruerad modell af 
de isodynamiska ytorna kring en vertikal 
magnetstång och [redogörelse] för de beräkningar 
som legat till grund för Konstruktionen

Daug

1876 Några akustiska experiment, förnämligast med 
Govi’s sensitiva lågor

Thalén

1878 Några fysiska och fysiologiska experiment med 
telephonen

Thalén och 
Holmgren

1878 [Redogörelse] för den af Paul de la Cour i 
Kjøbenhavn uppfunna methoden att genom 
intermittenta strömmar sända ett större antal 
telegram samtidigt genom samma telegraftråd

Hildebrandsson

1879 [Redogörelse] för spektrallinierna hos Scandium Thalén
1880 Abbe’s belysningsapparat för mikroskopet Clason
1881 Redogörelse för några af de vigtigaste apparaterna 

vid den elektriska utställningen i Paris
Thalén

1881 Om K. Vetenskaps Societetens vetenskapliga 
verksamhet under de sist förflutna 20 åren

Thalén
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År Ämne Föreläsare
1882 [Förevisande av] 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

Thalén

1882 [Förevisande av] den af Hughes inventerade 
induktionsvågen

Thalén

1882 De isodynamiska liniernas gång inom mellersta 
Sverige

Thalén

1883 Några experimenter med stroboskopiska 
stämgafflar

Thalén

1883 Undersökningar angående spektra hos didym och 
samarium

Thalén

1883 En ny tidmarkerare för variabel rytm Blix
1884 Om åskledaren Thalén
1884 [Förevisande av] de af Kummer konstruerade 

modellerna för oändligt tunna strålknippen
Daug

1885 [Förevisande av] några från utlandet 
härstammande ögonblicks fotografier

Thalén

1885 Den vetenskapliga verksamheten vid den 
internationela meter-byrån i Breteuil

Thalén

1886 De senaste spektralarbetena af Cornu i Paris, 
Piazzi-Smyth i Edinburgh och Vogel i Potsdam

Thalén

1886 Några af de senaste användningarne af fotografien 
för vetenskapliga ändamål och [förevisande av] ett 
flertal synnerligen utmärkta, af D:r B. Hasselberg 
i Pulkowa utförda fotografier af solspektrets olika 
delar från rödt till och med ultra violett

Thalén

1887 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

Thalén

1887 De å Observatoriet i Berlin vidtagna 
anordningarne för att göra normal-urets gång 
oberoende af vexlingarne i luftens tryck och 
temperatur

Thalén

1887 De vigtigaste resultaten af norrskens 
iakttagelserna å den svenska polarstationen Cap 
Thordsen 1882-83

Hildebrandsson

1890 De vigtigaste förhandlingarne inom meterkomitén 
vid Breteuil under innevarande år

Thalén

1891 [Förevisande av] några fotogram af jernets och 
lerjordens spektra, framkallade genom den 
galvaniska ljusbågen

Hasselberg
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År Ämne Föreläsare
1891 Hr Borschas studier angående den internationela 

meterprototypen
Thalén

1893 [Förevisade av] 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)

Holmgren

1894 [Förevisande av] ett stort Rowlands konkavgitter 
å spegelmetall, skänkt till universitetets 
fysiska institution af Lektor A. E. Andersson i 
Kristianstad

Thalén

1895 [Förevisande av] några nya elektriska 
induktionsapparater

Thalén

1895 En af D:r K. Ångström uppfunnen method 
att medelst fotografisk registrering undersöka 
värmestrålningen inom den ultra-röda delen af 
spektrum

Thalén

1895 Undersökningar för den absoluta bestämningen af 
ljusets våglängder

Thalén

1896 [Förevisande] af de fotografier, hvilka å fysiska 
kabinettet blifvit af D:r Öhrwall tagna med 
Röntgens X-strålar

Thalén

1896 [Förevisande av] den Thomas’ka räknemaskinen 
från Burchardt vid Glashütte i Sachsen

Thalén

1897 Några meddelanden ur thermometerns historia Hildebrandsson
1897 Några upplysningar om den första hundragrads 

thermometern, som sedan 1740 begagnades af 
Carolus Linnæus

Th M Fries

1897 Några vetenskapliga iakttagelser från [resan] till 
meterkomitén i Breteuil

Thalén

1899 Magnetiska mätningar å jernmalmfälten Thalén
1899 [Förevisande av] Lord Kelvins magnetiska 

vertikalvåg
Thalén
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Tabell 4. Föreläsningar i astronomi

År Ämne Föreläsare
1857 Den väntade ankomsten af en större komet, och 

grundlösheten af dess förmodade menliga inverkan 
på jorden

G Svanberg

1858 Om 2:nne större ojemnheter i Halleyska kometens 
omloppsbanor

A J Ångström

1860 En ny method att på fysikalisk väg bestemma 
Solsystemets progressiva rörelse

A J Ångström

1863 Resultaterna af nyaste undersökningarne om 
stjernornas ljus-spectra

A J Ångström

1867 [Redogörelse] för spektralanalysen af Norrskenet A J Ångström
1868 Om den totala solförmörkelsen som kommer att 

inträffa d 17:de aug. 1868
A J Ångström

1869 De nyaste undersökningarne af Solens och 
stjernernas spectra

A J Ångström

1870 Spectroskopets användning vid bestämmandet af 
himlakropparnes egna rörelser

A J Ångström

1873 Några observationer på Norrskenets Spectrum A J Ångström
1874 [Förevisning av] en särdeles vacker fotografi på 

glas av den violetta och ultravioletta delen af 
solspektrum

A J Ångström

1875 [Redogörelse] för en af professorn i fysik vid 
polytekniska skolan i Paris M:r Cornu gjord 
bestämning af våglängderna för solljusets spektrets 
ultravioletta strålar, hvilket arbete utgör en 
fortsättning af och omedelbar anslutning till aflidne 
prof. Ångströms bekanta ”spectre normal du soleil”

Thalén

1889 Betydelsen af fotografien såsom 
undersökningsmethod inom astronomien

Dunér

1890 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

Dunér

1890 [Meddelande] att prof. Pickering å Harvard 
College’s observatorium konstaterat förekomsten 
af periodiska fördubblingar af vissa stjernors 
spektrallinier

Dunér

1890 Om de å Lick-Observatoriet utförda 
bestämningarne af nebulosors rörelser i synliniens 
rigtning

Dunér
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År Ämne Föreläsare
1891 [Förevisning av] stjernfotografier, tagna på 

Upsala Observatorium, och [redogörelse] för de 
slutsatser, som deraf kunna dragas med afseende på 
brännviddens inflytande på storleken af de minsta 
stjernor, som framträda på plåtarne

Dunér

1891 [Redogörelse] för olika konstruerade 
astrofotografiska refraktorers olika förmåga att 
afbilda ljussvaga stjernor

Dunér

1891 Några notiser angående gränserna för storlekarne 
hos de stjernor, som kunna afbildas med olika 
fotogratiska [!] refraktorer; samt förevisande en 
med Lick-observatoriets stora refraktor erhållen 
månfotografi

Dunér

1892 Om den nya stjernan i Formannen samt iakttagelser 
af densamma på Upsala Observatorium

Dunér

1892 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.

