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1 Inledning 
 
Uppsalamatematikern Samuel Klingenstierna (1698-1765) var mycket inflytelserik och 
berömd under sin livstid och han samarbetade med kända utländska matematiker som 
Nicholas Bernoulli (1687-1759) och Christian Wolff (1679-1754). Klingenstiernas namn har 
dock inte förblivit känt vilket förmodligen beror på hans ovilja att publicera sina arbeten. Det 
gjordes dock försök till en sammanställning av Klingenstiernas verk i slutet av 1700-talet och 
i början av 1800-talet, men kunde inte slutföras på grund av ekonomiska orsaker.  
 
Klingenstiernas opublicerade arbeten katalogiserades av hans elev, Fredrik Mallet, och finns 
idag på Carolina Rediviva i Uppsala. Staffan Rodhe har i sin avhandling Matematikens 
utveckling i Sverige fram till 1731 gått igenom en del av manuskripten. Rodhe skriver att en 
komplett genomgång av manuskripten ännu inte gjorts och att avhandlingen är en början på 
ett sådant tidskrävande arbete.1

 
 

Jag kommer här att beskriva en del av Klingenstiernas arbeten i sannolikhetsteori, främst de 
arbeten som rör kortspel och lotteri. För att kunna sätta in Klingenstiernas arbeten i ett 
sammanhang behövs en beskrivning av relevanta delar av sannolikhetsteorins historia och en 
sammanfattning av spelens historia. Dessutom kommer jag att återge en kortfattad version av 
Klingenstiernas biografi.   
 

 
 

                                                           
1 Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731. Del II, s. 1 
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2 En sammanfattning av spelens historia 
 
I omkring femtusen år har människor funnit nöje i spel av olika slag. Arkeologiska fynd tyder 
på att bland de äldsta spel som spelats är tärningsspel. De första tärningar som användes var 
mycket primitiva. Ofta användes ryggkotor, astragali, från djur som tärningar. I Egypten och 
senare i Rom ersattes ryggkotorna av täljda stenbitar med olika händelser ritade på sidorna2

 
.  

Tärningsspel var bland de populäraste spelen på mycket länge. År 960 skrev biskop Wibold 
av Cambrai en korrekt lista av de 56 olika utfallen vid spel med tre tärningar där man bortser 
från ordningen mellan tärningarna. De 216 olika sätt (där man tar hänsyn till ordningen) enligt 
vilka tärningarna kan falla finns i en dikt skriven på latin av De Vetula. Denna dikt skrevs 
antagligen på 1200-talet. Omkring år 1350 började dock tärningens popularitet avta i Europa, 
då man började spela kort3

 
. 

Att kortspel inte kom till Europa tidigare berodde på att boktryckarkonsten etablerades i 
Europa först på 1300-talet. Det har diskuterats mycket huruvida europeiska kortspel har 
utvecklats oberoende av kortspel från Österlandet, och det är fortfarande okänt om så är fallet.  
 
Det tog dock lång tid innan kort spelades i lika stor utsträckning som tärning, och först på 
1800-talet blev kort populärare än tärning. Kortspelens långsamma utveckling berodde främst 
på att kort var dyra att tillverka och spelades mest i societetskretsar.  
 
Ett annat spel som har varit och fortfarande är mycket populärt är lotteri. Det har funnits både 
statliga och privata lotterier, och de har varit en viktig inkomstkälla för inrättaren. I Sverige 
fanns redan i början av 1700-talet tillfälliga lotterier som inrättades för att skaffa medel till 
olika byggnader såsom skolor och kyrkor. År 1758 inrättades på kung Adolf Fredriks begäran 
det första statliga lotteriet i Sverige. Detta lotteri var dock inte ett lotteri i vanlig mening, utan 
liknade premieobligationer, där de deltagare som inte vann fick tillbaka sin insats efter en viss 
tid. Statens inkomster bestod i de räntor som tjänades in under tiden som lotteriet pågick. 
Detta lotteri pågick dock inte länge och lades ner år 1759. Men det dröjde inte länge förrän ett 
nytt lotteri inrättades. År 1769 tillsatte Adolf Fredrik en beredning för ett nummerlotteri av 
genuesisk modell. 1771 inrättades lotteriet och första dragningen ägde rum den 20 februari 
1773. Mer om detta lotteri i kapitel 5.   
 

                                                           
2 Pearson & Kendall, Studies in History of Probability, s. 2-5 
3 Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, s. 33-34 
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3 Sannolikhetsteorins historia fram till 1750 
 
I detta kapitel kommer jag att ge en sammanfattning av den del av sannolikhetsteorins historia 
som rör spel. 

3.1 Sannolikhetsteorins begynnelse 
Eftersom spel har haft stor betydelse genom historien, både ekonomiskt och som nöje, faller 
det sig naturligt att matematiker har intresserat sig för att analysera spelen och räkna ut 
vinstsannolikheter. Redan från början har resonemangen kring spel och vinstsannolikheter 
varit rent matematiska och helt utan observationer. 
 
I matematisk litteratur syns spelens utveckling tydligt. Från 1500- och 1600-talen finns det 
beräkningar rörande tärning, bollspel och lotterier, och från 1700-talet finns mycket skrivet 
om kort. Trots att kortspel kom till på 1300-talet började de inte behandlas i den matematiska 
litteraturen förrän på 1700-talet, vilket berodde på att den avancerade kombinatorik som krävs 
för att behandla problem rörande kortspel utvecklades först på 1700-talet4

 
.  

På 1500-talet försökte italienska matematiker lösa ett problem som på engelska kallas the 
division problem eller the problem of points som beskrivs nedan.  
 
Spelare A och B spelar tills någon har vunnit s antal gånger. Den som har vunnit s gånger vinner den andra 
spelarens insats. Men spelet avbryts av någon anledning då A har vunnit s1 gånger och B s2 gånger, där både s1 
och s2 är mindre än s. Hur ska man dela upp insatserna då? 
 
Detta problem behandlas i Jacob Bernoullis (1657-1705) Ars Conjectandi (Konsten att gissa) 
som gavs ut 1713. Bernoulli utgår där från Huygens tidigare behandling av problemet. 
Problemet löstes dock först av Blaise Pascal (1623-1662) som kallar det le problême de 
partis. Tyska matematiker har kallat problemet för das Teilungsproblem. Den svenska 
matematikern Charlier skriver i sin översättning av Ars Conjectandi från 1919, som ännu inte 
finns tryckt, att problemet inte behandlats tidigare av svenska matematiker5

 

. Charlier är därför 
den första som ger problemet en svensk benämning och kallar det, i samklang med den tyska 
benämningen, för delningsproblemet.   

Delningsproblemet är ett av de första sannolikhetsproblemen, och det uppkom förmodligen 
mycket tidigare än 1500-talet. Första gången problemet förekom i tryck var år 1494 i Paciolis 
Summa. Men eftersom matematikerna på 1400- och 1500-talen inte hade kombinatoriken till 
sin hjälp lyckades de inte lösa delningsproblemet. År 1494 försökte Pacioli (1445-1514) lösa 
problemet för s = 6, s1 = 5  och s2 = 2. Pacioli betraktade problemet som ett 
proportionsproblem och föreslog att insatserna skulle delas som s1 till s2. Spelets varaktighet 
är minst s gånger och som mest 2(s – 1) + 1 = 2s – 1 spel. Utan att förklara introducerar 
Pacioli det maximala antalet spel och förklarar att man ska dela upp insatserna som s1/(2s – 1) 
till s2/(2s – 1) eller, som nämnt tidigare, som s1 till s2.    
 
En av de italienska matematiker som ägnade sig åt sannolikhetsteori på 1500-talet var 
Cardano (1501-1576). Från början var han läkare till yrket och ägnade sig åt matematik på 
fritiden. Men efter ett tag tröttnade han på läkarpraktiken och blev professor i matematik i 
Milano. Han har tillskrivits flera resultat, som till exempel en lösningsmetod för 

                                                           
4 Pearson & Kendall, Studies in History of Probability, s. 35-36 
5 Charliers manuskript finns i Lund. 
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tredjegradsekvationer som kom att kallas Cardanos formel. Förutom matematik ägnade 
Cardano en stor del av sin fritid åt hasardspel. Han beskriver i boken Liber de Ludo Alae6 
dessa spel som en obotlig sjukdom. Boken belyser hasardspelens moraliska, praktiska och 
teoretiska aspekter, och innehåller både felaktiga och korrekta lösningar till olika problem. 
Det mesta av teorin i boken ges via exempel ur vilka fås generella resultat. Vissa problem 
löste Cardano rent matematiskt och andra genom ”trial and error”. Han behandlade också 
problem som han inte kunde lösa exakt och gav approximativa lösningar7. Hald skriver att det 
är märkligt att, med tanke på Cardanos spelvana, Liber de Ludo Aleae (eng. The Book on 
Games of Chance) inte innehåller några empiriska data som t.ex. relativa frekvenser, utan 
baserar sig, i likhet med de stora sannolikhetsteoretikernas arbeten, på ett axiomsystem8

 
.     

Cardano argumenterar mot Paciolis lösning av delningsproblemet och kallar den löjlig. 
Cardano inser att delningsregeln inte borde vara beroende av (s, s1, s2), utan endast av det 
antal spel varje spelare behöver för att vinna, säg a = s – s1 och b = s – s2. Han introducerar 
ett nytt spel där A vinner om han vinner a stycken spel innan B vinner b stycken spel. Vidare 
ställer han sig frågan hur stora insatserna borde vara för att spelet skulle kunna kallas rättvist. 
Sedan drar han slutsatsen att insatserna borde delas som b/(b + 1) till a/(a + 1). Detta resultat 
är felaktigt och han kommer fram till resultatet genom ett något otydligt resonemang. För a = 
1 och b = 3 skriver han: 
 
Den som ska vinna 3 spel satsar 2 kronor; hur mycket borde den andre satsa? Jag säger att han borde satsa 12 
kronor av följande orsaker. Om han skulle vinna endast ett spel borde det räcka att han satsar 2 kronor; och om 
han skulle vinna 2 spel borde han satsa tre gånger så mycket, eftersom han, genom att ha vunnit två spel, skulle 
vinna 4 kronor, men han har haft risken att förlora det andra spelet efter att ha vunnit det första, och borde därför 
få en trefaldig kompensation. Och om han skulle vinna tre spel skulle hans kompensation vara sexfaldig på 
grund av att svårigheten har fördubblats, alltså borde han satsa 12 kronor9

 
. 

Cardanos argumentation här är induktiv. Genom att anta att B:s insats är lika med 1 blir A:s 
insats successivt lika med 1, 1 + 2 = 3 och 1 + 2 + 3 = 6. Han drar sedan slutsatsen att A:s 
insats borde vara 1 + 2 + … + b = b(b + 1)/2. Han förklarar inte hur han går från det speciella 
fallet a = 1 till det generella, han har förmodligen antagit symmetri mellan spelarna. 
 
Det finns spår av sannolikhetstänkande i Cardanos resonemang, men det oklara resonemanget 
leder till felaktiga slutsatser. Delningsproblemet löstes dock korrekt i mitten av 
nästkommande århundrade. Mer om detta i avsnitt 3.2. 
 
En annan tidig skrift i spelteori var Galileos Sopra le Scoperte dei Dadi (Om en upptäckt 
angående tärning) som gavs ut 1620. Där ger Galileo svar på frågan om sannolikheterna att få 
9 respektive 10 prickar vid kast med 3 tärningar. Det finns 6 olika utfall för både 9 och 10 
prickar vid kast med tre tärningar. Med andra ord finns följande fall: (6,2,1), (5,2,2), (4,2,3), 
(3,5,1), (3,3,3) och (1,4,4) för 9 prickar respektive (6,3,1), (6,2,2), (5,2,3), (5,1,4), (4,3,3) och 
(4,2,4) för 10 prickar. På grund av att det fanns 6 olika utfall för båda fallen trodde man att det 
borde vara samma sannolikhet att få 9 prickar som att få 10. Men erfarenheten visade att 
sannolikheten att få 10 prickar verkade vara större. Galileo räknade ut att det finns, för 10 
prickar, 27 sätt enligt vilka tärningarna kan utfalla för att få de sex fallen ovan, medan det för 
9 prickar finns 25 sätt, vilket medför att sannolikheten att få 10 prickar är större än 

                                                           
6 Liber de Ludo Aleae trycktes först 1663, åttiosju år efter Cardanos död. 
7 Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, s. 37-38 
8 Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, s. 40 
9 en översättning ur Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, s. 36, Hald 
i sin tur citerar Cardano utan att uppge källa  
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sannolikheten att få 9 prickar. Detta visade han genom att lista alla olika möjligheter. Sådana 
listningsmetoder verkar ha varit accepterade då, speciellt med tanke på att Cardano också 
använde sig också av samma metoder. Galileo löste dock bara problemet för fallet med 3 
tärningar. Det generella fallet med n stycken tärningar togs först upp av de Moivre (1712) och 
sedan av Jacob Bernoulli (1713)10

3.2 Pascal och Fermat 

 och Montmort (1713).  

Delningsproblemet löstes först 1654 av Pascal och Fermat (1601-1665), vilket utgjorde det 
som vi idag kallar sannolikhetsteorins födelse. Den största orsaken till att en ny 
sannolikhetsteori utvecklades var några frågor angående spel (eng. games of chance) som 
Antoine Gombaud och Chevalier de Méré ställde till Blaise Pascal 1654. Pascal skrev då till 
Fermat och visade upp ett av de Mérés enklaste problem, och skrev att han inte hade tid att 
själv skriva lösningen till problemet, men att Fermat lätt skulle kunna lösa problemet på egen 
hand. 
 
