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En föränderlig stenvärld

Anna Fredriksson

En inblick i 1600- och det tidiga 1700-talets  
diskussion om hur kristaller blir till

Gud skapade världen på sex dagar. Bergen skapade han på den tredje av 
dessa dagar, då han skiljde jord från vatten. Denna bibliska sanning ut-
gjorde ramen för den diskussion om stenars tillväxt som försiggick inom 
naturfilosofin, naturvetenskapen i det lärda Sverige under 1600-talet och 
det tidiga 1700-talet. Det fanns nämligen ett problem: När det nu var så 
att alla berg skapades vid en och samma tidpunkt före växter och djur, hur 
kunde det komma sig att man i sten kunde finna och urskilja partiklar av 
organisk materia, inneslutna djur och växter, ja till och med att det fanns 
växter och andra saker som blivit till sten? Det fanns en möjlighet: att sten 
kan ”födas” och växa och att den gjort så under en lång tid efter att bergen 
blivit till, och att stenen i detta växande, eller tillblivande, inneslutit djur 
och växter i sig.1

1 Jämför Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen 
år. Del I, Stockholm, 2004, s. 250–255; densamme, Geologi och skapelsetro: före-
ställningar om jordens historia från Hiärne till Bergman, Stockholm, 1969 och Gustaf 
Harmens (praes.), Jacob Öjebom (resp.) Dissertatio mineralogica de generatione 
lapidum & crystallisatione, Lund, 1752, s. 7–13. • Bild nedan ur Illustrerad folk-Bibel, 
Stockholm, 1854.
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Tidens diskussion rörande processer av sten-tillblivelse, ute i Europa 
såväl som här vid våra svenska universitet, återges i många skrifter som 
finns i våra äldre boksamlingar idag. 

Intresset för stentillblivelse

Frågan om stenars framalstrande drevs i mångt och mycket av naturfors-
kare, till synes av ren kunskapstörst och nyfikenhet. Men den var av in-
tresse också för andra vetenskapsgrenar. Medicinen kunde visa upp många 
exempel på stenvandlingar och stenväxt inne i människokroppen. Inte alla 
var skadliga, men en typ av sten var upphov till de vanliga och plågsamma 
sjukdomarna: njur- och gallsten. För att hitta en bot för dessa försökte 
man förstå hur stenarna blev till, vad de var sammansatta av, och hur de i 
följd av det skulle kunna lösas upp. 

Udda stenformationer var också ett diskussionsämne för filosofin. Före 
1600-talet, i 1500-talets Europa, utgjorde särskilt kristaller och stenar som 
återger bilder en viktig del av ett mycket grundläggande problem: Vem var 
det egentligen som skapat dessa till synes onyttiga och märkvärdiga stenar, 
och varför? Var det Gud som skapat dem av en särskild anledning, eller var 
det naturen själv som skapat dem, liksom handlande enligt en alldeles egen 
agenda vid sidan av Guds?2 Frågorna utmanade idén om Guds allmakt och 
monopol på initiativet i fråga om olika skapelser i världen.

2 Lorraine Daston och Katharine Park, Wonders and the order of nature, 1150–
1750, New York, 1998, s. 286–301. För kommentarer till diskussionen i svenska 
verk, se till exempel Magnus von Bromell, Inledning til nödig kundskap at igenkiänna 
och upfinna allahanda berg-arter, mineralier, metaller, samt fossilier, och huru de måge 
til sin rätta nytta anwändas, Stockholm, 1730, s. 41 och Torbern Bergman, ”Variae 
crystallorum formae e spatho ortae” i Nova acta Regiae Societatis Scientiarum Upsali-
ensis, 1773, s. 150. 

En sten som, utan att någon människa bearbetat den, återger en bild av en skog.  
Ur F. Imperato, Historia naturalis, Coloniae, 1625.
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Men frågan om hur sten 
blir till var också intressant 
ur ekonomiska aspekter. 
Man ville förstås kunna 
identifiera och hitta värde-
fulla bergarter, men man 
var också intresserad av 
själva processerna, för att 
småningom kunna kontrol-
lera dem. Experiment ut-
fördes med att skapa hårda 
material och att upplösa 
dessa.3 Här fanns mycket 
att hämta för entreprenören, och kunskapssökandet vid universiteten gick 
hand i hand med utvecklandet av gruvnäringen i Sverige.