Dunér

1892 Nybyggnader vid Upsala Observatorium och dess 
nya, derstädes nu uppsatta refraktor

Dunér

1893 Några fotografiska reproduktioner af prof. 
Weineks teckningar af månlandskap efter å 
Lick-Observatoriet utförda fotografier

Dunér

1893 En fotografi af den totala solförmörkelsen d. 16 april 
d.å., tagen i Syd-Amerika af Lick-observatoriets 
expedition

Dunér

1894 Finnes det syre i solen; och är det möjligt att med 
användande af den Dopplerska principen konstatera 
dess dervaro?

Dunér

1894 Meddelanden angående den i slutet av mars och 
början af april observerade Denningska kometen

Dunér

1894 Förklaring öfver ljusvexlingen hos den till 
Algoltypen hörande, nyupptäckta stjernan 
Z Herculis

Dunér

1895 [Förevisning av] en Observatoriet i Upsala tillhörig 
Scheinersk sensitometer

Dunér
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År Ämne Föreläsare
1895 Några meddelanden angående 

spektralförhållandena hos vissa klasser af stjernor
Dunér

1896 Några meddelanden om ljusvexlingen hos den 
föränderliga stjernan Z Herculis

Dunér

1897 De nyare, för astronomiens behof använda 
fotografiska undersöknings methoderna

Dunér

1897 Undersökningar öfver de föränderliga stjernorna Y 
Cygni och Z Herculis

Dunér

1898 Om stjernfotometrar, hvarvid en Zöllnersk 
fotometer af Ausfeld i Gotha, äfvensom en s.k. 
kilfotometer från Töpfer i Potsdam förevisades

Dunér

1899 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

Dunér

1900 Bestämningen af Solens parallax med begagnande 
af observationerna på planeten Eros

Dunér

1900 Absoluta precessionskonstanter och precessions-
termer af lång period

Backlund

1900 Några meddelanden angående den svensk-ryska 
gradmätningen å Spetsbergen

Dunér



TABELLER

281

Tabell 5. Föreläsningar i kemi

År Ämne Föreläsare
1836 Om tvenne metaller sammansmältas uti sådant 

rigt förhollande, at den flytande Alliagen förholler 
sig vid afkylningen aldeles som en enkel Kropp, 
det vill säga, äger en regulier afkylning, utan 
stilleståndspuncter, ända til dess at stelningen 
begynna, så inneholler hvardera metallen från dess 
egen smältnings temperatur, till Alliagens, precist 
samma quantitet värme

Rudberg

1849 Afhandling öfver Cassel historia & de Chemiske 
beståndsdelar, af hvilka tillika förevisades 
praeparater

Wallquist

1855 De quantitativa variationerna i mjölkens 
sammansättning

L F Svanberg

1866 Försök i afseende på ammoniakaliska 
kromföreningar äfvensom på ammoniakaliska 
Platina-föreningar

L F Svanberg

1867 Åtskilliga metallers legeringar L F Svanberg
1867 Om jemvigten hos vätskor i tunna hinnor Thalén
1868 Phosforsyrlighetens och underphosforsyrlighetens 

föreningar
L F Svanberg

1869 Försök anställda af Graham i London öfver 
Palladiums egenskaper att absorbera vätgas

A J Ångström

1870 Beskaffenheten af de flera spectra af syret och vätet 
i glödande tillstånd, hvilka blifvit observerade af 
Wüllner

A J Ångström

1871 Huru bör ett dricksvattens godhet bedömmas från 
sanitär synpunkt

Almén

1871 Blåsyrans igenkännande Almén
1871 Toxikologiska kemiens framsteg under den sista tiden Almén
1876 Undersökning öfver Alizarins bildning af garfsyra Cleve
1876 ”Karlstads jernvatten” Almén
1878 Mosandrium eller Terbium och dess oxid Cleve
1879 De nya undersökningarna öfver jordmetallerna Cleve
1879 [Påträffande av] den nyligen upptäckta metallen 

Scandium i Gadolinit och Yttrotitanit
Cleve

1879 Jernhalten i de svenska surbrunnarna och i några 
starkare utländska jernvatten samt analyser på 
svenska maltdrycker

Almén

1880 Erbiums atomvigt och förevisade [av] några 
erbium-föreningar

Cleve

1880 Vattnets förorenande i Fyrisån inom Upsala stad Almén
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År Ämne Föreläsare
1880 Mikroskopiska præparat, tillverkade af J. D. Möller Cleve
1881 Dehydrokolalsyran, en ny oxidationsprodukt af 

kolalsyran
Cleve

1881 En method för dricksvattens renande på kemisk väg Almén
1882 Ett nytt af honom [Cleve] funnet grundämne af 

ceritmetallernas grupp
Cleve

1882 Inverkan af fosforsalt på metalloxider Cleve
1883 Om arsenikens förekomst i glas och de vanligaste 

felen vid tapeters och tygers pröfning på arsenik
Almén

1883 Framstäld samariumoxid Cleve
1885 Indigo-synthes enligt Bayer Cleve
1885 Vattensjelfrening genom mikro organismer Cleve
1885 Ptomainer Hammarsten
1885 Organiska föreningar, som innehålla quäfveatomer i 

sluten bindning
Cleve

1886 En samling tjärfärger, som till universitetets 
kemiska laboratorium blifvit skänkt af M. P. 
Monnet i Lyon

Cleve

1887 Om atomtheoriens utveckling under detta 
århundrade

Cleve

1887 [Förevisande av] Germanium och [redogörelse] för 
dess vigtigare förhållanden

Cleve

1889 Mineralkrystaller, hvilka af prof. Frih. A. E. 
Nordenskiöld erhållits vid slamning af lerslam på 
en sjöbotten

Dunér

1889 De nya framstegen på molekulartheoriens område Cleve
1889 Sackarin Cleve
1890 Tillämpningar af lagarne för vätskehinnors jemvigt 

med afseende på uppkomsten af vissa cellbyggnader 
inom djur- och växtriket

Thalén

1892 Artificiel framställning af i naturen förekommande 
sockerarter

Widman

1892 Kroppars tillståndsyta och några dess egenskaper Lundquist
1893 [Förevisande av] en serie kristaller, erhållna från 

Goldbach i Heidelberg
Cleve

1893 Kolhydratens förekomster inom djurorganismen Hammarsten
1893 [Redogörelse] för det kemiska förloppet vid groning 

och assimilation
Cleve

1895 [Redogörelse] för de i London nyligen upptäckta 
grundämnena Argon och Helium 