Om en spelare vill få en sexa vid kast med en tärning är oddsen att få det efter 4 slag som 671 till 625. Oddsen 
att få två sexor efter 24 slag med två tärningar är inte lika stora. Detta trots att 24 till 36 (som är antalet utfall vid 
kast med två tärningar) är som 4 till 6 (som ju är antalet sidor på en tärning)11

 
. 

Cardano hade redan gett en lösning på problemet som går ut på att hitta det minsta antalet 
försök, n, så att: 
 

11
≥

−
n

n

q
q , som vi känner igen som definitionen av odds, eller 1≤nq , där q = 1 – p  

 
För p = 1/6 fås n = 4, och oddsen är 671/625, och för p = 1/36 fås n = 25, och oddsen är 
ungefär 506/494. För n = 24 i fallet p = 1/36 är oddsen 491/509.   
 
De Méré hade antagit att n är proportionellt mot k6 , k = 1,2,… . Då p = k−6  och np)1( − är 

ungefär lika med   npe− , löses ekvationen 
2
1)1( =− np approximativt: 

 
kkn 66931,062ln ⋅=⋅= , k = 1,2,… 

 
vilket ger n = 4,16 för k = 1. 
 
Efter att Fermat hade fått brevet av Pascal fortsatte de att brevväxla och diskutera 
sannolikhetsproblem. Pascal och Fermat använde, i likhet med sina föregångare, också 
listningsmetoden i sina lösningar, men nu hade de tillgång till vad deras föregångare inte haft 
tillgång till, nämligen kombinatoriken. Därmed lade de grunden till en ny sannolikhetsteori 
som är baserad på kombinatorik.  
 
Pascal och Fermat använde inte termen sannolikhet, utan de talade om antalet chanser (eng. 
hazards). De tog additions- och multiplikationsprinciperna gällande sannolikheter för givna. 

                                                           
10 Jacob Bernoullis verk Ars Conjectandi gavs ut före hans död och är därmed skrivet före de Moivres. 
11 Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, s. 55. Pascal använde inte 
ordet odds, utan han skrev enligt Hald: ”If one undertakes to throw a six with one die, the advantage of 
undertaking it in 4 throws is as 671 to 625. If one undertakes to throw a double-six with two dice, there is a 
disadvantage of undertaking it in 24 throws.”  
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De introducerade termen spelets värde som var sannolikheten att vinna gånger den totala 
insatsen. Tre år senare kallade Huygens spelets värde för förväntan (eng. expectation). 
 
I ett brev från Fermat till Pascal diskuterar de värdet av ett kast med en tärning, där spelaren 
kastar tärningen åtta gånger och strävar efter att få minst en sexa. Fermat skriver att spelaren 
borde, innan han slår första slaget, få 1/6 av insatsen som kompensation ifall han skulle låta 
bli att kasta tärningen. Vidare borde han, efter att ha kastat tärningen en gång och sedan 
bestämmer sig för att inte kasta, få 1/6 av det som är kvar av insatsen, dvs. 5/6 av den totala 
insatsen och så vidare. Fermat kallar detta för slagets värde. Det k:te slagets värde blir då 
(1/6)(5/6) 1−k gånger den totala insatsen. Med andra ord är slagets värde lika med 
vinstsannolikheten gånger den totala insatsen. Fermat skriver att denna princip gäller oavsett 
antalet slag där en sexa inte utfallit. Det är tydligt att Fermat resonemang motsvarar den 
geometriska fördelningen p(1 – p), där k = 1,2,… och p = 1/6. 
 
Pascal fortsatte arbeta med sannolikhetsteori och kom fram till resultat som till exempel den 
aritmetiska triangeln, som Klingenstierna använder sig av i ett av sina manuskript i 
sannolikhetsteori. Vidare introducerade Pascal rekursionsformler som en ny lösningsmetod 
för sannolikhetsproblem. Han löste, som nämnts tidigare, också delningsproblemet.    
 

3.3 Pascals lösning av delningsproblemet 
Pascal löser delningsproblemet med hjälp av rekursion av förväntningar och sedan med hjälp 
av den aritmetiska triangeln. Han antar, precis som Fermat, Huygens och senare Jacob 
Bernoulli också gör, att de båda spelarna har lika stor chans att vinna. Jag kommer här, kort 
och utan att beskriva alla detaljer, att presentera Pascals lösning.  
 
Pascal börjar med att fastställa två grundläggande principer, axiom: (1) Om en spelare har fått 
en viss summa, bör denna summa tilldelas honom, oavsett hur spelet slutar och (2) om den 
totala insatsen ska tillfalla vinnaren, med sannolikheten 1/2, och spelet inte har spelats, så bör 
insatserna delas lika mellan spelarna. 
 
Utifrån dessa principer bevisar Pascal korollarium 1: Om en spelare får en summa pengar s, 
när han förlorar, och en summa s + t om han vinner, och spelet än inte har spelats, så bör han 
få summan s + t/2. Han bevisar detta genom att använda först det första axiomet som säger att 
han bör få sin insats, och sedan det andra axiomet som säger att insatserna bör delas lika 
mellan spelarna, dvs. att han även bör få t/2. Observera att samma sak fås om man lägger ihop 
s och s + t och delar summan med 2. 
 
Precis som Cardano, förklarar Pascal att delningsregeln endast bör bero på det antal spel som 
varje spelare behöver för att vinna (eng. lacks in winning). Låt e(a,b) beteckna A:s del av den 
totala insatsen (A:s förväntan), om spelet avbryts då A behöver a spel och B behöver b spel 
för att vinna. Pascal börjar först med sex exempel där den totala insatsen är lika med 8, och 
sedan ändrar han den totala insatsen till 1, vilket betyder att A:s förväntan är lika med 
sannolikheten för att A ska vinna.  
 
Vidare betraktar Pascal två fall: A vinner och A förlorar. Förväntan för båda fallen fås 
rekursivt, nämligen för varje fall kan man räkna ut förväntan ur de tidigare beräkningarna, 
”and the final expectation is then found as the average of the two intermediate ones according 
to Corollary 2.” Denna rekursiva metod blev senare mycket populär vid lösningar av 
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komplicerade problem i sannolikhetsteori. Pascal drar slutsatsen att denna metod kan 
användas generellt enligt följande: 
 
e(0,n) = 1 och e(n,n) = 1/2,                                  n = 1,2,… 
e(a,b) = 1/2[e(a–1,b) + e(a, b–1)],                  (a,b) = 1,2,…. 
 
Detta är en partiell differentialekvation som Pascal löser med hjälp av den aritmetiska 
triangeln. Genom att jämföra de rekursiva förväntningarna med den aritmetiska triangeln 
finner han (och bevisar) att 
 

e(a,b) = 
11

0

11

2
1

2
1 11 −+−

=

−+−+

=















=














 ∑∑
−+−+ bab

i

baba

ai

ba

i

ba

i
. 

 
Pascals resonemang är rent matematiskt och han använder sig inte av några kombinatoriska 
metoder. Fermat löser däremot problemet med hjälp av kombinatoriska resonemang 

3.4 Huygens 
Den holländske matematikern Christiaan Huygens (1629-1695) är mest känd för sina arbeten i 
mekanik och astronomi. Han utvecklade dock aldrig några allmänna lösningsmetoder, utan 
gav endast originallösningar till mekanikproblem. I Horologium oscillatorium (Pendelklockan) 
fortsatte han på Galileos arbete i mekanik och gav formeln för pendeln T = gl /2π . Han 
konstruerade också bättre teleskop som han sedan använde för att observera nya 
himlakroppar. 1655 förbättrade han metoder för slipning av linser, vilket ledde till att han 
byggde ett teleskop som var starkare än alla andra teleskop som tidigare byggts. Tack vare 
sina teleskop kunde han ge en exakt beskrivning av Saturnus ringar.   
 
Vad gäller sannolikhetsteori fortsatte Huygens på Fermats och Pascals arbete. Han träffade 
dock aldrig Pascal, trots att han var i Paris 1655. Enligt Huygens själv var det vid besöket i 
Paris, där han träffade Roberval och Mylon, som han för första gången hörde talas om de 
sannolikhetsproblem som diskuterats ett år tidigare. Han hörde talas om problemen, men han 
kände inte till några metoder, vilket verkar konstigt eftersom Roberval var väl informerad om 
Pascals brevväxling med Fermat. Detta tyder på att Roberval antagligen inte var särskilt 
intresserad av sannolikhetsteori. 
 
År 1656 löste Huygens de Mérés problem, inklusive delningsproblemet12, vilket resulterade i 
De ratiociniis in ludo aleae (september 1657) som var det första publicerade arbetet i 
sannolikhetsteori. Detta arbete, som på svenska heter Beräkningar angående hasardspel, är 
uppbyggd på samma sätt som moderna publikationer i sannolikhetsteori. I De ratiociniis in 
ludo aleae bevisar Huygens tre teorem vilka han använder för att lösa elva problem. I 
inledningen ger han ett något oklart påstående: ”I take as fundamental for such games that the 
chance to gain something is worth so much that, if one had it, one could again get the same 
chance in a fair game, that is, a game in which nobody stands to lose.”13

 

 Huygens illustrerar 
axiomet i följande exempel: 

Antag att någon har 3 shilling i ena handen och 7 i andra handen och jag ska välja hand. För mig är valet värt 
lika mycket som om jag redan hade 5 shilling. Om jag hade haft 5 shilling hade jag kunnat skapa ett nytt spel där 
jag hade lika stor chans att få 3 eller 7 shilling, vilket visas i följande propositioner. 

                                                           
12 Huygens metod för lösning av delningsproblemet sammanfaller i stort sett med Pascals.  
13 Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, s. 69, Hald citerar Huygens 
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1. Om jag hade lika stor chans att få a som b, är detta värt för mig som (a+b)/2. 
2. Om jag hade lika stor chans att få a, b eller c, är detta värt för mig som (a+b+c)/3. 
3. Om antalet chanser att få a är lika med p och antalet chanser att få b är lika med q, med antagandet att alla 

chanser inträffar lika lätt, så är detta värt för mig som (pa+qb)/(p+q).14

 
 

Enligt dagens terminologi är detta matematiskt väntevärde. Huygens ansåg dock att dessa påståenden behövde 
bevisas, och bevisar dem. Det spel som Huygens föreslår är ekvivalent med ett lotteri där alla deltagare satsar 
lika mycket och där alla har lika stor chans att vinna, samt där vinnaren betalar en viss andel av insatsen till varje 
annan spelare. 
 
Efter Huygens De ratiociniis in ludo aleae följde en stagnationsperiod i sannolikhetsteorins 
utveckling. Till skillnad från analysen som utvecklades snabbt från början, resulterade de 
tidiga arbetena i sannolikhetsteori inte i någon snabb utveckling. Det publicerades inte mycket 
nytt i sannolikhetsteori på drygt femtio år, dvs. mellan 1657 och 1708. Ett av de nya arbeten 
som publicerades då var Bernoullis lösning till ett sannolikhetsproblem där han använde 
oändliga serier, vilket var första gången som oändliga serier användes i samband med 
sannolikhetsteori. Under perioden mellan 1657 och 1708 publicerades också arbeten som 
gjorts innan 1657, bl.a. Cardanos Liber de ludo aleae. De viktigaste opublicerade verken från 
perioden gjordes av Huygens och Bernoulli.  
 

3.5 Sannolikhetsteori mellan 1708 och 1718 
1708 väcktes sannolikhetsteorin till liv igen med Montmorts Essay d’Analyse. Hald ger en 
lista över publikationer från perioden, där man kan se bl.a. Jacob Bernoullis Ars Conjectandi 
som dock hade skrivits tidigare samt flera publikationer av de Moivre och Nicholas Bernoulli. 
Andra utgåvan av de Moivres Doctrine of Chances (1738) var standardboken i 
sannolikhetsteori ända fram till 1812 då Laplaces Théorie Analytique des Probabilités gavs ut. 
 
Precis som sina föregångare definierade Nicholas Bernoulli, de Moivre och Montmort 
sannolikhet som antalet föredragna fall (chanser) delat med antalet lika möjliga fall (chanser), 
och de förutsatte endast diskreta utfallsrum. Sannolikheterna skrevs oftast: a/(a+b), c/(c+d) 
osv. Det var endast i enstaka fall som de betecknade sannolikheter med en bokstav, vilket 
ledde till att formlerna blev svårlästa. 
 
Jacob Bernoulli skiljde mellan sannolikheter som kan räknas ut a priori (deduktivt, från 
symmetrin) och a posteriori (induktivt, från relativa frekvenser). A posteriori-sannolikheter 
användes i demografi och försäkringsstatistik. Bernoulli introducerade också ett nytt 
sannolikhetskoncept, nämligen den subjektiva sannolikheten, som mäter graden av tron på ett 
påstående om saker eller händelser. 
 
De additions- och multiplikationsprinciper, som härleddes ur definitionen av sannolikhet 
används än idag för ändliga utfallsrum och motiveras på samma sätt som de motiverades då. 
Detta innebär att samma regler för sannolikheter och relativa frekvenser som användes då 
används fortfarande. Det fanns även en distinktion mellan beroende och oberoende händelser, 
vilket illustrerades genom åtskillnad mellan dragning med och utan återläggning ur en kortlek, 
urna och dylikt. 
 
Några av de viktigaste framstegen från perioden var: 
 
                                                           
14 Hald, A History of Probability and Statistics and their Applications before 1750, s. 69 
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- Den klassiska listningsmetoden som använts av Fermat och Pascal utvecklades ytterligare.   
- När bevis var för svåra började man med exempel som man löste med hjälp av en ofta 
ofullständig induktion.  
- Pascals rekursionsmetod användes vid lösning av svårare problem.  
- Genererande funktioner kom till användning.  
- Den första kontinuerliga fördelningen började användas, nämligen den likformiga 
fördelningen. 
- Gränsvärdessatser kom till, som till exempel stora talens lag för binomialfördelningen (finns 
i Jacob Bernoullis Ars Conjectandi). 
 