En särskild underavdelning av diskussionen om stentillväxt utgjorde 
kristallkunskap. Kristallografi som vi känner ämnet i dag förekom inte vid 
denna tid, men kristaller i olika former väckte likväl ett stort intresse. Salt, 
snö och is, som ju bildar kristaller, ingick i diskussionen. Man intresserade 
sig för kristallens speciella karaktär och tillväxt, och den studerades bland 
annat som en pusselbit i frågan om hur stenar växer. Bergsmännen hade 
också noterat att kristall ofta förekom tillsammans med metaller. Vid Upp-
sala och Lunds universitet diskuterade man inte bara genomskinliga kris-
taller, utan alla typer av sten som har ”polyedra, geometriska kroppar, med 
många sidor som är plana och avgränsade, och många proportionerliga 
vinklar”.4 Särskilt intresserade man sig för kvarts och spat, två typer som 
vi har gott om i vårt land. Dessa typer befanns ofta ha andra kroppar inne-
slutna i sig, och var alltså av intresse för diskussionen om stenars uppkomst. 

Mineralsamlingar, föreläsningar och dissertationer

I anslutning till diskussionen och undervisningen i ämnet växte universi-
tetens samling av sten och kristaller. Vid Uppsala universitet undervisade 
vid mitten av 1700-talet Johan Gottschalk Wallerius och Carl von Linné 
i mineralkunskap, och båda använde sig av sten- och mineralsamlingar i 
sin undervisning.5 Hand i hand med föreläsningar och kollegier gick av-
handlingsskrivandet. Sten- och mineralkunskap avhandlades visserligen 
av svenskar i enskilda bokverk som fick stor betydelse, men i lika stor 
utsträckning, om inte större, i universitetens avhandlingar, eller disserta-

3 Se till exempel Johan Gottschalk Wallerius, Mineralogia, eller mineral-riket, 
Stockholm, 1747, s. 92.
4 Översatt från latinet i Carl von Linné (praes.), Martin Kähler (resp.) De crys-
tallorum generatione, Uppsala, 1747, Thesis II, s. 4.
5 Se nedan om dissertationen De crystallorum generatione. Den samling av sten 
och mineral som Uppsala universitet äger idag utgår från en samling av Anton 
von Swab (1702–1768), bergsvetenskapsman och bergsassessor. Samlingen köptes 
in 1750 till den då nybildade institutionen för kemi, och ansågs då som ”en av de 
ansenligaste i Europa” (Svenska män och kvinnor, ”Swab, Anton von”).

Snökristaller avbildade 
i dissertationen De nive 
(Om snö) av Andreas 
Spole (praes.) och Gustav 
Lallerman (resp.),  
Uppsala, 1697. 
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tioner som de äldre avhandlingarna kallas. Ännu under 1600-talet fanns 
dock ingen svensk publikation som uteslutande handlade om kristaller:  
De fick något avsnitt i vetenskapliga verk och dissertationer som hade andra  
huvudämnen. 

Det tidiga 1600-talet

Förståelsen av kristallers uppkomst var nära förbunden med kunskapen 
om stentillblivelse i allmänhet vid denna tid. Ett exempel på kunskapsläget 
från Uppsala universitets tidigaste nystartstid, 1625, har vi i dissertatio-
nen De lapidibus (Om stenar), framlagd under medicinprofessorn Johannes 
Chesnecopherus’ överinseende.6 De lapidibus grundar sig helt på den tidi-

gare europeiska diskussionen i ämnet. Där hade man arbetat 
med tanken på ett sten-alstrande frö och en stenalstrande 
andning, ibland benämnd Gorgonisk ande (efter de gorgo-
niska systrarna i grekisk mytologi) som orsaken till stens fö-
delse och tillväxt.7