Cleve

1896 [Förevisande av] en mängd preparat af 
jordmetallerna

Cleve
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År Ämne Föreläsare
1897 Mikroorganismernas betydelse för matsmältningen Hammarsten
1897 Det gamla och det nya krutet, och [förevisande av] 

en serie af rökfria krutsorter
Widman

1899 Om mjölksekretionens kemi Hammarsten
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Tabell 6. Föreläsningar i geovetenskap

År Ämne Föreläsare
1819 Afhandling om Werldshafvet Nordmark
1850 Afhandling öfver jordtemperaturen L P Walmstedt
1852 Gottlands geologiska bildning L P Walmstedt
1852 Fynd af nya svenska Crustaceer C J Sundewall
1863 En särdeles tydlig och vacker Mouraen-bildning i 

Bohuslän
C J Sundewall

1867 Några iakttagelser om Golfströmmen och 
[förevisande av] åtskilliga af den samma på Norra 
Skandinaviens kuster uppkastade naturalster

Th M Fries

1868 Redogörelse för den meteorologiska observations 
metod och arbets ordning, som tillsvidare följes 
vid Upsala Observatorium

G Svanberg

1869 [Redogörelse] för det observations system, som 
ligger till grund för de vid Paris observatoriet af Le 
Verrier utgifna meteorologiska kartverken, dessas 
konstruktion och de preliminära genom dem 
erhållna resultaten

G Svanberg

1875 Skydraget vid Hallsberg den 18 sistlidne Augusti Thalén
1876 Åskvädren i Sverige under åren 1871-1875 Hildebrandsson
1877 Hafvets meteorologi och oceanvågorna Hildebrandsson
1878 De svenska insjöarnas isläggning, istid och 

islossning
Hildebrandsson

1879 En vid det meteorologiska observatoriet af stud. 
W Carlheim-Gyllenskiöld utförd undersökning 
angående tiderna för flyttfoglarnas ankomst till 
Sverige

Hildebrandsson

1879 [Förevisande av] en af fotografen Osti utförd serie 
fotografier af de typiska molnformerna

Hildebrandsson

1880 Några kartor, som angåfvo isothermernas rörelse 
öfver Europa om våren

Hildebrandsson

1880 Etude sur les tempêtes de L’Atlantique 
septentrional, et projet d’un service télégraphique 
international relatif à cet océan

Hildebrandsson

1880 Hopkins bestämning af jordskorpans tjocklek Wackerbarth
1881 Mikroskopisk undersökning af Nordtysklands 

diluvialleror
Cleve

1881 Väderleksförhållandena vid Behrings sund och 
omgifvande trakter

Hildebrandsson

1881 Isförhållandena i de svenska elfvarne och 
strömmarne, [samt] några iakttagelser vid 
Ronneby öfver terrängens inflytande på 
lufttemperaturen

Hildebrandsson
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År Ämne Föreläsare
1882 Norra och södra jordhalfvans medeltemperatur Hildebrandsson
1882 En elektrisk registrerande regnmätare af egen 

konstruktion, utförd af mekanikern Gustafson i 
Upsala

Hildebrandsson

1882 Tromben vid Säby den 7 sistl. juni Hildebrandsson
1883 Fördelningen af de meteorologiska elementen 

kring de barometriska minima och maxima
Hildebrandsson

1883 En fotografi öfver de Lichtenbergska figurer, 
hvilka uppkommit genom en åskslag på armen af 
en gosse i England

Hildebrandsson

1884 Om de röda skymningsfenomenen och deras 
geografiska utbredning

Hildebrandsson

1884 Vintertyper i Europa Hildebrandsson
1885 Skymningsfenomenet med särskild anledning af 

några af kand. Gyllenskiöld gjorda iakttagelser på 
det dervid uppträdande purpurljuset

Hildebrandsson

1885 Det vid den internationela meteorologiska 
komiténs sammanträde i Paris antagna systemet 
för iakttagelser af de högre luftströmmarnas 
rörelser, samt [förevisande av] den vid samma 
tillfälle antagna modellen för ”nefoskop”

Hildebrandsson

1886 Medelvindrigtningen i de högsta rymderna af 
atmosferen

Hildebrandsson

1888 Hr Wigerts undersökning af det hvirfvelåskväder, 
som atföljdt af tvänne skydrag den 1 dec. 1887 
passerade öfver Upland

Hildebrandsson

1888 Klassifikationen af de olika molnformerna och 
[förevisande av] oljemålningar, föreställande dessa 
former

Hildebrandsson

1889 Öfversigt af de högsta luftströmmarnas 
medelriktning öfver olika delar af jordytan

Hildebrandsson

1890 Meteorologiska observationer i 
equatorialprovinserna, jemförda med angränsande 
klimatzoners meteorologiska förhållanden

Hildebrandsson

1890 fil. lic. Munthes undersökningar öfver postglaciala 
baltiska aflagringar

Cleve

1891 Apparat att utan kalkyl solvera gifna trianglar Hildebrandsson
1892 Nederbördsförhållandena i Upsala Hildebrandsson
1892 En ny, för molnmätningar afsedd fotogrammeter Hildebrandsson
1893 Vätskeinneslutning i gips från Sicilien, samt 

[förevisande av] en mängd utmärkt vackra, för 
Chicago-utställningen afsedda bergartspreparat

Sjögren

1894 Väderleksmärken och deras ursprung Hildebrandsson
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År Ämne Föreläsare
1895 De meteorologiska chancerna för en ballongfärd 

öfver polargebietet
Hildebrandsson

1895 De nyare undersökningarne rörande byväder Hildebrandsson
1897 Resultaten af de första internationela 

ballongfärderna natten till d. 14 nov. 1896
Hildebrandsson

1898 Ragunda dalens geologi Högbom
1898 Undersökningarne rörande de s. k. aktionscentra i 

atmosferen
Hildebrandsson

1899 Rullstensåsarne i mellersta Sverige Högbom
1899 Undersökningar af åskväder, byväder och skydrag, 

med särskildt afseende å det af amanuensen M. 
Jansson undersökta skydraget vid Borås d. 3 juli 
1899