Några av de viktigaste problem som löstes var: 
 
- Binomialfördelningen och den hypergeometriska fördelningen samt motsvarande 
multivariata fördelningar togs fram med hjälp av kombinatorik. 
- Huygens problem löstes med olika metoder. 
- Spelares förväntan för ett stort antal vanliga tärningsspel, kortspel och lotterier räknades ut. 
- Fördelningen för totala antalet prickar vid kast med tärning/tärningar gavs.   
 
Gemensamt för alla sannolikhetsproblem var att de formulerades i termer av spel. Senare 
visade sig att resultaten och resonemangen kunde tillämpas även i andra sammanhang, vilket 
de ju gör idag. Därför finns många av dessa problem i dagens läroböcker i sannolikhetsteori.  
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4 Samuel Klingenstierna 
 
Samuel Klingenstierna arbetade också med problem i sannolikhetsteori. Bland hans 
opublicerade manuskript i sannolikhetsteori finns bland annat lösningar till några de Moivres 
problem.  
 
I detta kapitel kommer jag att ge en sammanfattning av Klingenstiernas biografi, beskriva kort 
hans manuskript och slutligen ge en detaljerad presentation av ett av manuskripten i 
sannolikhetsteori.   

4.1 Biografi 
Det viktigaste som finns skrivet om Samuel Klingenstierna är det åminnestal som Mårten 
Strömer höll vid Kungliga vetenskapsakademien 1768. I talet förstärker och ibland överdriver 
Strömer Klingenstiernas goda egenskaper. De senare biografierna är till stor del påverkade av 
åminnestalet.  
 
Samuel Klingenstierna föddes 1698 på Tolefors Sätesgård utanför Linköping. Han var son till 
Helena Maria Gyllenadler, dotter till biskop Samuel Enander, och Zacharias Klingenstierna 
son till biskop Zacharias den äldre. Samuel Klingenstiernas far Zacharias deltog i det Stora 
nordiska kriget och dog, efter ha skadats på ett slagfält, på ett sjukhus i Sachsen15

 
. 

Då Samuel kom från en släkt där utbildning värderades högt, lät hans mor honom och hans 
syskon i tidig ålder undervisas av informatorer från Uppsala. Senare gick Samuel på 
Linköpings gymnasium där han lärde sig latin och litteratur, främst på franska. 
 
Efter gymnasiet skrevs Klingenstierna in vid Uppsala universitet år 1717 och började på 
släktingarnas inrådan läsa juridik. Han brukade inte närvara vid föreläsningarna, utan föredrog 
att studera litteraturen på egen hand. Men en händelse ändrade, enligt Hildebrandsson, hans 
bana. Under sina juridikstudier stötte Klingenstierna på begreppet quantitates morales, men 
han fann ordet quantitates obegripligt. Då rekommenderade hans lärare Peter Castovius 
honom att läsa Euklides Elementa. Klingenstierna gjorde som läraren rått honom, och 
genomläste Gestrinius tolkning av Elementa på två månader. Elementa väckte frågor hos den 
unge Klingenstierna, som ansåg den vara otillräcklig. Klingenstierna undrade hur det kom sig 
att Elementa förklarade hur en vinkel kan delas i två delar, men inte hur en vinkel kan delas i 
så många delar man vill.  
 
Då matematiklitteraturen som användes på universitetet var från 1600-talet och 
matematikprofessorerna Pehr Elvius och Johann Vallerius båda hade avlidit 1718, fanns det 
ingen på universitetet som kunde svara på Klingenstiernas frågor. Han vände sig därför till en 
av Elvius elever, Anders Gabriel Duhre. Duhre undervisade i geometri och algebra på 
Bergskontoret i Stockholm, men han hade även läst om infinitesimalkalkyl som han dock inte 
undervisade i. Duhre rekommenderade Klingenstierna att läsa Wolffs och Reyneaus böcker 
om infinitesimalkalkyl. Klingenstierna isolerade sig då från omvärlden i ett halvår och 
studerade dessa böcker mycket flitigt. Det är inte fastställt vilket år detta skedde, men Rodhe 
skriver att det antagligen var 1719 eller 172016

                                                           
15 Hildebrandsson, Samu0el Klingenstiernas levnad och verk. Biografisk skildring, 1919, s. 3-4 

. När han sedan kom ut från sin isolering 
frågade en vän, Samuel Enander, honom om han nu skulle bli Duhres elev, varpå 
Klingenstierna ska ha svarat att ”han funnit en vetenskap, som består af idel sanningar, och af 

16 Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731. Del II, s. 6-7 
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ingen kan emotsägas: lade och til i förtroende, det som eljest var stridande mot Hans vana, at 
Han icke behövde vara Herr Duhres discipel; emedan Han sjelf redan vore vidare kommen”17

 
.  

Strömer och Hildebrandsson skriver att Klingenstierna gjorde sig känd som matematiker 
genom att närvara vid disputationer, vilket enligt Rodhe inte stämmer, eftersom det inte hölls 
några matematikdisputationer i Uppsala då (1719 och 1720). Vi vet dock att Klingenstierna 
blev erkänd som begåvad student, eftersom han i maj 1720 blev antagen som medhjälpare vid 
recensioner av avhandlingar till det nystartade Bokwetgillets Acta. Men hans matematiska 
karriär verkade stannade av när han i oktober samma år valdes till kanslist i Kungliga 
Kammarkollegiet. 
 
Trots att Klingenstierna, när han arbetade som kanslist, inte ägnade sig åt matematik 
professionellt behöll han sitt matematikintresse och studerade matematisk litteratur på 
fritiden. För att inte glömmas bort i de akademiska kretsarna gav han 1723 ut två artiklar i 
Acta Literaria Sueciae, där han tillämpar matematik i fysikaliska sammanhang. 
 
Det dröjde inte länge förrän Klingenstierna var tillbaka i Uppsala. Enligt Strömer och 
Hildebrandsson ska Klingenstierna ha öppnat en matematisk skola i Uppsala år 1725. Rodhe 
skriver att detta inte stämmer. Klingenstierna var visserligen tillbaka i Uppsala redan 1724, 
men det finns ingenting som tyder på att han öppnade någon matematisk skola. Däremot är 
det troligt att Klingenstierna hade privatelever, eller att han undervisade vid Duhres 
nyöppnade Laboratorium mathematico-oeconomicum, som var en praktisk och teoretisk 
hantverksskola som öppnades just 1725.  
 
Klingenstiernas begåvning hade nu allmänt uppmärksammats, år 1727 fick han Helmfeltska 
resestipendiet som gjorde att han kunde resa utomlands och träffa andra matematiker. Han 
åkte först till Marburg där han träffade den framstående filosofen och matematikern Christian 
von Wolff. Med Wolff diskuterade han både matematik och filosofi. Han stannade i Marburg 
till augusti 1728. Under den tid som Klingenstierna var i Marburg blev en professur i 
geometri ledig i Uppsala. Klingenstierna fick tjänsten, men han fick tjänstledigt för att kunna 
fortsätta sin resa.  
 
Efter att ha varit i Marburg åkte Klingenstierna till Basel, Bernoullisläktens hemstad. 
Bröderna Johann (1667-1748) och Jacob Bernoulli är kända för bl.a. sina stora bidrag till 
infinitesimalkalkylen. Jacob Bernoulli hade dött innan Klingenstiernas besök i Basel, men  
Klingenstierna träffade Johann och dennes brorson Nicholaus. Johann Bernoulli har i flera 
brev skrivit om Klingenstierna och hans matematik. I ett brev skrev han:  
 
För närvarande är matematikprofessorn i Uppsala M.v. Klingenstierna här för studier hos mig. Han har kommit 
så långt ifrån, enbart för att nyttja mina obetydliga kunskaper, ehuru, för att säga sanningen, så förstår han sig 
redan utmärkt på den sublimaste geometrien, så att jag inte vet om ryktet har ljugit om mig som har lockat 
honom hit från sitt nordliga land18

 
. 

Rodhe skriver att Klingenstierna redan vid denna tid var känd som en mycket skicklig 
geometriker, och att Klingenstierna lärde sig av Johann Bernoulli att ytterligare koppla 
samman sina kunskaper i geometri med den moderna kalkylen. 
 

                                                           
17 Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731. Del II, s. 6 
18 Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731. Del II, s. 12 (en översättning från franska). 
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Efter Baselbesöket åkte Klingenstierna till Paris, där det på den tiden bedrevs framstående 
forskning. I Paris träffade han Fontenelle, Mairan, Maupertuis, Clairant och Cassini. På den 
tiden pågick det livliga diskussioner om jordens form. Enligt Newton var jorden tillplattad vid 
polerna, medan Cassini påstod att den var utdragen där. Klingenstierna skrev en uppsats om 
ämnet, med utförliga beräkningar, men han gav aldrig ut den. Efter att ha varit i Paris åkte 
Klingenstierna till London, där han jobbade med problem angående hyperbelns kvadratur. 
Han kom tillbaka till Uppsala 1731 och började tjänstgöra som professor. 
 
Mårten Strömer beskriver Klingenstiernas föreläsningar som mycket bra: ”Man tyckte sig 
hava kommit från ett mörker till en klar dag.” Klingenstierna höll också föreläsningar om 
Wolffs filosofiska system, men han gav upp filosofin efter ett tag då han ej fick ”fast visshet”. 
Han var mera intresserad av matematiken, denna ”vetenskap som består av endast 
oemotsägliga sanningar.”19

 
 

Åren 1734-35 ägnade sig Klingenstierna åt fysik. Senare övergick han helt till fysiken. Han 
började tidigt att i sina föreläsningar driva den moderna experimentalfysiken. Klingenstierna 
sökte Anders Celsius astronomiprofessur efter att Celsius avlidit 1744, men han drog tillbaka 
sina ansökan till förmån för Mårten Strömer som ”från barndomen ägnat sig åt matematiska 
studier och stode före sina medtävlare samt icke hade utsikter till befordran, om han nu bleve 
förbigången.”20

 

 Klingenstierna blev dock professor i det nya ämnet experimentalfysik år 
1750.  

År 1752 drog sig Klingenstierna tillbaka från det akademiska livet för att bl.a. skriva en 
lärobok i artillerivetenskap. Hans ledighet avbröts dock när han den 31 juli 1756 utnämndes 
till kronprins Gustavs lärare. När han tillträdde som Gustav III:s lärare var det en mycket 
turbulent tid vid hovet. Klingenstierna undervisade den svårhanterlige men begåvade prinsen i 
bl.a. matematik och historia. Efter en tid som hovinformator lyckades Klingenstierna vinna 
drottningen Lovisa Ulrikas och kungen Adolf Fredriks förtroende och respekt, och han fick en 
mycket god relation till dem. Klingenstierna var verksam som lärare vid hovet fram till 1764, 
då han blev sjuk. Hans hälsa avtog alltmer och den 26 oktober 1765 avled han, sextiosju år 
gammal.   
 

4.2 Manuskript 
Klingenstierna efterlämnade en del opublicerade manuskript, som hans elev Fredrik Mallet 
katalogiserade, och som nu finns bevarade i arkivet på Carolina Rediviva i Uppsala21. Rodhe 
uppskattar att det finns omkring 600 manuskript med ca 2500 handskrivna sidor i katalogen 
som Mallet sorterat. Alla manuskript är inte daterade, men det finns antagligen inga bevarade 
handskrifter från tiden innan Klingenstiernas resa 172722

 

. Det finns dock manuskript från 
tiden för resan 1727 – 1731, och dessa har Rodhe granskat i sin avhandling (omkring 40 
stycken). 

Mallet delade upp manuskripten i tio ämnesgrupper, bl.a. Geometrica (G.1 – 67), Algebraica 
(Alg. 1 – 22) och De Mensura Sortis (P. 1 – 8, om sannolikhetsteori och statistik). Några av 
manuskripten är brev från Klingenstierna till utländska matematiker. Inga brev till 

                                                           
19 Hildebrandsson, Samuel Klingenstiernas levnad och verk. Biografisk skildring, s.6-7 
20 Hildebrandsson, Samuel Klingenstiernas levnad och verk. Biografisk skildring, s. 22 
21 Det finns manuskript som inte ingår i Mallets katalog. Dessa finns dels i arkivet på Carolina Rediviva, dels i 
Universitetsbiblioteket i Basel (Rodhe, s. 3). 
22 Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731, Del II, s. 2 
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Klingenstierna finns bevarade. De flesta manuskripten är skrivna på latin, men några av dem 
är skrivna på franska och svenska. Det finns också ett antal brev på engelska (i Optica et 
Dioptrica). De flesta av manuskripten som är skrivna på svenska finns i sannolikhetsdelen 
som bl.a. innehåller sannolikhetsproblem rörande kortspel, tärning och folkräkning. Dessutom 
finns en lotteriplan på svenska som jag återkommer till i kapitel 523

 

. Förutom lotteriplanen 
kommer jag också att gå igenom det sannolikhetsmanuskript som är skrivet på svenska och 
handlar om spel. 

4.3 Kortspel (manuskript P.5) 
I P.5 (sannolikhetsteori och statistik) löser Klingenstierna följande problem: Antag att man 
har en kortlek som består av 20 kort, varav 8 är hjärter, 7 ruter och 5 spader. Vad är 
sannolikheten för att det ska finnas 4 hjärter, 3 ruter och 2 spader i en given ordning? 
 
Klingenstierna  börjar med att konstatera att sannolikheten är lika stor oavsett i vilken ordning 
korten ligger, så han antar för enkelhetens skull att de fyra hjärterna ligger först, sedan de tre 
ruterna och till sist de två spaderna. 
 