I De lapidibus gör man tydlig skillnad mellan denna ste-
nandning (spiritus lapidificus, exhalatio) och att stenen skulle 
ha en egen ande (anima): Sten, sägs det, är en kropp, perfekt 
blandad, utan ande (inanimatus), hård, blandad av en torr 
jord-utandning (exhalatio) och en slags vattnig smörja (unc-
tuositas), ”som sammanfogats genom tidens gång och genom 
kraft av värme eller köld och mineralens speciella förmågor 
och egenheter”.8 Enligt De lapidibus växer stenar inte i egent-
lig mening. De får ju ingen näring – för hur skulle den i så 
fall intagas och smältas?9 Men sten kan likväl växa, nämligen 
på ytan av annan sten. Detta sker genom att fukt, som kom-
mit ur stenen, ligger på stenens yta och sammansmälter med 

något som tillkommer utifrån under inverkan av värme. Fukt som kommit 
ur stenen (det kan till exempel ha varit så att stenen förut legat i vatten och 
sugit åt sig fukt) innehåller någon ”stenighet”, eller stenkvalitet, som gör 
att fukten vid kontakt med luften blir till sten.

Huvudauktoritet i frågan är hos Chesnecopherus/ Kilius den tyske mi-
neralogen Georg Agricola. Agricola brukar sägas vara den förste som klart 
uttryckte tanken att sten uppkommer ur stensaft (succus) i kombination 
med hetta eller kyla.10 Dessförinnan hade idén om det stenalstrande fröet 
(semen petrificum) varit dominerande. Med stensaft menades en vätska som 
innehåller mycket små sten- eller mineralpartiklar, till exempel genom att 
vatten, som rinner genom stenpartier, nöter av stensubstans och tar denna 

6 Johannes Chesnecopherus (praes.), Zacharias Olai Kilius (resp.), De lapidibus, 
Uppsala 1625. Disputationen förestods av en praeses, medan respondenten skulle 
sköta det huvudsakliga försvaret av dissertationen.
7 Frank D. Adams, The birth and development of the geological sciences, Baltimore, 
1938, s. 78–102; ssk 84–90; Daston och Park, Wonders, s. 286–287.
8 Översatt från latinet i De lapidibus, Thesis I:2.
9 Jämför den europeiska diskussionen som beskrivs i Adams, The birth, s. 94–95.
10  Adams, The birth, s. 93–94. 

Gorgonen, vars blick kunde 
förvandla saker till sten, fick ge 
namn åt den ”ande” som av vissa 
naturforskare under 1500-talet för-
modades kunna gå in i saker och 
förvandla dem till sten. Medusa av 
Arnold Böcklin, ca 1878.
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med sig.11 Man tänkte sig att kylan eller hettan gjorde att sten- eller mine-
ralmaterian i saften deponerades. Denna stensaft i flytande form kunde för 
övrigt också upptas av andra varelser, växter och djur, som i och med det 
kunde förvandlas till sten. 

Kristallen får i uppsaladissertationen De lapidibus ett eget avsnitt: Här 
sägs kristallen vara en sten som är genomskinlig, ljus, ”född av is genom 
en våldsam kölds kraft”.12 Den är inte stelnat vanligt vatten: I så fall skulle 
glaciärerna vara av kristall, och det skulle finnas mer kristall i kalla regio-
ner än i varma. Inte heller tinar kristaller upp i solvärmen. Nej, menar 
dissertationen, kristall består av en saft (succus) som är ”förtätad genom 
köld”, och sammanfogad inom jorden. Vad denna saft består av går man 
inte närmare in på. 

11 Ordet succus används i klassiskt latin för vätska som är lite simmig.
12 Översatt från latinet i De lapidibus, Thesis I: 29–30.