Hildebrandsson

1900 Vissa försök i Österrike och Italien att afvända 
hagelbyar

Hildebrandsson

1900 De geologiska klimatutvecklingarne och deras 
orsaker

Högbom

1900 De sednare undersökningarne af de högre 
luftrymderna i meteorologist hänseende

Hildebrandsson

1900 [Meddelande] i anknytning till de under hösten 
för vattenledningen utförda djupborrningarne, 
åtskilliga drag hos Upsala traktens geologi

Högbom
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Tabell 7. Föreläsningar i matematik

År Ämne Föreläsare
1854 Granskning af nyaste försök, att lösa det gamla 

problemet i quadratura circuli
Malmsten

1866 En med Bretschneiders beslägtad method att 
valvera tredje gradens equationer

Daug

1871 Om 3:dje gradens equationer och om skillnaden 
emellan de Nep. och Hyperboliska logarithmerna

Daug

1872 Föredrag öfver theorien för ”felfördelning” Daug
1882 Lagarde’s undersökning, hvarför i algebran den 

obekanta betecknats med bokstaven x
Malmsten

1882 [Förevisande av] åtskilliga mathematiska modeller Daug
1883 Modellen till en devellopabel yta Daug
1883 En liten korrektion i formeln att beräkna på 

hvilken veckodag ett visst datum inträffar
Malmsten

1885 Resultaten af en tal-theoetisk undersökning Malmsten
1887 Bendixons undersökningar öfver den Gaussiska 

interpolationsformeln
Mittag-Leffler

1888 Flerdimensionala rymder Falk
1889 Existensen af kontinuerliga funktioner af en reel 

variabel, hvilka sakna bestämd derivat
Falk

1900 Några pretenderade försök att dela en vinkel i tre 
delar

Falk
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Tabell 8. Föreläsningar i medicin

År Ämne Föreläsare
1819 Underrättelse om Trenne sarskildta Folkstammar 

ibland Negrerna
A Afzelius

1845 Betulis-farsotens orsaker E Fries
1849 Märkvärdiga sjukdoms-missbildningar, neml ett 

exempel af en ovanlig quarstående fosterbildning 
och ett synnerligen utbildat exempel af Scoliosis

F Sundewall

1853 Absorptionen af benmassan hos gamla personer, 
Genom förevisande af Cranier

F Sundewall

1855 Ethnologiens möjliga framtid Hwasser
1855 Synfenomenerna Glas
1859 Hypochondri och Hysteri Glas
1862 Ögonspeglens theori och [förevisning av] dess 

praktiska användande
Mesterton

1865 Pupillens förhållanden i friska och sjuka tillståndet 
och under inflytandet af vissa läkmedel

Glas

1867 Ett fall af graviditas extra-uterina, der fostret 
utvecklat sig högt uppe i högra sidan under lefvern

F Sundewall

1867 Öfversigt af äldre och nyare åsigter öfver 
epileptiska sjukdommarne och andra dermed i 
förening stående sjukdoms-symptomer

Glas

1871 [Förevisning av] 6 st. af Adjuncten Th. Fries 
hemförda kranier af Grönländare [samt] kranier af 
Lappar och Svenskar för att visa den stora olikheten 
i dessa 3:ne folkstammars hufvudskålsbildning

F Sundewall

1871 [Redogörelse] för fyndorten af de Grönländska 
kranierna och [beskrivning av] de grafvar, hvaruti 
de blifvit funna, äfvensom skeletternas läge uti 
desamma

Th M Fries

1874 En ny metod att observera capillära cirkulationen 
i lungorna och [åskådliggörande av] densamma 
medelst experiment

Holmgren

1875 En method att grafiskt framställa luftströmmens 
variationer i näs- och munhålan vid bildningen af 
konsonantljud

Holmgren

1876 Färgblindhet Holmgren
1876 Färgblindhetens förekomst bland manskapet vid 

Uplands regemente och tjenstpersonalen vid Upsala 
- Gefle jernväg

Holmgren

1876 De sednaste undersökningarna af färgblinda Holmgren
1877 Några statistiska resultat af i Sverige hittils gjorda 

undersökningar angående färgsinnet, hvarvid bland 
af 13,200 personer af mankön funnits 2,84 proc. 
färgblinda

Holmgren
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År Ämne Föreläsare
1878 Metoden att medelst färgade skuggor undersöka 

färgblinda, samt [förevisande av ett] för detta 
ändamål konstrueradt instrument

Holmgren

1878 Afståndet mellan ögonens midtpunkter hos 
färgblinda

Holmgren

1879 Näringsmedlens värde och pris Almén
1879 Färgsinnets historiska utveckling och 

färgblindhetens ärftlighet
Holmgren

1880 [Förevisande av] ett cranium från stenåldern med 
en särdeles stor, icke lætal defekt

Clason

1880 En af t. f. prosektor I. Sandström hos menniskan 
och åtskilliga däggdjur upptäckt körtel, Glandula 
parathyreoidea

Clason

1880 [Förevisande av] blodets rörelse i kapillärkärlen och 
föredrag om de färgblindes subjektiva uppfattning 
af färgerna

Holmgren

1881 M. Blix’ ophthalmometer Holmgren
1882 Jemförelse mellan soldatens utspisning i Sverige och 

i utlandet
Almén

1882 Den moderna pulsläran och om pulsens grafiska 
framställning

Holmgren

1882 Strukturen af stora hjernans bark och jättecellerna i 
lobus paracentralis

Clason

1882 [Förevisande av] en stor mängd anatomiska peparat, 
förfärdigade enligt Brunettis method

Clason

1882 Undersökningar öfver fibrinbildningen Hammarsten
1882 [Redogörelse] för doktor Magnus Blix’ arbete öfver 

temperatursinnet
Holmgren

1882 Matsmältningsvätskornas inverkan på hvarandra i 
tarmkanalen

Hammarsten

1883 Infektionsämnenas 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

Hedenius

1883 Opii-alkaloidens verkningar Fristedt
1883 [Redogörelse] för t.f. laboratorn V. Lindberghs 

undersökningar om gallans betydelse för 
förruttnelseprocesserna i tarmen

Hammarsten

1884 Uppkomsten af typhoidfeberepidemien i Upsala 
innevarande vinter

Blix

1884 Bröstkorgens och brösthålans form hos barnet, 
mannen och quinnan

Clason
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År Ämne Föreläsare
1884 Alkoholens förhållande till de kemiska processerna 

inom organismen
Hammarsten

1884 Några konstruerade myografer Blix
1884 Experimentella bidrag till lösningen af frågan om 

färgsinnets qualiteter och om grundfärgerna
Holmgren

1884 [Förevisande av] de Kochska komma-bacillerna vid 
asiatisk kolera samt de Finklerska bacillerna vid 
inhemsk kolera

Hedenius

1885 Muskelns spänning och arbete i grafisk 
framställning

Blix

1885 De mest framstående förtjensterna hos prof. M. G. 
Retzii storartade och nyligen fullbordade arbete 
öfver hörsel organet