Klingenstierna använder sig av listningsmetoden och betecknar varje kort med var sin 
bokstav: de åtta hjärterna betecknar han med a, b, c, d, e, f, g, h; de sju ruterna med 
bokstäverna i, k, l, m, n, o, p och de fem spaderna med bokstäverna q, r, s, t, u. Vidare antar 
Klingenstierna att korten i varje färg hamnar i bokstavsordning. Därav följer att de nio korten 
(4 hjärter, 3 ruter och 2 spader) hamnar i följande ordning: a, b, c, d, i, k, l, q, r. För att dessa 9 
kort ska hamna i den givna ordningen kan kortleken blandas på 20!/9! sätt (a). De övriga 
korten hamnar i godtycklig ordning. Här bör det anmärkas att Klingenstierna inte använde 
fakultetstecken24

 

, utan skrev 1.2…20, men för enkelhetens skull kommer jag att använda 
fakultetstecken.  

I (a) blandas får de övriga korten e, f, g, h, m, n, o, p, s, t, u blandas med de förra korten och 
hamna på godtyckliga platser i kortleken, vilket innebär att dessa kan störa ordningen, t.ex. att 
hjärter e hamnar före hjärter d. Men i ursprungsantagandet får inte bokstavsordningen i de 
olika färgerna störas, exempelvis får hjärter e inte hamna före hjärter d. Därför måste man ta 
bort några permutationer, vilket illustreras i följande tre lemman som Klingenstierna inte 
bevisar, utan skriver att de ”igenom then allmänna permutations theorien lätteligen bevisas”.  
  
Lemma 1 
 
Anta att vi har en kortlek med m kort. För att p stycken kort ska hamna i en viss ordning, q 
kort ska hamna i en annan given ordning, r kort ska hamna i en tredje given ordning osv. kan 
man blanda kortleken på m!/(p!q!r!…) sätt. De övriga korten får blandas med de rangordnade 
korten, och de får hamna i godtycklig ordning med avseende på de rangordnade korten och 
med avseende på varandra. � 

                                                           
23 Se också Appendix 
24 Det tidiga fakultetstecknet    föreslogs av Thomas Jarrett (1805-1882) år 1827. Första gången det förekom i 
tryck var i On Algebraic Notation, som trycktes 1830 i Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Ett 
år senare syns tecknet i An Essay on Algebraic Development containing the Principal Expansions in Common 
Algebra, i the Differential and Integral Calculus och i the Calculus of Finite Differences. Det tecken som vi 
använder idag, n!, användes första gången av Christian Kramp (1760-1826) år 1808. Detta tecken var mer 
praktiskt för skrivaren än det gamla tecknet. Det tog dock lång tid innan n! blev vedertaget. Charlier använder i 
översättningen av Ars Conjectandi från 1919 fortfarande det gamla tecknet   .    
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I vårt fall har vi sammanlagt 20 kort i kortleken, varav a, b, c, d, i, k, l, q, r bör ligga i den 
givna ordningen, och e, f, g, h också bör ligga i sin givna ordning. Klingenstierna kallar 
ordningarna för ranger, exempelvis är abcdiklqr en rang. De övriga 7 korten m, n, o, p, s, t, u 
har ingen given ordning och får därmed blandas sinsemellan och med de rangordnade korten. 
De rangordnade korten får också blanda sig med varandra, så länge de ligger i sin rang. 
Antalet blandningssätt är då 20!/(9!4!). Ordningen betecknar Klingenstierna som 
abcdiklqr:efgh. 
 
För att det inte ska uppstå begreppsförvirring vill jag nu ge en anmärkning angående 
terminologin. Klingenstierna använder termerna rangera och rangerad, där jag har valt att 
använda termerna rangordna respektive rangordnad. Vidare använder han inte ordet 
rangordning, utan enbart ordning. Jag använder däremot både orden rangordning och 
ordning, men de betyder samma sak, nämligen Klingenstiernas ordning. 
 
Lemma 2 
 
Antag att vi har en kortlek med två ranger, där korten ur den andra rangen endast får blandas 
med en viss del av den första rangen. Antalet blandningssätt för att få den givna ordningen fås 
genom att man multiplicerar det antal blandningssätt för fallet där man låter korten bilda en 
rang med antalet tillåtna blandningssätt mellan rangerna. � 
 
Till exempel, om efgh bara fick blandas med de fem sista korten iklqr i den första rangen, dvs. 
om e måste hamna efter d, så bildar man rangen abcdiklqrefgh. För denna rang är antalet 
blandningssätt 20!/13! och de övriga korten får hamna i godtycklig ordning. Sedan tillåts 
blandning av korten iklqr och efgh med varandra, men med den givna inbördes ordningen 
inom varje rang. Till exempel är ordningen ieklfghqr tillåten, så länge den hamnar efter abcd. 
Antalet blandningssätt för detta fall är 9!/(5!4!). Detta multipliceras nu med 20!/13!, och då 
fås antalet blandningssätt för att villkoren ska uppfyllas. Detta fall betecknar Klingenstierna 
som abcdefgh:diklqr. 
 
Lemma 3 
 
Antalet blandningssätt i en kortlek där ett visst kort befinner sig på en viss plats i en rang är 
lika med det antal blandningssätt där två kort befinner sig på sina platser i en rang + det antal 
blandningssätt där det första kortet är på sin plats, men det andra uteslutet från sin plats. Till 
exempel är antalet blandningssätt där kort 1 är på plats 1 lika med antalet blandningssätt där 
kort 1 är på plats 1 och kort 2 på plats 2 + antalet blandningssätt där kort 1 är på plats 1, men 
kort 2 är någon annanstans än på plats 2. �   
 
Detta lemma är ett axiom som är grunden till följande operationer. 
 
Låt A, B, C, D, E, … vara antalet blandningar för vår kortlek där respektive 9, 10, 11, 12, 
13,… 
kort står i en simpel ordning. Då fås ur Lemma 1 att  
A = 20!/9! 
B = 20!/10! 
C = 20!/11! 
D = 20!/12! osv. 
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hgfed:abcdiklqr = 7!/(3!4!) ⋅ E                                                                                        (1) 
 
gfed:abcdiklqr = 6!/(3!3!) ⋅ D                                                                                          (2) 
 
gfed:abcdiklqr:gh = 6!/(3!3!) ⋅ D – 7!/(3!4!) ⋅ E                                                  (3) = (2) – (1) 
 
fed: abcdiklqr:gh = 5!/(2!3!) ⋅ C/2!                                                                                  (4) 
 
fed: abcdiklqr:fgh = 5!/(2!3!) ⋅ C/2! – 6!/(3!3!) ⋅ D/1 + 7!/(3!4!) ⋅ E                  (5) = (4) – (3) 
 
ed: abcdiklqr:fgh = 4/1 ⋅ B/3!                                                                                          (6) 
 
ed: abcdiklqr:efgh = 4/1 ⋅ B/3! – 5!/(2!3!) ⋅ C/2! + 6!/(3!3!) ⋅ D/1 – 7!/(3!4!) ⋅ E  (7)=(6)-(5) 
 
abcdiklqr:efgh = A/4!                                                                                                       (8) 
 
Till sist, (8) – (7) ger:   
 
abcdiklqr:defgh = A/4! – 4/1 ⋅ B/3! + 5!/(2!3!) ⋅ C/2! –  6!/(3!3!) ⋅ D/1 + 7!/(3!4!) ⋅ E = 
abcdefgh:diklqr 
 
Detta är antalet blandningssätt där de fyra hjärterna a, b, c, d, de tre ruterna i, k, l och de två 
spaderna q, r ligger i sin ordning, och där de övriga hjärterna e, f, g, h är flyttade så att de inte 
påverkar de förra kortens ordning. Dessutom har e, f, g, h rangordnats, så att alla hjärter nu 
bildar en rang abcdefgh. 
 
Notera A/4! – 4/1 ⋅ B/3! + 5!/(2!3!) ⋅ C/2! –  6!/(3!3!) ⋅ D/1 + 7!/(3!4!) ⋅ E  kan skrivas som 
20!/13!⋅9!/(4!5!) som vi fick i exemplet under lemma 2.                                                                                                                                    
 
Klingenstierna använder Lemma 3 igen för att utesluta de ruter som inte används så att de 
ligger efter de ruter som används.  
 
iklqr25

 
 = A/4! – 4/1 ⋅ B/3! + 5!/(2!3!) ⋅ C/2! –  6!/(3!3!) ⋅ D/1 + 7!/(3!4!) ⋅ E = A′ 

miklqr = B/4! – 4/1 ⋅ C/3! + 5!/(2!3!) ⋅ D/2! – 6!/(3!3!) ⋅ E/1 + 7!/(3!4!) ⋅ F = B′ 
 
nmiklqr =  C/4! – 4/1 ⋅ D/3! + 5!/(2!3!) ⋅ E/2! – 6!/(3!3!) ⋅ F/1 + 7!/(3!4!) ⋅ G = C′ 
 
onmiklqr = D/4! – 4/1 ⋅ E/3! + 5!/(2!3!) ⋅ F/2! – 6!/(3!3!) ⋅ G/1 + 7!/(3!4!) ⋅ H = D′ 
 
pomniklqr = E/4! – 4/1 ⋅ F/3! + 5!/(2!3!) ⋅ G/2! – 6!/(3!3!) ⋅ H/1 + 7!/(3!4!) ⋅ I = E′  osv. 
 
Vidare gäller 
 
ponml:iklqr = 6!/(2!4!) ⋅ E′ 
 
onml:iklqr = 5!/(2!3!) ⋅ D′ 
                                                           
25 Klingenstierna skriver att han inte kommer att skriva ut hjärterna i fortsättningen, vilket ”jag aldeles gjort ifrån 
mig”, och jag gör detsamma. 
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Därav fås 
 
onml:iklqr:op = 5!/(2!3!) ⋅ D′ – 6!/(2!4!) ⋅ E′ 
 
Klingenstierna använder alltså Lemma 3 på följande sätt: Först ligger p och o på så sätt att p 
hamnar före o, sedan ligger o på sin plats och p någon annanstans. Till slut fås fallet där p 
ligger efter o. Sedan fortsätter han med de övriga ruterna på samma sätt. 
 
nml:iklqr:op = 4!/(2!2!) ⋅ C′/2! 
 
vilket ger  
 
nml:iklqr:nop = 4!/(2!2!) ⋅ C′/2! – 5!/(2!3!) ⋅ D′/1 + 6!/(2!4!) ⋅ E′ och 
 
ml:iklqr:nop = 3/1 ⋅ B′/3! 
 
som i sin tur ger 
 
ml:iklqr:mnop = 3/1 ⋅ B′/3! – 4!/(2!2!) ⋅ C′/2! + 5!/(2!3!) ⋅ D′/1 – 6!(2!4!) ⋅ E′ och 
 
iklqr:mnop = A′/4!. 
 
Slutligen fås 
 
iklqr:lmnop = A′/4! – 3/1 ⋅ B′/3! + 4!/(2!2!) ⋅ C′/2! – 5!/(2!3!) ⋅ D′/1 + 6!(2!4!) ⋅ E′ 
 
som är antalet blandningssätt där hjärterna a, b, c, d, ruterna i, k, l och spaderna q, r hamnar i 
sin ordning, samt där de övriga hjärterna e, f, g, h och ruterna m, n, o, p är uteslutna ur de rum 
där de kan störa rangordningen.  
 
De lösa spaderna s, t, u uteslutes och rangordnas på precis samma sätt som ovan.  
 
qr = A′/4! – 3/1 ⋅ B′/3! + 4!/(2!2!) ⋅ C′/2! – 5!/(2!3!) ⋅ D′/1 + 6!(2!4!) ⋅ E′ = A′′ 
 
sqr = B′/4! – 3/1 ⋅ C′/3! + 4!/(2!2!) ⋅ D′/2! – 5!/(2!3!) ⋅ E′/1 + 6!(2!4!) ⋅ F′ = B′′ 
 
tsqr = C′/4! – 3/1 ⋅ D′/3! + 4!/(2!2!) ⋅ E′/2! – 5!/(2!3!) ⋅ F′/1 + 6!(2!4!) ⋅ G′ = C′′ 
 
utsqr = D′/4! – 3/1 ⋅ E′/3! + 4!/(2!2!) ⋅ F′/2! – 5!/(2!3!) ⋅ G′/1 + 6!(2!4!) ⋅ H′ = D′′ . 
 
Vidare fås 
 
utsr:qr = 4!/(1!3!) ⋅ D′′ 
 
tsr:qr = 3!/(1!2!) ⋅ C′′ 
 
vilket ger 
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tsr:qr:tu = 3!/(1!2!) ⋅ C′′ – 4!/(1!3!) ⋅ D′′ 
 
sr:qr:tu = 2!/1 ⋅ B′′/2! 
 
som i sin tur ger 
 
sr:qr:stu = 2!/1 ⋅ B′′/2! – 3!/(1!2!) ⋅ C′′ + 4!/(1!3!) ⋅ D′′ 
 
qr:stu = A′′/3! . 
 
Slutligen fås 
 
qrstu = A′/3! – 2!/1 ⋅ B′′/2! + 3!/(1!2!) ⋅ C′′ –  4!/(1!3!) ⋅ D′′. 
 
Nu har vi antalet blandningssätt där 4 hjärter, 3 ruter och 2 spader är ordnade, samt där de 
övriga korten ligger i rum där de inte stör ordningen. För att få den sökta sannolikheten 
divideras det funna antalet blandningssätt med alla de antal blandningssätt där de olika 
färgerna bildar var sin rang, som är 20!/(8!7!5!). 
 