Sten i form av lin. Ur F. Imperato, Historia naturalis, Coloniae 1625. 
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Mineralkunskap på svenska

Ett tjugotal år efter De lapidibus, 1643, utkommer ett ”icke-akademiskt” 
verk på svenska i mineralkunskap, Minerographia av Sigfrid Forsius.13 Även 
Forsius anger samma sammansättning av sten som De lapidibus, minera-
ler, en jord-(ut)andning och fukt som genom ”then infödde mineraliske 
krafften” blir till sten när den utsätts för värme eller köld.14 Men när det 
gäller ädelstenar och kristaller är också en ”synnerlig Himmelens influents 
och wärckande” inblandad, och ädelstenarna sägs i sig ha ”märckelighe 
kraffter och dygder”. Detta går tillbaka till ett i grunden aristoteliskt re-
sonemang om att himlakropparnas influenser var en del av stenarnas ska-
pelse nere i jorden.15 När det gäller kristallen tycks intressant nog Forsius’ 
resonemang vara av en äldre stam än det som framförs i dissertationen De 
lapidibus tjugo år tidigare. Kristallen sägs hos Forsius visserligen vara ”födt 
aff then reenaste wätssko som i Jorden ligger förborghat”,16 men Forsius 
citerar också den medeltide Albertus Magnus som menar att kristaller blir 
till av långliggande snö på fjällen, något som alltså förnekades redan i De 
lapidibus. Däremot tycks båda verken vara överens om att stark köld eller 
hetta har avgörande betydelse för kristallers växt.

Sent 1600-tal

I slutet av 1600-talet, 1687, lägger Johannes Unonius vid Uppsala uni-
versitet fram dissertationen De augmentatione in genere et de generatione 
lapidum metallorumque in specie (Om ökning i allmänhet och om alstring 
av stenar och metaller i synnerhet) med medicinprofessorn Andreas 
Drossander som praeses. Dissertationen innehåller inget särskilt avsnitt 
om kristaller, men visar på hur den svenska diskussionen om stentillväxt 
fortskridit. Drossander/ Unonius är övertygade om att det måste finnas 
”ett slags principium (början, princip), som inte sällan omvandlar saker, som 
det stöter på, till sten”.17 De augmentatione refererar till en idé om att luften 
kunde bära mycket små stenpartiklar, liksom vatten beskrivs göra det i 
den förut refererade dissertationen De lapidibus. Partiklarna är så små att 
de kan tränga in i andra kroppar genom deras porer och ”inkläda och 
involvera dem från alla håll”.18 En av de författare Drossander/ Unonius 
stöder sig på, Johannes Helmontius, återger tanken på att sten kan dunsta 
ut något slags stenkvalitet till omgivningen.19 På detta sätt kan olika saker 
också förvandlas till sten i en stenrik omgivning. De augmentatione föreslår 

13 Sigfrid Aron Forsius, Minerographia, thet är, mineralers, åthskillighe jordeslags, 
metallers eller malmars och edle steenars beskrifwelse, Stockholm, 1643; Jämför Frängs-
myr, Geologi och skapelsetro, s. 17–69.
14 Forsius, Minerographia, s. 82–83.
15 Adams, The Birth, s. 83–84.
16 Forsius, Minerographia, s. 117 (se not 20 nedan).
17 Översatt från latinet i De augmentatione, Cap. II, Thesis VII–VIII (p. 19–22).
18 Denna tanke uttrycks också i Hiärne, En kort anledning, s. 78ff.
19 Johannes Baptista Helmont, De lithiasi, Coloniae Agrippinae, 1644, som 
alltså handlar om lithiasis, stensjukdom.
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att salt skulle vara ett lämpligt studieobjekt för den som vill utreda frågan 
om stentillblivelse vidare.

Mineralogi, bergsvetenskap och gruvnäring

Det sena 1600-talet och det tidiga 1700-talets Sverige såg ett växande antal 
böcker och dissertationer med sten- och mineraltema. På svenska gavs 1694 
Urban Hiärnes bok ut om hur man kan lokalisera malm- och bergarter 
med mera;20 vid universiteten presenteras åtskilliga dissertationer i ämnet, 
och särskilt flitigt presiderar vid disputationerna professorerna Per Kalm 
(1716–1779), Åbo, Pehr Adrian Gadd (1727–1797), Åbo, Gustaf Harmens 

20 Urban Hiärne, Een kort anledning till åtskillige malm- och bergarters, mineraliers, 
wäxters, och jordeslags, sampt flere sällsamme tings effterspöriande och angifwande, Stock-
holm, 1694.