Clason

1885 [Förevisande av] åtskilliga ovanligare prof på 
koffein-haltiga njutningsmedel

Fristedt

1885 Funktionerna i stora hjernans barklager Clason
1886 Retinaelementernas specifika energie Holmgren
1887 Fysiologisk och patologisk plattfot Holmgren
1887 Öfversigt öfver jordens vigtigaste pilgifter Fristedt
1887 De fysiologiska verkningarne af de förnämsta 

pilgifterna, med upplysande experiment
Holmgren

1888 Några nyare instrument från den fysiologiska 
anstalten i Lund, samt förevisade [av] deras 
användning

Holmgren

1888 Den grafiska methodens användning för 
åskådliggörandet af tryckvariationerna hos blodet 
och dithörande företeelser inom hjertat och 
blodkärlen

Holmgren

1888 Orsakerna till plötsliga naturliga dödsfall Hedenius
1889 Leukomainerne och autointoxikationen Hammarsten
1889 Betydelsen af menniskokraniets sömmar för dess 

tillväxt och möjligheten att bestämma dess ålder 
efter sömmarnas sammanlödning

Clason

1890 Kronisk nikotinförgiftning såsom orsak till 
sinnessjukdom

Kjellberg

1892 Om prof. Weissmanns senaste ärftlighetsteorier 
eller „Amphimixis”

Clason

1893 Polyneurit, samt [förevisande av] en mängd 
dithörande mikroskop-preparat

Henschen

1894 De habituella skoliosernas utveckling Petersson
1894 [Redogörelse] för de grundsatser, som ledt prof. 

Henschen vid författandet af sitt stora arbete 
„Klinische und Anatomische Beiträge zur 
Pathologie des Gehirns 

Henschen
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År Ämne Föreläsare
1894 [Förevisande av] en patient, å hvilken för 1 ½ 

år sedan en svulst uttagits ur hjernan, samt en 
öfversigt af den intrakraniella hjernkirurgiens 
utveckling under senaste årtionde

Henschen

1895 Atavistiska ledformer på nedre extremiteten Clason
1895 Lumbalpunktionens betydelse för behandlingen af 

hjern- och ryggmärgsinflammation
Henschen

1896 Ett fall af trepanation för svulst i hjernan Henschen
1896 Hjernbarkens funktioner Clason
1896 [Förevisande av] Röntgens fotografier, medelst 

hvilka läget af en revolverkula inuti hjernan på en 
person angifvits

Henschen

1896 Trikromatiskt tryck Henschen
1897 Hjerthypertrofi i följd af rörelse Henschen
1899 Medeltids kranier från Dragsmarks kloster Clason
1899 Betydelsen af Röntgens upptäckt för den 

praktiska medicinen; och [förevisande av] ett fall 
af svår Lupus behandlad med framgång medelst 
Röntgenstrålar

Henschen

1899 Quinnokranier Clason
1899 Menniskomjelten Clason
1900 Nya undersökningar af synens centrum Henschen
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Tabell 9. Föreläsningar i humaniora

År Ämne Föreläsare
1845 Afhandling öfver i Sverige funne Guldbracteater Schröder
1849 Bidrag till gamla Nordiska Geografien, jemte 

principerne för ortnamns etymologiska förklaring
Schröder

1852 Notiser om Wadstena fordna klosterbibliothek, 
hvilket nu oförskingradt förvaras å Kongl. 
Universitets Bibliotheket i Upsala

Schröder

1853 Några äldre, till en del outgifne Handskrifter 
af Linne från dess ungdomstid, som för Kongl. 
Academiska Bibliotheket blifvit inköpte

Schröder

1853 Några hittills obekanta drag ur konung Carl XI:s 
lefnad

Carlson

1855 K. Carl d. XII:te och hans Canzlis forskningar i 
Svenska språket under nämde Konungs vistande i 
Bender 

Schröder

1855 Episoder ur trettio-åriga kriget Carlson
1856 Bidrag till kännedomen af de gamle Etruskerna Böttiger
1856 Carl den XII:te första krigsår
1857 Hr Rafns skrift: Inscripties Runiques du Piree, 

inristade på det Marmorlejon, som venetianerna 
efter Athens eröfring 1687 hemförde som trofé från 
Piraeus; ett fornminne af Väringarnes och Harald 
Sigurdsons bedrifter i Österlanden, omkring år 
1040

Schröder

1858 Runstenen från Tune, flyttad till Christiania och 
upprest derstädes våren 1857

Uppström

1861 Fragmenta Gothica selecta Uppström
1861 Strödda linguistiska iakttagelser Böttiger
1863 Anmärkningar och rättelser till ett i sjette 

häftet af Rogbergs och Winboms ”Ecclesiastik 
Tidskrift” lemnadt aftryck af den äldsta svenska 
öfversättningen af Fader vår, samt af Apostoliska 
tron

Uppström

1863 Rätta förhållandet mellan Linguistik och Philologi Böttiger
1864 Likheten mellan Sanskrit, Grekiska och Latin Uppström
1865 Öfversigt af Mälareprovinsernas geografiska 

utseende under senare hälften af fjortonde 
århundradet, jemte antydningar om folkmängdens 
förhållande efter digerdöden

Styffe

1866 Hamlet-sagans Skandinaviska ursprung och dess 
utbredning endast inom Skandinavien och England

Säve

1867 Prof. George Stephens stora runverk: The Old-
Northern Runic Monuments of Scandinavia and 
England

Säve
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År Ämne Föreläsare
1867 Den stora Pyramiden och Professor Piazzi Smiths 

åsigter om den samma
Wackerbarth

1867 Uppkomsten af bestämd skillnad mellan skatte- 
och frälsejord

Styffe

1867 Den högre undervisningen i de forn-Egyptiska 
skolorna

Wackerbarth

1868 Ett fynd af åtskilliga fornsaker i Uppsala 1851 Säve
1869 Meddelanden från den i Köpenhamn (den 27 Aug. 

till den 3 sept.) hållna arkeologiska kongressen
Säve

1870 Egyptens pyramider Wackerbarth
1873 Öfversigt af de gamle rabbinernes kunskaper 

angående Jordens rotation och dimensioner
Wackerbarth

1874 De gamle Grekernes kunskap angående Nilens 
källor

Wackerbarth

1875 Den moabitiska stenen Wackerbarth
1875 Gotlands grafstenar från äldsta tider, med eller 

utan bildverk och inskrifter och särdeles om 
runskriftens utveckling och fortvaro därstädes allt 
intill midut af 1600-talet