Klingenstierna slutar inte där, utan han observerar att A′ = 1/4! ⋅ (A – 4⋅4B + 6⋅4⋅5C – 
4⋅4⋅5⋅6D + 4⋅5⋅6⋅7E) som är en serie, vars termer är produkter av respektive termer ur två 
andra serier. Den första serien är A, B, C, D, E (s1a)26

 

, den andra (s1b) 1, 4, 6, 4, 1 
(”coëfficienterna binomii”), och den tredje är (s1c) 1, 4, 4⋅5, 4⋅5⋅6, 4⋅5⋅6⋅7. Klingenstierna 
betraktar dessa serier som oändliga och skriver A, B, C, D, E &c, 1, 4, 6, 4, 1 &c och 1, 4, 4⋅5, 
4⋅5⋅6, 4⋅5⋅6⋅7 &c. Han är dock inte konsekvent, och skriver inte ut &c överallt. Därför 
utelämnar jag &c helt när jag skriver ut serierna.     

På samma sätt finner man att A′′ = 1/4!(A′ – 4⋅3B′ + 6⋅3⋅4C′ – 4⋅3⋅4⋅5D′ + 3⋅4⋅5⋅6E′) utgör en 
summa vars termer är produkter av respektive termer ur följande tre serier: A′, B′, C′, D′, E′ 
(s2a), 1, 4, 6, 4, 1 (s2b) och 1, 3, 3⋅4, 3⋅4⋅5, 3⋅4⋅5⋅6 (s2c). 
 
Vidare kan qrstu = A′′/3! – 2!/1 ⋅ B′′/2! + 3!/(1!2!) ⋅ C′′ –  4!/(1!3!) ⋅ D′′ skrivas som 
1/3!(A′′ – 3⋅2B′′ + 3⋅2⋅3C′′ – 2⋅3⋅4D′′), där termerna är produkter av respektive termer ur 
följande serier: A′′, B′′, C′′, D′′ (s3a), 1, 3, 3, 1 (s3b) och 1, 2, 2⋅3, 2⋅3⋅4 (s3c). 
 
Nu ser man att serierna s1b, s2b och s3b från ovan är binomialkoefficienter av ordning som är 
lika med det antal kort (i respektive operation) som ”röjs ur vägen”. Till exempel, i den första 
operationen uteslutes 4 hjärter och termerna i s1b är binomialkoefficienter av fjärde 
ordningen, dvs. 








 4

k

.   

 
Vad gäller s1c, s2c och s3c bestäms termerna av det antal kort som ”räknas böra”. I den första 
operationen räknas 4 hjärter, i den andra 3 ruter och i den tredje 2 spader. 
 
Klingenstierna observerar vidare att en uteslutning av A′, B′, C′, D′, E′ ur uttrycket 1/4!(A′ – 
4⋅3B′ + 6⋅3⋅4C′ – 4⋅3⋅4⋅5D′ + 3⋅4⋅5⋅6E′) är samma som att multiplicera 1/4!(1 – 4⋅3 + 6⋅3⋅4 – 

                                                           
26 s1a osv. är mina beteckningar, Klingenstierna kallar inte dessa serier för något speciellt, utan han skriver ut 
dem varje gång han nämner dem. 
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4⋅3⋅4⋅5 + 1⋅3⋅4⋅5⋅6) med 1/4!(1 – 4⋅4 + 6⋅4⋅5 – 4⋅4⋅5⋅6 + 1⋅4⋅5⋅6⋅7) och sedan multiplicera 
termerna i det funna uttrycket med A, B, C, D respektive E.  
 
Likaledes, om en uteslutning A′′, B′′, C′′, D′′, E′′ ur 1/3!(A′′ – 3⋅2B′′ + 3⋅2⋅3C′′ – 2⋅3⋅4D′′) är 
samma sak som att multiplicera 1/3!(1 – 3⋅2 + 3⋅2⋅3 – 2⋅3⋅4) med 1/4!(1 – 4⋅3 + 6⋅3⋅4 – 4⋅3⋅4⋅5 
+ 1⋅3⋅4⋅5⋅6), och sedan multiplicera termerna i produkten med 
A′, B′, C′, D′ respektive E′. Härav följer att det sökta antalet blandningssätt 1/3!(A′′ – 3⋅2B′′ + 
3⋅2⋅3C′′ – 2⋅3⋅4D′′) fås när följande summor multipliceras med varandra: 
  
1/4!(1 – 4⋅4 + 6⋅4⋅5 – 4⋅4⋅5⋅6 + 1⋅4⋅5⋅6⋅7) 
1/4!(1 – 4⋅3 + 6⋅3⋅4 – 4⋅3⋅4⋅5 + 1⋅3⋅4⋅5⋅6) 
1/3!(1 – 3⋅2 + 3⋅2⋅3 – 2⋅3⋅4). 
 
Termerna i det funna uttrycket multipliceras med respektive A, B, C, D, E osv. Det slutliga 
uttrycket divideras sedan med 20!/(8!7!5!) vilket ger den sökta sannolikheten. 
 
Slutligen presenterar Klingenstierna en generell lösning: 
 
Låt antalet kort av någon färg som ska räknas i ordning vara n. 
Ställ upp serien 1, n, n(n+1), n(n+1)(n+2), n(n+1)(n+2)(n+3),… 
Multiplicera varje term i serien ovan med ”binomialdigniteten” vars index är lika med antalet 
övriga kort av samma färg. 
Gör på samma sätt med de övriga färgerna i kortleken. 
Multiplicera de funna uttrycken. 
Multiplicera varje term med respektive a, −b, c, −d, e, −f,… där a = 
[(p+1)(p+2)+…+P][(q+1)(q+2)+…+Q][(r+1)(r+2)+…+R]…/m!, där P, Q, R,… är antalet 
kort av varje färg; p, q, r,… är antalet kort av samma färger som inte räknas och m det totala 
antalet kort som räknas. Vidare är b = a/(m+1), c = b/(m+1), d = c/(m+1), e = d/(m+1) osv. 
Summan är den sökta sannolikheten. 
 
Sedan skriver Klingenstierna: 
 

En annan uplösning af samma problem 
 
Lät m vara antalet af alla korten; P antalet af alla hierterna, Q antalet af alla ruterna, R antalet af alla spaderna; p 
antalet af the hierterna, som böra räknas, q antalet af the ruterna och r af the spaderna som böra räknas. 
 
Men Klingenstierna avslutar inte lösningen. P.5 innehåller dock ytterligare en sida: 
 
Man har en blandad kortlek, bestående af p hierter, q ruter, r spader, s klöfwer: Hwad probabilitet är, at ther 
finnas i ordning först p – a hierter, sedan q – b ruter, dernäst r – c spader, och så s – d klöfwer? 
 
1. Probabiliteten at p – a hierter och q – b ruter liggia i en wiss ordning utan anseende till de öfriga korten, finnes 
sålunda. 
Jag ställer (a+1.a+2.a+3….a+q)/(p+1.p+2.p+3….p+q) = A 
                                                      (p – a)/(q+a) x q/1 A = B 
                                        (p – a+1)/(q+a–1) x (q–1)/2 B = C 
                                        (p – a+2)/(q+a–2) x (q–2)/3 C = D 
                                        (p – a+3)/(q+a–3) x (q–2)/4 B = E 
                                        &c…. 
och then sökta probabiliteten är A + B + C + D + E + &c, continuerad till så många termer, som ther äro unitates 
i b+1 
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Som vi har sett är de operationer som Klingenstierna använder i lösningen av detta problem 
mycket komplicerade, och de resulterar i mycket stora tal. Men alla uträkningar är, 
imponerande nog, helt korrekta. 
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5 Lotteri 
 
I detta kapitel kommer jag först att beskriva lotteriets historiska utveckling fram till 1771 då 
det Kungliga nummerlotteriet inrättades i Sverige. Detta lotteri är särskilt intressant av två 
orsaker. Den första är att detta lotteri var mycket utbrett och populärt i hela Europa, och den 
andra orsaken är att det bland Klingenstiernas manuskript finns en plan till ett nummerlotteri 
av samma typ som det Kungliga nummerlotteriet. Därför kommer jag att fokusera på detta 
lotteri, samt presentera och kommentera Klingenstiernas lotteriplan. Jag kommer även att 
diskutera Klingenstiernas eventuella inblandning i planerna av inrättandet av det Kungliga 
nummerlotteriet. 
 

5.1 Lotteriets utveckling 
Ordet lott är en substantivering av det gamla ordet ljuta (på samma sätt som skott är en 
substantivering av skjuta), och betyder andel. Vikingarna använde ordet lott i den betydelsen; 
en lott var en andel av ett offerdjur som tillhörde gudarna. Den betydelsen (andel) lever kvar i 
ord som arvslott och jordlott. Senare började ordet lott användas för att beteckna det redskap 
som användes för att fördela andelar, t.ex. grässtrån och tändstickor. Idag använder vi ordet 
lott i samband med lotteri, där deltagarna gör en viss insats genom att köpa lotter och där 
vinstfördelningen bestäms vid lottdragning27

 
. 

Redan för omkring tvåtusen år sedan inrättades lotterier av romerska kejsare som såg vilka 
vinstmöjligheter lotterier erbjöd för organisatören. Efter det romerska rikets fall försvann även 
lotterierna. Men de återkom på medeltiden i form av lyckohjul och dragning ur kruka, och 
blev vanliga nöjen på marknader. Dessa lotterier kallades för lyckopottor eller lyckobodar. 
Första gången lyckopottor nämns i Europa är på 1440-talet i Flandern och i Holland. En av de 
tidigaste lyckopottor som vi känner till detaljer om är skyttefesten i Augsburg från 1470, där 
36 464 lotter såldes för 8 pfennig var. Det fanns 22 vinster och den högsta vinsten var 40 
guldmynt. De övriga vinsterna var varor som kläder och dylikt28

 
. 

Det moderna lotteriet uppfanns i nuvarande Belgien och Holland omkring 1490. På 1500-talet 
spreds lotteriet till hela Europa och kallades för holländskt lotteri ur vilket flera lotteriformer 
utvecklades, som t.ex. enkelt lotteri (penninglotteriet). Några decennier efter det holländska 
lotteriets uppkomst uppfanns ett lotteri i Italien, det genuesiska lotteriet eller nummerlotteriet. 
 
Varje år hölls i den italienska staden Genua ett val där fem ledamöter skulle väljas till senaten. 
Nittio kandidater nominerades ett halvår innan valet skulle hållas och man kunde tippa på 
vilken eller vilka av de nittio kandidaterna som skulle väljas. Att vara med och spela kostade 
en ”pistol”, som var ett stort guldmynt. Om man gissade rätt på alla fem kandidaterna fick 
man 20 000 pistoler, fyra rätt gav 5 000 pistoler och för tre rätt var utdelningen 500. Denna 
vadhållning organiserades av genuesaren Bendetto Gentile. Han upptäckte dock ganska snart 
att intresset för lotteriet var så pass populärt att det skulle löna sig att hålla lotteriet oftare än 
bara en gång per år. Därför skapade Gentile ett lotteri som hölls regelbundet, där 
kandidatnamnen ersattes av talen 1-90 och dragningarna ägde rum en gång i veckan. Lotteriet 
blev mycket lyckat, vilket gjorde att myndigheterna 1620 lade beslag på en stor del av 
vinsten. 
  
                                                           
27 Björklund m.fl. Spel! Spel om pengar idag och förr i tiden, s. 16 
28 Björklund m.fl. Spel! Spel om pengar idag och förr i tiden, s. 20-23 
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Mitten av 1700-talet blev lotteriet genombrottstid, inte minst i Sverige. I början av 1700-talet 
var det vanligt med tillfälliga lotterier som skulle understödja olika välgörande ändamål. År 
1739 bestämde riksdagen det skulle krävas tillstånd för att hålla sådana lotterier, och 1747-års 
riksdag bestämde att inga nya lotterier skulle beviljas tillstånd åtminstone fram till nästa 
riksdag29. Ett exempel på ett sådant tillfälligt lotteri var det som hölls 1757 i Karlskrona som 
på den tiden var en storstad. Det behövdes medel till att bygga färdigt stadens kyrka och 
pengarna skulle anskaffas med hjälp av ett lotteri. Detta lotteri gick dessvärre inte med vinst, 
till skillnad från andra tillfälliga lotterier30

 
.   

Den första februari 175831 inrättade kung Adolf Fredrik det första statliga lotteriet, och 
lotteriet hade till syfte att dryga ut statskassan. Lotteriet var en form av premieobligationer, 
där deltagarna fick tillbaka sina insatser om de inte vann, och kronans vinst utgjordes av den 
ränta som tjänats in under den tid som lotteriet pågick. Det fanns 50 000 lotter som kostade 
150 daler kopparmynt var. Det fanns 2 000 stora vinster, där den hösta vinsten uppgick till 
180 000 daler, och 48 000 mindre vinster genom vilka spelarna fick tillbaka sina insatser32

 
. 

Ungefär samtidigt som det statliga lotteriet inrättades började det komma fler och fler 
tillfälliga lotterier med speciella ändamål, likt det i Karlskrona. Det statliga lotteriet upphörde 
dock 1759, men det dröjde inte länge förrän det inrättades ett nytt statligt lotteri, det Kungliga 
nummerlotteriet. Detta lotteri är det mest kända tidiga lotteriet i Sverige, mycket tack vare att 
Carl Michael Bellman hade en symbolisk post som sekreterare. 
 

5.2 Nummerlotteriet 
Den 22:a maj 1764, samma år som Klingenstierna slutade som informator vid hovet, beslöt 
kung Adolf Fredrik att inrätta ett genuesiskt lotteri eller, som Åmark skriver, ”att infordra 
statskontorets yttrande över ett vid nämnda riksdag av en italienare, baron Bodissoni, 
inlämnat anbud om anordnandet av ett s.k. genuesiskt lotteri”33. Åmark antyder att det var 
Bodissoni som på eget bevåg föreslog att det genuesiska lotteriet skulle inrättas, men i själva 
verket är det fortfarande outrett om så var fallet eller om Bodissoni hade kallats in av 
kungen34

 
.  

Planerna för nummerlotteriet höll på att gå i stöpet när ständerna vid 1771-72-års riksdag 
ändrade sig och drog in anslaget. De ville endast ha kvar ett tillfälligt lotteri som de 
privilegierade, nämligen det tillfälliga lotteriet för Trollhätteslussarna. Nummerlotteriet 
började då avvecklas, men när Gustav III kom till makten 1771 beordrades lotteriberedningen 
att förhandla med Trollhättelotteriet för att detta skulle avstå från sitt privilegium. Till slut 
nåddes en överenskommelse och nummerlotteriet kunde fortsätta att planeras, vilket ledde till 
att den första dragningen ägde rum den 20:e februari 1773. 
 
En lotteridirektion tillsattes och utgjordes av experter på finansförvaltning: presidenten i 
kammarkollegiet C. J. Cronstedt, statskommissarien C. Wirell samt kammarråden C. 
Stierngranat och A. Botin. Gustav III ville stödja skalder och andra som behövde stöd och 
tillsatte några poster, bl.a. Bellmans symboliska post som sekreterare.  

                                                           
29 Åmark, Sveriges statsfinanser, s. 557 
30 Björklund m.fl. Spel! Spel om pengar idag och förr i tiden, s. 12 
31 Notera att detta var under Klingenstiernas tid som informator vid hovet 
32 Björklund m.fl. Spel! Spel om pengar idag och förr i tiden, s. 27 
33 Åmark, Sveriges statsfinanser, s. 557 
34 Riksgäldsarkiven volym 1 Folke Ludwigs 1975-83, s. 26 
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På Riksarkivet i Marieberg i Stockholm finns Beredning för införande av s.k. genuesiskt 
lotteri bevarad. Där finns bl.a. uträkningar av lotteriets utgifter och andra praktiska saker 
rörande lotteriet, t.ex. vad som behövde köpas, kostnader för transporter osv. Skrifterna är 
undertecknade av bl.a. Cronstedt, Wirell och Stierngranat. I beredningen finns dock ingen 
detaljerad lotteriplan. Enligt Åmark ska Cronstedt ha skrivit en lotteriplan den 16:e april 1771. 
Planen fanns dock inte i beredningen35

 
.  

En detaljerad plan finns dock i Klingenstiernas opublicerade material, i P.7.A (se Appendix). 
Eftersom Klingenstierna var informator vid hovet vid den tidpunkt då kung Adolf Fredrik 
tillsatte beredningen för nummerlotteriet finns det skäl att tro att Klingenstierna på något sätt 
var inblandad. Jag har inte lyckats hitta några skrifter som bevisar detta, men med tanke på 
Klingenstiernas goda relation till hovet kan man tänka sig att han lade fram förslaget, eller att 
han hade fått uppdraget att skriva en preliminär lotteriplan36

 
.  

Klingenstierna skriver i början av lotteriplanen: ” Plan till et loterie, inrättat på samma 
grunder som de i Genua, Rom, Venedig, Milan, Neapel och nyligast i Wien anstälte loterier.” 
Därför är det säkert att han skrev planen efter 1752, eftersom den första dragningen i Wien 
ägde rum då. 
 
Klingenstierna skriver också: ”Wid detta loteriets dragnings-sätt, och proportion emellan 
insatser och winster följes samma metod, som warit brukalig i Genua nu i 60 års tid, samt i 
Rom, Neapel, Venedig, Milan och Wien, alt ifrån dets inrättning på dessa orter.” Reglerna 
hade alltså ändrats ca 60 år innan Klingenstierna skrev planen. Det som ändrades var bl.a. 
vinsternas förhållande till insatserna. Dessutom kunde man nu satsa hur mycket man ville 
under vissa förutsättningar, till skillnad från lotteriets begynnelse, då man bara kunde satsa ett 
guldmynt. 
 
Hur gick detta lotteri till? Jag kommer nu att ge en sammanfattning av Klingenstiernas 
lotteriplan och även kommentera de detaljer som inte stämmer med hur det verkliga lotteriet 
gick till. Klingenstierna inleder med att påpeka att planen följer samma grunder som 
lotterierna i Genua, Rom, Wien osv. Sedan fortsätter han med att beskriva hur själva 
dragningen ska gå till, nämligen att man lägger 90 likadana kulor i ett hjul och i varje kula ska 
det ligga en lapp. På varje lapp ska det stå ett nummer från 1 till 90. Dessutom kan det stå 
helgonnamn eller ”hvad annat namn som föreståndarna af lotteriet behaga”, vilket 
förmodligen kommer från nummerlotteriets ursprung, det genuesiska valet där man valde 
bland 90 namn. De 90 kulorna ska sedan läggas i ett hjul där de blandas, och ur hjulet dras 5 
kulor, vars nummer blir vinnarnummer. 
 

                                                           
35 Det är möjligt att planen finns på Riksarkivets filial i Arninge, men jag är inte så säker på detta eftersom det 
mesta som finns i Arninge är skrivet efter 1771. 
 
36 Det var inte ovanligt på den tiden att tjänstemän på eget bevåg skrev till kungen och presenterade lotteriplaner. 
I ”Skrivelser till kungl. Maj:t” i Marieberg finns sådana brev, tillsammans med andra lotterihandlingar. Ett par av 
dessa brev är undertecknade med ”Hix Vox Unica, Publico non” och skrevs av en modest tjänsteman som ville 
vara anonym. Första hälften av det första brevet handlade om hur ekonomin hade blivit dålig, och att hans familj 
behövde mer pengar, så de kunde klara sig när han gått bort. Han ville ha 0,25 procent av lotteriets vinst. I det 
andra brevet presenterade han en lotteriplan. Detta lotteri var som andra tidiga lotterier, med ett visst antal lotter 
varav vissa var vinstlotter och andra nitlotter. Jag har dock inte utrett huruvida detta lotteri verkligen inrättades.  
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En intressant sak som bör nämnas är att Klingenstierna skriver att dragningen sker ”i något 
rum i Arsenalen i Paris i närvaro af krigs-scholans föreståndare, och hwem som eljest 
behagar”. Då kan man ju fråga sig varför dragningen ska ske i Paris om planen är skriven för 
ett svenskt lotteri. En förklaring kan vara att denna plan är en översättning från en fransk 
skrift. En annan sak som tyder på att planen är en översättning är att Klingenstierna skriver 
mycket slarvigare än han brukade göra i andra fall. 
 
Att Klingenstierna skriver att dragningen sker i något rum i Arsenalen i Paris i närvaro av 
krigsskolans föreståndare tyder på att han kan ha översatt planen för lotteriet på det kungliga 
militärskolan i Frankrike. Detta lotteri var ett genuesiskt nummerlotteri och det började hållas 
175837

 

. Det kungliga nummerlotteriet, som hade samma regler som lotteriet på militärskolan, 
i Frankrike började hållas 1776, dvs. efter det svenska. Det är alltså troligt att Klingenstierna 
skrev planen efter 1758. Kung Adolf Fredrik ville inrätta ett genuesiskt nummerlotteri redan 
1764, och om Klingenstierna skrev planen någon gång mellan 1758 och 1764 kan man tänka 
sig att han var inblandad i det Kungliga nummerlotteriets inrättande.  

Enligt Klingenstiernas plan ska det kosta minst 12 styver att spela, men man kan också satsa 
mer pengar så länge summan ökas med 12, dvs. man kan satsa 12 styver eller 24 eller 36 osv. 
Här blandar Klingenstierna svenska och franska myntslag, och skriver: ”Insatsen eller priset 
för hvar insättning billet är antingen 12 styfwer eller 24 styfwer eller 36 styfwer eller 48 
styfwer eller 3 livres, eller hwad man behagar med en tillökning af 12 styfwer, at derigenom 
undwika bråk, til dess insatsen stiger til den summa som i 5ta artic. utsattes.” Med andra ord 
skriver Klingenstierna att 3 livres är lika med 60 styver, vilket verkar konstigt då styver är ett 
svenskt myntslag medan livre är franskt. En livre är lika mycket som 20 sous, så förmodligen 
menar Klingenstierna sous när han skriver styver. Att han blandar myntslag på det sättet tyder 
också på att planen är en översättning från en fransk text, men är ämnad för svensk 
användning. 
 
Man kan placera sin insats på tre olika sätt, nämligen på ett nummer (estratto), två nummer 
(ambo) och tre nummer (terno). Man kan även satsa på kombinationer av dessa. De maximala 
insatserna är: 6 000 livres på estratto, 300 livres på ambo och 150 på terno. Dessa gränser kan 
dock ändras under förutsättningen att allmänheten underrättas om ändringarna.     
  
Om man väljer att satsa på ett estratto satsar man på ett nummer. Finns det numret bland de 
fem dragna har man vunnit. Vidare, om man satsar på ambo eller terno satsar man på två 
respektive tre nummer. Man vinner om båda eller alla tre numren är med bland de dragna, är 
något nummer med men inte alla så vinner man ingenting. Då det är tydligt att det är lättare 
att få estratto, är vinsten lägre än om man skulle få ambo, som i sin tur är lägre än för terno. 
Utdelningen för estratto, ambo och terno är 15, 270 respektive 5 200 gånger insatsen. 
 
Klingenstierna skriver extraiter som pluralform av estratto (jag använder ordet estratter). På 
några ställen kallar han även estratto för extrait. Eftersom det franska namnet för estratto är 
extrait har vi ännu ett tecken på att Klingenstiernas plan är en översättning från en fransk text.  
 
Klingenstierna ger ett exempel på dragna nummer och listar de olika fall som kan uppkomma: 
  
Fem Extraiter                          Tio Amber                             Tio Terner 
1                                                 1.3                                         1.3.5 
3                                                 1.5                                         1.3.6 
                                                           
37 http://www.1789-1815.com/loterie.htm 
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5                                                 1.6                                         1.3.7 
6                                                 1.7                                         1.5.6 
7                                                 3.5                                         1.5.7 

3.6 1.6.7 
3.7 3.5.6         
5.6 3.5.7 
5.7 3.6.7           

                                                             6.7                                         5.6.7 
 
Därefter går han igenom olika vinstkombinationer på följande sätt: 
 
Om man till exempel satsar på fem nummer och väljer att satsa på estratter, så betalar man 
insatsen för fem estratter. Väljer man i stället att satsa på fem nummer och amber, så betalar 

man för 




5

2
, dvs. för 10 amber. Utfaller alla de 5 nummer som man har satsat på får man 10 

ambovinster. Antag att man har betalat en riksdaler per ambo, dvs. sammanlagt 10 riksdaler. 
Då blir vinsten 10 gånger 270, alltså 2 700 riksdaler. Utfaller endast fyra nummer av de fem 
som man har satsat på, får man utdelning för 6 amber, nämligen 6 gånger 270 som är lika med 
1 620 riksdaler. Om tre nummer utfaller får man en utdelning 3 gånger insatsen, dvs. 810 
riksdaler osv. 
 

Om man i stället satsar på fem nummer och terner, betalar man för 




5

3
= 10 terner. Utfaller 

alla fem nummer som man har satsat på, fås en utdelning som är 52000 gånger insatsen. 
Utfaller fyra får man fyra ternovinster och utfaller tre får man en ternovinst. 
 
Vidare skriver Klingenstierna att vad gäller estratter är varje nummer ett estratto, vilket 
innebär att man inte kan få mer än fem estratter: ”Om man altså ponerar at man på 5 numrar 
insätter 15 livres för extraiter, nembligen en ecû de trois livres [min kursivering] för hvardera, 
så winner man, 
 
Om 5 numrar utfalla, 5 extrait-winster, eller 75 gånger sin insats 
         4……………….4………………………60 
         3……………….3………………………45 
         2……………….2………………………30 
         1……………….1………………………15” 
 
Att Klingenstierna skriver ecû de trois livres är ett till tecken på att han översatt texten från 
franska. Det är möjligt att detta manuskript är en första översättning, som han sedan skrev 
rent. 
 
Klingenstierna skriver att detta lotteri skiljer sig från andra på så sätt att antalet vinster inte är 
begränsat. Om flera spelare satsar på samma nummer och dessa nummer utfaller, vinner alla i 
proportion till sina insatser helt oberoende av varandra. I andra lotterier däremot kan ett 
bestämt antal personer få de högsta vinsterna38

 
. 

                                                           
38 Det fanns ofta skepticism inför sådana lotterier, och det med fog eftersom utgången ofta var uppgjord. Den 
franske kungen Louis XIV ordnade på 1600-talet ett sådant lotteri och gjorde upp att den högsta vinsten skulle 
tillfalla honom själv. Men efter folkets protester gav han upp sin vinst och lotteriet gjordes om så att utgången 
skulle vara rättvis. 



 26 

Man får satsa på fler än fem nummer. Satsar man på t.ex. sex nummer och amber så betalar 
man för femton amber, eftersom sex nummer kan utgöra femton amber. Klingenstierna 
skriver också att en spelare på samma insättningssedel kan satsa på både estratter, amber och 
terner. I detta fall betalar man för det antal estratter, amber och terner man valt att satsa på. 
 
Slutligen skriver Klingenstierna att detta lotteri är förmånligare än de i Italien och Wien:  
 
Man gifwer för et extrait, en ambo, en terno 
i Italien…………...13 1/3…266 2/3……5142 7/8 
i Wien…………….12……..255………..3000 
i Paris……………..15……..270……….5200 
 
Klingenstiernas plan skiljer sig från det Kungliga nummerlotteriet på ett antal punkter. 
Estratto kallades för enkelt utdrag, ambo kallades för amb och terno för tern. Förutom enkelt 
utdrag, amb och tern fanns också kvatern, där man satsade på fyra nummer. Vad gäller 
insatserna var de, som i Klingenstiernas plan, godtyckliga inom vissa gränser. Det som skiljer 
är de lägsta och de högsta insatserna, t.ex. var den lägsta insatsen för en amb 2 öre och den 
högsta 30 daler. Förhållandet mellan insatserna och vinsterna var detsamma som i 
Klingenstiernas plan, nämligen 15 gånger insatsen för ett enkelt utdrag, 270 gånger insatsen 
för en amb och 5 200 gånger insatsen för en tern. För kvatern var vinsten 64 000 gånger 
insatsen. 
 