Säve

1875 Upplysningar om ett folks förhistoriska 
kulturförhållanden, som kunna vinnas genom en 
undersökning af dess språk, med särskildt afseende 
på den skandinaviska Nordens folk och språk

Richert

1882 Regelbundenheten hos flere såväl nutida som 
forntida skalder, med afseende på deras användning 
af en viss vokal vid författandet af hexametrisk 
vers, med tillhjelp af den Gaussiska felfördelningen

Daug

1882 Fortsatta undersökningar angående 
regelbundenheten i skaldernas användning af en 
viss vokal vid författandet af vers

Daug

1883 Behandlingen vid 1809 års riksdag af frågan om 
nationalrepresentationens förändring

Svedelius

1883 Den Chaldeisk-Assyriska chronologien Hammarstrand
1883 Norska statsrådens konstitutionela ansvarighet 

jemförd med det Svenska statsrådets ansvarigheter
Rydin

1883 Den Chaldäisk-Babyloniska tidräkningen Hammarstrand
1884 Den assyriska konungen Sarukins regeringstillträde 

och månförmörkelsen den 19 mars år 721 före 
Kristus

Hammarstrand

1884 Föredrag om månförmörkelsen den 19 mars år 721 
f. Kr. och dess betydelse för den chaldäisk-assyriska 
kronologien

Hammarstrand

1884 Den Chaldäisk-Assyriska kalendern Hammarstrand
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År Ämne Föreläsare
1884 De närmare underrättelser man eger om Sveaborgs 

kapitulation år 1808
Svedelius

1885 Sammanstötningen år 1665 vid Upsala Universitet 
mellan Cartesianismens anhängare och 
motståndare

Annerstedt

1885 En redogörelse för professor D. Melanderhjelms 
år 1783 nedskrifna ”Berättelse och Tankar om 
Akademien i Upsala”

Annerstedt

1886 Per Brahes Œconomia eller Hushållsbok Svedelius
1886 Assyriska inskrifter i droppstens grottan vid 

Sebenehssu
Hammarstrand

1887 Några historiska uppgifter om Upsala Universitets 
konstitutioner af 1665

Annerstedt

1887 Saul hos andebesvärjerskan i Endor, en spiritistisk 
séance för inemot 2900 år sedan

Hammarstrand

1887 Några meddelanden om Upsala domkyrkas yttre 
utseende vid medeltidens slut

Annerstedt

1888 Föredrag dels om de äldsta vid Upsala Domkyrka 
förda historiska anteckningarne, dels om den forna 
student-holmen i Upsala

Annerstedt

1888 Hufvuddragen af Upsala Universitets Bibliotheks 
Historia under de två århundraden, som förflöto 
efter Universitetets återupprättande af Gustaf 
Adolf

Annerstedt

1889 Om imperativ, begagnade såsom substantiv Häggström
1889 Några bidrag till Upsala Slotts historia 

och förevisade i sammanhang härmed å 
universitetsbibliotheket förvarade ritningar öfver 
slottet från 1600-talet

Annerstedt

1890 Några meddelanden om och ur 
Universitets-bibliothekets förvärf af handskrifter 
under senaste tid

Annerstedt

1890 Kabinettskassans skuld vid 1840 och ‘41 års riksdag Alin
1890 Ett större kufiskt myntfynd å Gotland Tegnér
1891 Utbredningen af de tidigaste kyrkformerna i Sverige 

och deras betydelse för historien
Hildebrand

1891 Några meddelanden ur en memoir-samling från 
Carl XIV Johans tid

Alin

1892 Preussens inre och yttre politik under författnings 
konflikten 1860-1866 enligt nyare källor

Annerstedt

1892 Nutidens bibliotheksväsen och större bibliotheker Annerstedt
1892 Ett och annat om bildning och seder i Sverige på 

1600-talet
Annerstedt

1893 Tronföljarvalet i Örebro 1810 Alin
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1893 En magisk inskrift på arabiska Tegnér
1894 De Jenisey-Orkhonska inskrifterna och Wilh. 

Thomsens tydning af dessa
Tegnér

1894 Carl Johans förhållande till Napoleon under de 
första veckorna af hans vistelse i Sverige

Alin

1895 Några blad ur Upsala Universitets Bibliotheks 
historia 1702-1750

Annerstedt

1896 Svensk bildning och svenskt språk under förra 
hälften af 17:e århundrandet

Annerstedt

1896 Stridigheterna vid Kanslers valet i Upsala 1747 och 
den deraf framkallade satiren ”Sagan om Herrgåln”

Annerstedt

1896 Stridigheterna vid Upsala Universitet på 1670-talet, 
särskildt Olof Rudbecks konflikt med sina kolleger

Annerstedt

1897 Några meddelanden om fältmarskalken Moltke Annerstedt
1897 Några meddelanden ur G. F. Wirséns brefvexling 

1814
Alin

1897 Den etruskiska traditionen om Servius Tullius Danielsson
1898 De nyaste forskningarne rörande bataljen vid 

Dennewitz
Annerstedt

1898 Laurentii Wallii strid med sina kolleger i teologiska 
fakulteten år 1628–1629

Annerstedt

1898 En episod ur Hans Järtas lefnad Alin
1899 Tolkningen af Art. V i traktaten emellan Sverige 

och England af den 3 mars 1813
Alin

1900 Fornlemningars plats inom landskapet Hildebrand
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Tabell 10. Mottagare av Linnépriset under 1800-talet

År Mottagare Belopp Angiven publikation, 
motivering etc.

1812 Göran Wahlenberg Flora Lapponica
1817 Göran Wahlenberg Petrificata Telluris Svecanæ
1821 Johan Peter Rosén 20 Gothlandiæ Plantæ rariores
1821 Göran Wahlenberg 20 Gothlandiæ Plantæ rariores
1821 Gabriel Marklin 100 de Hymenopteris non aculeatis
1831 Adolf Fredrik Svanberg 66 De integralibus definitis 

disquisitiones
1833 Lars Levi Læstadius 133 Loca parallela Plantarum
1844 Johan Ångström 66 Symbolæ ad Bryologiam 

Scandinavicam
1844 Emanuel Björling 66 Calculi differentiarum 

finitarum inversi exercitationes
1846 Emanuel Björling 66 Calculi differentiarum 

finitarum inversi exercitationes
1848 Axel Theodor Bergius 66 Formules nouvelles de l’analyse 

combinatoire deduites
1849 Anders Jonas Ångström 100 Mémoire sur la polarisation 

rectiligne et la double 
réfraction des cristaux a trois 
axes obliques

1850 Gustav Magnus Sjöstrand 50 Enumeratio Plantarum 
Ölandiae

1852 Anders Jonas Ångström 150
1857 Thore Magnus Fries 200 Reseunderstöd
1860 Göran Dillner 150 Geometrisk kalkyl eller 

geometriska qvantiteters 
räknelagar

1860 Herman Schultz 150 Om asteroiden Alexandra 
(54). Fjerde elementsystemets 
jemförelse med 
observationerna.

1861 Robert Thalén 150 Recherches sur les propriétés 
magnétiques du fer

1861 Clas Theodor Odhner 150 Bidrag till svenska 
stadsförfattningens historia

1862 Göran Dillner 100
1862 Diedrich Wackerbath 150 Meteorologiskt 

Observatorium
1863 Candidat Haglund 150 Ordnande av 

insektssamlingen
1864 Georg Stephens 300
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År Mottagare Belopp Angiven publikation, 
motivering etc.