Förutom att gissa nummer, kunde man också gissa ordningen av de dragna numren, vilket 
kallades bestämt utdrag. Detsamma förekom i det franska nummerlotteriet och kallades t.ex. 
extrait déterminé. 
 
P.7 innehåller också en tabell över sannolikheter för de olika utdragen (P.7.B, se Appendix). 
Till skillnad från planen är denna tabell antagligen inte en översättning utan skriven av 
Klingenstierna själv. 
 
Klingenstierna skriver längst ner i P.7.B: 
 
”Om Lotteriet betalar…………………………………… så är Lotteriets winst 
för hwart wunnit Extrait…….….15 insatser,      på Extraiter………16

3
2  procent, 

för hwart wunnit Ambo……….270 insatser,      på Amber………... 32
89
52  proc., 

för hwar wunnen Terno……...5200 insatser,      på Terner………… 55
5874
433  proc. 

                                                                             öfwer hufwud………34
4
3  pc ungefär. 

I detta Lotterie kunde, utan skada men ock utan fördel, betalas 
för en extrait…………………18 insatser, 
för en ambo…………………400½ insatser, 
för en terno………………11748 insatser 
för en quaterno…………510038 insatser 
en quino……………..43.949268” 
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Här nämner Klingenstierna oväntat quaterno och quino, trots att han inte nämner dem i 
planen. Förmodligen skrev han planen och tabellen vid två olika tillfällen. Vid det franska 
kungliga nummerlotteriet fanns både quaterno och quino39

       
. 

                                                           
39 Robinet, Jean-Baptiste-René, Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et 
diplomatique ou bibliothèque de l’Homme-d’Etat et tu Citoyen, s. 185 
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6 Avslutning 
 
Vi har sett hur spelens utveckling återspeglas i den matematiska litteraturen, och hur spelen 
har påverkat sannolikhetsteorins utveckling. Det började med delningsproblemet som 
Cardano på 1500-talet behandlar i sin Liber de Ludo Alae. När detta problem, som handlar om 
tärningsspel, löstes på 1700-talet föddes den moderna sannolikhetsteorin.  
 
Vad gäller kortspel ser man dock ett trendbrott, nämligen trots att kortspelandet kom till på 
1300-talet började det behandlas i den matematiska litteraturen först på 1700-talet. Detta beror 
på att den komplicerade kombinatorik som krävdes för att lösa sådana problem inte 
utvecklades förrän på 1700-talet. Inte minst Klingenstierna behandlade problem angående 
kort, vilket vi har sett i genomgången av hans manuskript ovan. I detta manuskript framgår 
det tydligt hur komplicerad kombinatoriken var, och hur många beräkningar som behövdes 
för att komma fram till resultat. Med tanke på att de inte hade räknemaskiner på den tiden är 
det mycket fascinerande att alla Klingenstiernas beräkningar är korrekta.   
 
När lotterier blev populära började också matematiker lösa sannolikhetsproblem som 
handlade om lotterier. Euler skriver om det genuesiska lotteriet i Sur la Probabilité des 
Séquences dans la Lotterie Génoise. Johann Bernoulli skriver också om det genuesiska 
lotteriet, men hans metoder skiljer sig från Eulers. 
 
Som vi har sett ovan har även vår svenske Samuel Klingenstierna intresserat sig för lotteri, 
men hans intresse var inte enbart matematiskt. Mycket tyder, som sagt, på att Klingenstierna 
kan ha varit inblandad i planerandet av det Kungliga nummerlotteriet i Sverige, med tanke på 
att hans lotteriplan stämmer överens med hur det verkliga lotteriet gick till. Dessutom hade 
Klingenstierna en mycket god relation till hovet, och samma år som han slutade som 
informator vid hovet (1764) beslöt kung Adolf  Fredrik att inrätta ett genuesiskt lotteri. 
Lotteriet inrättades först efter Klingenstiernas död vilket betyder att, om Klingenstierna var 
inblandad medverkade han endast i början när idén kläcktes och inte vid det praktiska 
utförandet. 
 
Lotterier var mycket lyckade inkomstkällor på 1700-talet. Men på 1800-talet blossade en 
moraldebatt upp vilket slutade med att lotterier och hasardspel förbjöds i många länder i 
Europa. Det Kungliga nummerlotteriet i Sverige gick därmed i graven 1841 ”på grund af den 
förderfbringande verkan som lotteriespelet utöfvar i moraliskt hänseende, i synnerhet på den 
fattigare befolkningen”. Tillfälliga lotterier med välgörande ändamål kunde dock fortfarande 
beviljas tillstånd. Alla andra typer av lotterier förblev förbjudna ända in på 1900-talet. Trots 
motioner från var och varannan riksdag från 1888 var det först 1938 som ”statsmakterna på 
allvar vågade sig på att utsätta sitt i moraliskt hänseende dubiösa folk för lotterispelets 
fördärvbringande verkan.”40

 
  

   

                                                           
40 Björklund m.fl., Spel! Spel om pengar idag och förr i tiden, s. 28 
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7 Sammanfattning 
 
Samuel Klingenstierna (1698-1765) var den mest betydelsefulla svenska matematikern och 
fysikern under 1700-talet. Han samarbetade med många utländska matematiker och hade 
mycket gott rykte både i Sverige och internationellt. Men idag är det inte många som känner 
till denne vetenskapsman som på sin tid kallades för ”vår store Klingenstierna.” Att 
Klingenstierna har glömts bort beror till stor del på att han inte brukade publicera sina arbeten 
på grund av att han, enligt många, var perfektionist och ansåg att bevisens skönhet var 
viktigare än själva resultatet.  
 
Klingenstierna efterlämnade tusentals opublicerade handskrivna sidor i matematik och fysik. 
Detta enorma material katalogiserades av hans elev Fredrik Mallet, och materialet finns 
bevarat på Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva. Tanken med Mallets katalog var 
att så småningom sammanställa och trycka en sammanställning över Klingenstiernas samlade 
verk, ett Opera Omnia. Men varken något Opera Omnia eller ens en komplett genomgång av 
manuskripten har ännu inte gjorts. Staffan Rodhe har börjat en sådan genomgång i sin 
avhandling, där han granskat omkring fyrtio manuskript som alla kommer från tiden för 
Klingenstiernas resa 1727-1731. 
 
Bland manuskripten i sannolikhetsteori finns lösningar till två av de Moivres problem 
angående tärning vilka är skrivna på franska och är avskrifter från Nicholas Bernoullis 
papper. Vidare finns en lösning till ett problem angående kortspel (P.5) och en lotteriplan 
(P.7) som båda är skrivna på svenska. Dessutom finns även manuskript som handlar om 
folkräkning. 
 
I detta arbete har jag fokuserat på två av manuskripten i sannolikhetsteori, nämligen P.5 och 
P.7. Manuskript P.7 har visat sig vara mycket intressant inte bara ur matematisk synvinkel. 
Manuskriptet är en lotteriplan till ett genuesiskt nummerlotteri. På 1700-talet hade lotterier, 
och inte minst det genuesiska nummerlotteriet, sin blomstringsperiod runt om i Europa. Det 
genuesiska lotteriet var i själva verket uppfunnet redan på 1500-talet i Italien, men det spreds i 
övriga Europa först på 1700-talet. 
 
År 1764 beslöt kung Adolf Fredrik att inrätta ett genuesiskt nummerlotteri i Sverige, och fem 
år senare tillsatte han en beredning. Mycket tyder på att Klingenstierna medverkade i 
planeringen av nummerlotteriet. Den lotteriplan som Klingenstierna skrivit stämmer i stort 
överens med hur det verkliga lotteriet gick till. Dessutom stämmer även datumen. År 1764 var 
nämligen samma år som Klingenstierna på grund av sjukdom slutade som hovinformator, en 
tjänst som han haft sedan 1756. Och planen skrev han förmodligen efter 1758, dvs. under sin 
tid som hovinformator. Eftersom kung Adolf Fredrik tillsatte beredningen ett år efter 
Klingenstiernas död var Klingenstierna eventuellt inblandad endast i den tidigaste 
planeringen. Han kan antingen ha lagt fram idén eller skrivit planen på uppdrag av kungen.        
 
I det andra manuskriptet, P.5, löser Klingenstierna ett problem angående kortspel, där han 
använder mycket invecklade kombinatoriska metoder och imponerande nog kommer fram till 
fullständigt korrekta resultat. Sådana kombinatoriska metoder var ganska nya med tanke på att 
den moderna kombinatoriken kom till på 1700-talet. För att få grepp om de metoder som 
Klingenstierna använde i detta manuskript har jag även tittat på relevanta delar i 
sannolikhetsteorins historia. 
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Appendix 
 
P.7.A 
 
Plan till et loterie, inrättat på samma grunder som de i Genua, Rom, Venedig, Milan, Neapel 
och nyligast i Wien anstälte loterier. 
 

1sta Articlen 
 
Wid detta loteriets dragnings-sätt, och proportion emellan insatser och winster följes samma 
metod, som warit brukalig i Genua nu i 60 års tid, samt i Rom, Neapel, Venedig, Milan och 
Wien, alt ifrån dets inrättning på dessa orter. 
 

IIdra Articlen 
 
Man inlägger i et hjul, niotio stycken lika kulor; i hvardera kulan ligger en numrerad sedel 
ifrån no 1, till och med no 90, med påskrift af något helgons namn, eller hvad annat namn som 
föreståndarna af lotteriet behaga. När dragningen skall ske, och innan dessa numrerade sedlar 
inläggas i sina kulor, böra de alla i sin ordning upwisas för alla närwarande. När den 
formaliteten är skedd, blandas de 90 kulorna i hjulet och deraf utdragas allenast 5. De 5 
sedlar, som deruti ligga, wisa igenom de påskrefna numrarne, om och huru, stor winst som 
tillkommer hvar innehafware af insättnings-quittens cerne. Dragningen sker i något rum i 
Arsenalen i Paris i närvaro af krigs-scholans föreståndare, och hwem som elljest behagar. 
 

III. Articlen 
 
Det står i hwars och ens behag, at placera sin insats på hvilken nummer eller på hvad antal af 
numrar som han siälf will wälja, ifrån no 1, till och med n. 90. Instatsen eller priset för hvar 
insättning billet är antingen 12 styfwer eller 24 styfwer eller 36 eller 48 styfwer eller 3 livres, 
eller hwad som man behagar med en tilökning af 12 styfwer, at derigenom undwika bråk, til 
dess insatsen stiger til den summa som i 5ta artic. utsattes. 
 

IV Art 
 
Man har frihet at placera sin insats på 3 särskilta sätt, nembligen: 
På en enda nummer, som i Italien kallas – Estratto 
På twå numrar tilhopa som i Italien kallas – Ambo 
På tre numrar tilhopa som i Italien kallas – Terno 
på sätt som i X articlen förklaras. 
 

V Articlen 
 
Hwad angår totale summan af insättnings-billetter som kunna tagas på hwart Estratto, hwar 
Ambo och hwar Terno, så får det lotteriet ej utgifwa Estratto-billetter på hvar numer til högre 
summa inalles än 6000 livres, på warje twå numrar intet högre Ambo-billetter än til en summa 
af 300 livres, och på hvarje tre numrer intet högre Terno-billetter än till en summa inalles af 
150 livres. Dock kunna föreståndarna af lotteriet, om dem så godt synes, emottaga insatser til 
högre summa på hwart Estratto, Ambo och Terno; på hwilken händelse likwäl allmänheten 
derom förest bör kundgiöras. 
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VI Articlen 
 
Dagen efter hvar dragning skall en underrättelse tryckas och utspridas omkring staden, hvilka 
fem numrar som blifwit utdragna på det at hvar insättare må deraf ofördröjeligen få weta sitt 
öde. Tre dagar derefter skola alla de winsterna begynna at utbetalas i lotteriets contoir, 
hvarmed fortfares utan uppehåll til des de äro alla betalda. Wid denna utbetalning, som alt 
sker i contante penningar, behöfwes ingen annan widlöftighet, än at upgifwa sin insättnings-
sedel och emottaga sina penningar. 
 

VII Articlen 
 
De winnande äro skyldiga at återbära sina insättnings-sedlar och emottaga sina winster inom 6 
månaders tid ifrån dragningen, efter hvilken tid de intet mera gälla. 
 

VIII 
 
Lotteriets general-contoir blifwer ständig i Paris; men i provincierna blifwa särskilda contoir 
inrättade i hvar stad, så många och af den beskaffenhet som Directionen af lotteriet för 
godtfinner. 
 

IX 
 
Protocollen öfwer de utgifna insättnings-sedlar och derföre influtna penningar, böra 
underskrifwas af någon af lotteriets förwaltare, eller af den de dertill förordnat. 
 