1866 Diedrich Wackerbath 300 A provisional theory of Leda
1866 Anders Jonas Ångström 160
1867 Johan Emanuel Zetterstedt 300 Musci et Hepaticae Oelandiae
1867 Göran Dillner 150
1868 Hugo Hildebrandsson 150 Recherches sur la propagation 

de l’hydrogène sulfuré à travers 
des gaz différents

1868 Per Teodor Cleve 150 Försök till en monografi 
öfver de svenska arterna af 
algfamiljen Zygnemacere

1869 C. E. Lundström 150 Distinction des maxima et 
des minima dans un problème 
isopérimétrique

1870 Herman Schultz 150 Micrometrical observations of 
500 nebulae

1870 Emanuel Björling 150 Sur la séparation des racines 
d’équations algébriques

1870 Carl Agardh Westerlund 150 Exposé critique des mollusques 
de terre et d’eau douce de la 
Suède et de la Norvége

1871 Matths Falk 150 On the integration of partial 
differential equations on the 
Nth order with one dependent 
and two independent variables

1871 Peter Magnus Lundell 150 De Desmidiaceis observationes 
critic

1872 Lars Arvid Forsman Des relations de l’aurore 
boreale et des perturbations 
magnetiques avec les 
phenomenes meteorologiques

1873 Salomon Eberhard 
Henschen

Etudes sur le genre Peperomia, 
comprenant les espeses de 
Caldas, Brasil

1874 Veit Wittrock Prodromus monographiæ 
Oedogoniearum.

1874 Matths Falk Method to find the greatest 
common measure of two 
rational integral functions of x.

1875 Hugo Hildebrandsson Essai sur les courants 
supérieurs de l’atmosphère 
dans leur relation aux lignes 
isobarométriques

1890 Carl Bovallius The Oxycephalids
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Tabell 11. Mottagare av det Bergstedska priset 
under 1800-talet

År Mottagare och eventuell motivering
1840 Magistri Docentes A. J. Ångström, J. L. Samzelius
1842 Mag. Doc. J. P Arrhenius
1844 Adjunct G. Marklin till fortsättande af sina Geologiska forskningar 

i S. Sverige.
1846 Amanuensen Lindhagen O.Goth och Studeranden C. F. Johansson 

Smld
1848 Okänt
1850 Studeranden Zeipel Uplandus och J. Wretman Westm. Dalec.
1852 Kniggeska stipendiaten studeranden Lindström571

1854 Magistrarrna C. Alb. Holmgren och G Lindström
1856 Studeranden M. Floderus Upland. Och C. Lindblom W. Götl
1858 Docenten Mr C. A. Holmgren
1860 Docent R. Thalen och Amanuensen vid Kem. Laboratoriet 

Mag. Lang
1862 Amanuensen vid allmäna kemiska Laboratorium Mag. Lang
1864 Ena hälften Mag. Rubenson, andra hälften Studeranderna Rosen 

och Hildebrandsson 
1866 Fil. Doctor R. Rubenson på grund af hans lika ihärdiga som 

oegennyttiga verksamhet för metereologiska observationerna, 
hvilka han ännu oafbrutet fortsätter

1868 Philos. Candidaten C. G. Lundquist och Amanuensen vid Kemiska 
Laboratoriet J. A. Nordblad

1870 Doctor Rubenson för hans utmärkta vetenskapliga verksamhet 
i Metheorologie och Studeranden af Stockholms Nation A. W. 
Cronander för berömliga studier i Kemien

1872 Docenten Lundquist 2/3 och Doctor Billberg 1/3
1874 Docenten C. G. Lundquist för hans till Societeten nyligen 

inlemnade och i dess Acta tryckta, särdeles förtjenstfulla 
afhandling: „Sur la réflexion de la lumière à la surface des corps 
isotropes”, äfvensom för hans vetenskapliga verksamhet i allmänhet

1876 Docenten A. W. Cronander i anseende till hans vigtiga och 
utförliga hydrografiska undersökningar af Östersjön

1878 Docenten t. f. Laboratorn Sven Otto Pettersson
1880 Joh. Edw. Alén, Upl., och Thore Kahlmeter, Vestm. Dal.
1882 Fil. Kand. K. J. Ångström, Norl. och Stud. K. A. Wallroth, Verml.

571 Protokollet från 23 oktober 1852 anger att Lindström »sistledne vår af K. 
Vetenskaps Academien erhöll Bergstedtska priset«. Man får anta att det är ett 
skrivfel, även om det inte finns någon tidigare anteckning att Societeten skulle 
ha utsett Lindström till mottagare av priset.
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År Mottagare och eventuell motivering
1884 D:r O. Widman för hans undersökningar öfver Kuminol-derivater
1886 Fil. Kand. K. Tom Moll, Holm. och Fil Kand. K. A. Westerberg, 

Gote.
1888 Docenterna Å. G. Ekstrand och E. Solander
1890 Docenten D:r K. L. Hagström
1892 Docenterna H. G. Söderbaum och P. W. Abenius för deras 

avhandling Om några aromatiska tetraketoner
1894 Doc. W. Palmer och Fil. Lic. Abrah. Langlet
1896 Fil. Lic A. E. Lundal V.G. och fil. kand. C. von Scheele, V.G.
1898 Civilingenioren O. Adelstam, Kalm. och Docenten, D:r P. J. 

Holmquist, Göteb.