X 
 
Förklaring öfver de tre särskilta sätten at taga del i detta lotterie 
 
Detta lotterie, som nedan sagt är, består af nitio numrar, ifrån och med n.1 til och med n.90. 
  Af dessa 90 numrar, som wid hvar dragning inläggas i et lyckohjul, utdragas allenast fem, 
och om inbland dessa 5 utdragna numrar, antingen en, eller twå, eller tre, eller fyra eller ock 
alla fem befinnas inträffa med de numrar som någon wågat eller insatt på, så är insättaren 
berättigad at derföre af lotteriet undfå betalning, proportionerad mot ders insats och sättet at 
dess wågande, på sätt som nu förklaras skall. 
   Man ser lätterligen i almänhet, at hwars och ens afsikt som wågar på detta lotteriet, är at 
råka på de numrar som warda utfallandes ur lycko-hjulet; men som det bör stå hwar och en 
snitt, at söka det ändamålet på hvad sätt han hälst behagar så är klart, at de åtskilliga sätten 
hwarpå man kan wåga på detta lotterie intet annat äro, än åtskilliga beskaffenheter af de 
försök man hälst will utwälja at giöra, efter den mening man kan hafwa at den eller den 
numren kan wara mer eller mindre lyckelig. 
  Häraf fölljer äfwenwäl, at inrättnings-grunden af detta lotterie är at lemna hwarocken 
insättare frihet på alt sätt, så at ingen annan regel här wid är at i achttaga, än ders egen wilja, 
man wågar mer eller mindre; man ökar sin insats ifrån 12 til 12 sous efter behag; man wågar 
den insatsen på hwilken numer eller hwilka numrar man behagar ifrån n.1 til n.90 bägge 
inclusive. Man försöker således hvad winst lyckan tildelar de numrar man utwahlt hvilken 
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winst alltid är så mycket ansenligare, som swårigheten är större at råka på de numrar som 
utkomma. 
  När man wågar sin insats på en enda nummer, är afsichten in inträffa med en af de utfallande 
numrar, och detta sättet at wåga sin insats kallas at insättja i lotteriet på simpelt Estrato. I den 
händelsen winner man sin lott om den numren man wågat på är en af dem som wid 
dragningen utfalla, men eljest winner man intet. 
  När man placerar sin insats på twå numrar tillsammans, är afsichten at träffa twå af dem som 
utfalla, och detta sättet at wåga sin insats kallas at insättja i lotteriet på simpel Ambo. In den 
händelsen winner man om de twå numrar man wågat på finnas ibland de fem som drages; 
men om ingendera af dem eller allenast en utfaller, winner man intet. 
  Änteligen, om man placerar sin insats på tre numrar tillsammans, är afsichten at inträffa med 
3 af de numrar som wid dragningen utkoma ur hjulet, och detta sättet kallas insättja i lotteriet 
på simpel Terno. I den händelsen winner man intet, om icke alla de numrarne man wågat på, 
utfalla wid dragningen. Om allenast en eller twå deraf utkoma, winner man intet. 
  Man ser ganska klart, at det är långt lättare at träffa på en nummer, som giör et estreto, än at 
träffa på twå, som giöra en Ambo, och at det är jämväl låättare at träffa twå numrar som giöra 
en Ambo än tre som fodras till Terno. 
  För den orsaken skull är winsten på en nummer eller estrato mindre än winsten för twå 
numrar eller en Ambo, samt winsten för en Ambo mindre än winsten för en Terno. Til föllje 
deraf  bekommer den som inträffar med en nummer af de fem som utkoma ur lycko-hjulet, en 
winst af femton gånger den insats, som han wågat på samma numer, såsom simpelt estratto. 
Den som inträffar med två numrar af dem som wid dragningen utfalla, bekomer en winst af 
twåhundrade sjuttjo gånger den insats som han stält på sama numrar, såsom simpel Ambo. 
Och den som inträffar med tre nurar af de fem som utfalla, får en winst af femtusend 
twåhundrade gånger den insats han wågat på de tre numrarna som simpel Terno. 
  Såsom det står hwar och en fritt, at försöka inträffa med fyra af de numrar som utur 
lyckohjulet utfalla; ja också med fem, så är tydeligit at man intet är bunden wid at sätta sin 
insats på en, twå eller tre numrar, utan kan insättja på fyra eller fem efter behag. Hela 
skilnaden består deruti, at lotteriet intet betalar några particuliera winster för inträffandet af 4 
eller 5 numrar, såsom det betalar för inträffandet af en, twå, eller 3; utan det betala allenast till 
den som insatt på fyra eller fem numrar såsom Estratto, Ambo eller Terno; så många lotter 
som utaf de fyra eller fem numrar kunna formeras Estratter, Amber eller Terner. 
  Härwid måste anmärkas, at fyra numrar giöra fyra Estratter, sex Amber och 4 Terner. De 
giöra fyra extraiter; ty hwar nummer är et extrait. De giöra 6 Amber, och 4 Terner, ty om man 
combinerar fyra numrar på alla möjliga sätt at deraf formera amber och terner, skall man finna 
sex särskilta combinationer för Amber och fyra för Terner (se A). 
  Likaledes kan af fem numrar formeras fem extraiter, tio Amber och tio Terner (se B). 
 
A. Låt de 4 gifna numrarna wara 1, 3, 5, 6. Deraf uppkomma 14 extr 6 Amb och 8 Terner, 

nembligen 
 
4 extraiter                      6 amber                       4 terner 
    1                                1.3                              1.3.5 
    3                                1.5                              1.3.6 
    5                                1.6                              1.5.6 
    6                                3.5                              3.5.6 
                                      3.6                             
                                      5.6       

 



 34 

B. Låt de 5 numrarna wara 1, 3, 5, 6, 7. Deraf upkoma 5 Extraiter, 10 Amber, 10 Terner. 
Nembligen 

 
fem Extraiter                          Tio Amber                             Tio Terner 
1                                                 1.3                                         1.3.5 
3                                                 1.5                                         1.3.6 
5                                                 1.6                                         1.3.7 
6                                                 1.7                                         1.5.6 
7                                                 3.5                                         1.5.7 

3.8 1.6.7 
3.9 3.5.6         
5.8 3.5.7 
5.9 3.6.7           

                                                             6.7                                          5.6.7 
 
Här af fölljer, at den som insatt på fyra eller fem numrar, såsom estratter får en extrait-winst 
för hwardera af numrar som utkomma i dragningen, så at om twå utkomma får han twå sådana 
winster, om tre utkomma får han tre, om fyra, får han fyra och änteligen om fem utkomma, får 
han fem extraito-winster. 
  I den andra händelsen, om man insatt på fyra eller 5 numrar för Amber; om då allenast en 
nummer utkommer, får han ingen winst; om twå numrar utkomma, får han en Ambo-winst; 
om tre numrar utkomma får han tre Ambo-winster, ty af tre numrar kunna formeras tre amber. 
Om fyra utkomma, rå han sex Ambo-winster, efter fyra numrar formera sex amber; och 
utfalla alla fem, får han tio ambo-winster, efter fem numrar giöra 10 amber. Längre kan man 
intet gå, emedan fem numrar allenast utdragas. 
  På samma grunder förklaras också den tredje händelsen, då man insätter på fyra eller fem 
numrar för Terner. Om en eller twå numrar af dem utfalla, får han ingen terno-winst; utfalla 
tre deraf, får man en sådan winst; om fyra utfalla får man fyra terno-winster efter fyra numrar 
giöra fyra terner; och om alla fem utfalla, får man 10 terno-winster, emedan fem numrar giöra 
10 terner. Längre kan man inte komma, ty det utdrages allenast fem numrar. 
  Wid detta tillfälle kan anmärkas, hwad förmån det almänna har wid den methoden man 
antagit, at i stället för particuliera winster för inträffandet af fyra eller fem numrar, gifwa et 
proportionerat antal af terno- ambo- och extrait-winster. Om man hade utsatt en wiss winst för 
inträffandet af fem numrar, så hade det warit en enda händelse at winna, nembligen at alla 
fem numrarna skulle utkomma ur lycko-hjulet; kommo allenast fyra yt, hade man ingen ting 
wunnit. Men i denna plan är det intet någon nödwändighet, at alla numrarna utkomma, för at 
winna. Til exempel, om någon hade insatt i lotteriet 10 riksdaler på fem numrar, för terner, 
nembligen en riksdaler för hwardera af de 10 terner som finnas ibland 5 numrar; om då wid 
dragningen dessa fem numrar utkomma, winner han tio terno-winster, eller 52000 riksdaler; 
utkomma allenast fyra så winner han fyra terno lotter eller en winst af 62400 livres och 
utkomma allenast tre, så får han allena en terno-winst eller 5200 gånger som insats, det är 
15600 livres.  
  Samma beskaffandet är också med amber, så at, om man supponerar samma insats af 10 
riksdaler på 5 numrar för amber, nembligen en riksdaler för hwar ambo som finnes i fem 
numrar, och man wid dragningen inträffar med 5 numrar, får man 10 ambo-winster eller 2700 
gånger sin insats 
 
4……………..6……………..1620 
3……………..3………………810 
2……………..1………………270 
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P.7.A 
  Med extraiter är äfven samma beskaffenhet, med den olikhet allenast, at som hvar ensam 
nummer är et extrait, så kan man intet få mera än fem extrait-winster. Om man altså ponerar 
at man på 5 numrar insätter 15 livres som för extraiter, nembligen en ecû de trois livres för 
hvardera, så winner man, 
 
  Om 5 numrar utfalla, 5 extrait-winster, eller 75 gånger sin insats 
         4……………….4………………………60 
         3……………….3………………………45 
         2……………….2………………………30 
         1……………….1………………………15 
 
Den som sålunda insätter i lotteriet på två numrar, såsom extraiter, bör betala twå gånger, 
emedan twå numrar giöra twå extraiter, och han följakteligen kan winna twå extrait-winster. 
För samma orsak måste han betala tre, fyra och fem gånger, om han insatt på fem numrar 
såsom extraiter, och så widare. 
  Likaledes den som stält sin insats på 3 numrar såsom amber, bör betala 3 gånger, efter 3 
numrar giöra 3 amber, och han följakteligen kan winna tre amber. För samma orsak måste han 
betala sex gånger för 4 numrar såsom amber, efter 4 numrar giöra sex amber, tio gånger för 5 
numrar, efter 5 numrar giöra tio amber, och så widare. 
  På samma sätt, om man sätter på fyra numrar för terner, bör man betala fyra gånger, efter 
fyra differenta terner finnas i fyra nummer, och man darföre kan winna fyra terno-winster. Så 
bör man ock betala 10 gånger för 5 numrar tagna för terner, efter de 5 numrar giöra 10 terner 
och så widare. 
  Det är en märkwärdig omständighet wid detta lotteriet, som skiljer det ifrån andra, att et 
lyckeligt utfall för en eller annan som inträffat med de 5 numrar som dragas utur lycko-hjulet, 
på intet sätt minskar de öfrigas förhoppning som deruti tagit del: emedan hvar och en har 
frihet at giöra sin insättning på hwad nummer han will, och följakteligen de lyckoliga 
numrarna hade kunnat tagas af hundrade eller tusenda särskilta presoner, hvilka alla hafwa at 
hugna sig af samma lycka, proportionell mot sina insatser. Deremot i andra lotterier är den 
stora lotten en enda händelse ibland 100000 eller 150000, som kan allenast träffa en enda 
person. 
  Ehuruwäl man allenast har förklarat de särskilda sätten at insättja i detta lotteriet, in fall 5 
nummer, så fölljer likwäl intet deraf, at man icke kan insättja på et större antal än 5. Det står 
fritt at wåga på sex, sju, åtta, tio numrar eller och flera efter behag. Detta sätt at föröka sin sats 
och tillika sin förhoppning är enligt med det som brukas i andra lotterier, der man tar flera 
sedlar i förhoppning at få mycket lättare få en winst. Men likasom ju flera sedlar man tager, ju 
mera kostar det; äfwenså här ju flera numrar man wågar på, ju mera måste insatsen fördehlas, 
alt efter antalet af extraiter, amber och terner som innehållas i de numrar jag insätter på. En 
insättnings-sedel på flera numrar är egentligen ingen ting annat, än et generalt quittence på 
flera particuliera insättningar för extraiter, amber eller terner, efter antalet af de numrar man 
wågat på.   
  På denna grund ser man lätteligen, at den som will sätta en summa på sex numrar, såsom 
extraiter, bör betala sex gånger, emedan sex numrar giöra sex extraiter; likaledes sju, otta, och 
tio gånger, om man stält sin summa på sju, otta och tio nurar, och så widare. 
  Den som giöra en insats för amber på sex numrar, bör betala henne femton gånger, efter sex 
numrar giöra femton amber. För samma orsak bör han betala tjugu-en gånger, om han stält på 
sju numrar, tjugu-otta gånger på otta numrar och frytio-fem gånger på tio numrar och så 
widare. 
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  Äfwenså, den som giör en insats för terner på sex numrar bör betala tjugu gånger, efter sex 
numrar giöra tjugu terner; han bör betala femtio-sex gånger på otta numrar, och hundradr 
tjugu gånger på tio, och så widare. 
  At lemna insättarne i detta lotteriet så mycket widsträcktare frihet, kan hwar och en af dem 
få sin insättnings-sedlar efter behag får insättade, att på en sedel införas extraiter och amber 
tilsammans; uti sig siälft är det samma sak, som man togo särskilta insättnings-sedlar för 
extraiter, amber och terner; men dessa sammansatta sedlar äro begvämigare för at se på en 
gång och på en enda sedel alla sina insatser och förwäntade winster. Man tror fördenskull 
onödigt at å nyo upprepa, det man äfwen i den händelsen af sammansatta insättnings-sedlar, 
bör betala så många insättningar, som antalet af extraiter, amber och terner finnas ibland de 
numrar som i insättnings-sedlen äro införda. Man giör derigenom intet annat än det som man 
kunde giöra i andra lotterier, om det woro brukeligt at utgifwa dubbla, tredubbla och 
fyrdubbla sedlar hwilka då nödwändigt borde betalas dubbelt, tredubbelt, fyrdubbelt mot en 
enkel sedel.  
  Till slut anmärkes, at de wilckor som i detta lotteriet tilbjudas almänheten, äro 
fördelacktigare än de som i Italien och Wien är brukeliga, hwilket af följande jämnförelse kan 
ses.  
  Man gifwer för et extrait, en ambo, en terno 
i Italien…………...13 1/3…266 2/3……5142 7/8 
i Wien…………….12……..255………..3000 
i Paris……………..15……..270……….5200 
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