Tabell 12. Antal uppsatser på olika språk 
publicerade i Nova Acta under 1800-talet

Decennium Latin Franska Tyska Engelska Svenska
1800
1810 13
1820 20
1830 6 1
1840 12 5
1850 18 12
1860 6 15 1 4
1870 8 21 16 8 1
1880 1 21 15 5
1890 19 25 3
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Tabell 13. Organisationer som Societeten bytte 
tidskrifter med 1893

Stad Akademi/organisation
Afrika

Alger Societe de Climatologie
Amerika

Boston American Academy of Arts and Sciences, 
Society of Natural History

Buenos Aires Musée de la Plata
Buffalo Society of Natural Sciences
Cambridge Museum of Comparative Zoology
Górdoba Academia Nacional de Ciencias de la Republica  

   Argentina
Davenport Academy of Natural Sciences
Grauville Denison University
Madison Wisconsin State Agricultural Society
New-Haven Connecticut Academy of Arts and Sciences
New-York Academy of Sciences, 

American Geographical and Statistical Society
Philadelphia Academy of Natural Sciences,

American Philosophical Society,
Entomological Society,
Second Geological Survey of Pennsylvania

Saint-Louis Academy of Science
Salem American Association for the Advancement  

   of Science
Essex Institute

San-Francisco California Academy of Natural Sciences,
Lick Observatory

Washington Department of Agriculture,
National Academy,
Naval Observatory,
U S Geological Survey,
Smithsonian Institution,
U S Chief Signal Office

Asien
Batavia Magnetical and Meteorological Observatory
Tokio Tokio University

Australien
Melbourne Roy Society of Victoria 
Sidney Linnean Society of New-South Wales,

Royal Society
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Stad Akademi/organisation
Europa

Aberdeen Aberdeen University
Cambridge Cambridge Observatory,

Philosophical Society
Dublin Roy Dublin Geological Society,

Roy Irish Academy
Edinburgh Botanical Society,

Geological Society,
Physical Society,
Roy Observatory,
Roy Society

Greenwich Roy Observatory
London Linnean Society,

Natural History Museum,
Roy Astronomical Society,
Roy Institution of Great Britain,
Roy Microscopical Society,
Royal Society,
Zoological Society

Manchester Literary and Philosoph Society
Amsterdam Kon Akademie van Wetenschappen,

Kon Zoologisch Genootschap, (Natura Artis  
   Magistra)

Delft Ecole Polytechniqne
Harlem Société Teyler,

Société Hollandaise des Sciences
Bruxelles Academie Roy des Sciences, des Lettres etc,

Observatoire Royal,
Société Entomologique de Belgique,
Société Malacologique de Belgique,
Société Roy de Botanique

Bordeaux Société des Sciences physiques et naturelles
Caën Société Linnéenne de Normandie
Cherbourg Société des Sciences naturelles
Dijon Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres
Lyon Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Société d’Agriculture, d’Histoire naturelle etc,
Société Linnéenne

Marseille Faculté des Sciences
Montpellier Académie des Sciences et Lettres
Nancy Société des Sciences naturelles



302

KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETEN I 1800-TALETS UPPSALA

Stad Akademi/organisation
Paris Académie des Sciences,

Ecole Polytechnique,
Musée Guimet,
Observatoire Astronomique,
Société Mathématique de France

Bern Société Helvétique des Sciences
Geneve Société de Physique et d’Histoire naturelle
Lausanne Société Vaudoise des Sciences naturelles ‘
Zürich Naturforschende Gesellschaft
Barcelona Real Academia de Ciencias y Artes
Bologna R Accademia delle Scienze
Genova Museo civico di Storia Naturale
Milano Reale Instituto Lombardo di Scienze e Lettere
Modena R Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
Napoli R Accademia delle Scienze
Palermo Società di Scienze Naturali ed Economiche
Pisa Società Toscana di Scienze Naturali
Roma R Accademia dei Lincei
Torino R Accademia delle Scienze
Dorpat Meteorologisches Observatorium,

Naturforscher Gesellschaft,
Observatoire impérial

Helsingfors Finska Vetenskaps Societeten,
Societas Pro Fauna et Flora Fennica

Kiev Université imp de St Wladimir
Moscow Société imp des Naturalistes
Pulcowa Observatoire imperial
S:t Petersbourg Académie imp des Sciences,

K Botanischer Garten,
Observatoire physique central de Russie

Berlin K Preuss Akademie der Wissenschaften,
Physikalische-technische Reichs-anstalt  
   Gesellschaft,
Physikalische Gesellschaft,
Redaktion des Archiv, der Mathematik und Physik

Braunschweig Verein för Naturwissenschaft
Bremen Naturwissenschaftlicher Verein
Breslau Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur
Brünn Naturforschender Verein
Buda-Pest Société Roy Hongroise des Sciences naturelles
Cracovie Académie des Sciences
Cassel Verein för Naturkunde
Durkheim Naturvissenschaftlicher Verein »Pollichia»
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Stad Akademi/organisation
Frankfurt am M Senckenbergische naturforschende Gesellschaft
Frankfurt a. Ode Naturwissenschaftlicher Verein
Gissen Oberhessische Gesellschaft für Natur- und  

   Heilkunde
Greifswald Naturwissenschaftlicher Verein von Neu- 

   Vorpommern und Rügen
Göttingen K Gesellschaft der Wissenschaften
Halle K Leopold Carol Akademie der Naturforscher,

Naturforschende Gesellschaft
Hamburg Verein för Naturwissenschaftliche Unterhaltung
Heidelberg Naturhistorich – medicinischer Verein
Innsbruck Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein
Jena Medicinisch – naturwissenschaftliche Gesellschaft
Kiel Naturwissenschaftlicher Verein
Königsberg K Physikalisch-ökonomische Gesellschaft,

Fürstlich Jablonowski’sche Gesellschaft,
K Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften

München K Bayerische Akademie der Wissenschaften,
Hof- u Staats-Bibliothek

Osnabrück Natürwissenschaftlicher Verein
Prag K Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften
Presburg Verein für Naturkunde
Regensburg K Bayerische botanische Gesellschaft
Stuttgart Verein für vaterländische Naturkunde in  

   Württemberg
Ulm Verein för Kunst und Alterthum
Wien K k Akademie der Wissenschaften,

K k Geologische Reichsanstalt,
K k Naturhistorisches Hofmuseum,
K k Sternwarte,
K k zoologisch – botanische Gesellschaft,
Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher  
   Kentnisse

Wiesbaden Verein för Naturkunde in Nassau
Kjöbenhavn Carlsberg Laboratoriet,

K Danske Videnskabernes Selskab,
K Nordiske Oldskrift-Selskab,
Naturhistoriske Forening,
Universitets Bibliotheket

Reykjavik Islands Stifts-Bibliothek
Bergen Bergen Museum,

Bergen Observatorium
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Stad Akademi/organisation
Christiania Christiania Observatorium,

Universitets Bibliotheket,
Videnskabs-Selskabet

Tromsö Tromsö Museum
Trondhjem K Norske Videnskabers Selskab
Göteborg K Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället
Lund K Fysiografiska Sällskapet
Stockholm Geologiska Byrån,

K Vetenskaps-Akademien,
K Vitterhets- Historie- och Antiqvitets- 
   Akademien
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