Dannemoragruvan och avbildningar av kristaller som hittats där. Ur dissertationen De 
metallo dannemorensi, av Lars Roberg (praes.) och Magnus Sundborg (resp.), Uppsala, 1716.
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(1699–1774), Lund och Johan Gottschalk Wallerius (1709–1785), Uppsala. 
Uppsalaprofessorn i medicin Lars Roberg förestod under denna tid en 
dissertation om ”Dannemorametallen” (1716).21 I denna avbildas också 
flera olika kristaller som man hittat i gruvan, och vissa typer anges skvallra 
om att järnmalm fanns i närheten. Även Magnus von Bromells uppföljare 
(1730) till Hiärnes mineralogi omnämner Dannemora och dess kristaller, 
och påpekar att man bör ” de ställen noga observera der Crystaller ymnigt 
växa, emedan derunder ofta härliga metaller pläga fördolde liggia”.22 Vid 
denna tid dyker också några böcker upp som blivit kända som banbry-
tande inom mineralogin: Linnés Observationes in Regnum lapideum (1739) 
och den tredje delen av Systema naturae, som avhandlar stenriket, samt J. 
G. Wallerius’ Mineralogia eller mineral-riket (1747).23 

Den första avhandlingen om kristall

Under Linnés presidium ventilerades också 1747 dissertationen De crys-
tallorum generatione, ”Om kristallers alstrande”, det första svenska verk 
som enbart avhandlar kristaller, närmare bestämt ”stenkristaller”.24 I för-
ordet konstateras det, med respondenten Martin Kählers röst, att praeses, 
det vill säga Linné, redan har tillkännagivit dissertationens teorier i sin Ob-
servationes in Regnum Lapideum (Observationer rörande stenriket), men att 
det finns personer som inte tyckt att hans ord hade tillräcklig tyngd.25 Men 
det, försäkrar respondenten, måste bero på att de inte hört högtberömde 
praeses själv förklara närmare, och att de inte fått se den stora samling av 
kristaller från sitt eget Museum som han brukar förevisa sina åhörare.

I De crystallorum generatione ser man tydligt hur de antaganden om sten-
tillväxt som framförs i de tidigare nämnda 1600-talsdissertationerna utgör 
bas för dissertationens resonemang om hur kristaller bildas. I inledningen 
uppmärksammas bland annat det fascinerande förhållandet, att kristall 
kan växa utan att det finns några ”frön”. Just därför bedöms kristall-lära 
vara ”den svåraste fråga som vränger intellekten på de mest skarpsinniga 
filosoferna”.26 

Den teori om orsaken till kristalltillväxt som Linné/ Kähler framhål-
ler är en kombination av flera orsaker som tidigare föreslagits. Tillväxten 

21 Lars Roberg (praes.), Magnus Sunborg (resp.) Dissertatio mineralogica de me-
tallo Dannemorensi, Upsaliae, 1716.
22 Magnus von Bromell, Inledning til nödig kundskap, s. 39–40, jämför också dis-
sertationen Om Qvartz (se not 30 nedan), s. 5.
23 Carl von Linné, C.Linnæi M.D. observationes in regnum lapideum, [Uppsala], 
1739; Johan Gottschalk Wallerius, Mineralogia, eller mineral-riket, Stockholm, 
1747. Jämför Frängsmyr, Geologi och skapelsetro, s. 228–291.
24 Carl von Linné (praes.), Martin Kähler (resp.), Specimen academicum, de crys-
tallorum generatione, Upsaliae, 1747.
25 Från latinet i De crystallorum generatione, Praefatio (s. 2). Dissertationens 
kapitel II och III anges faktiskt i densamma vara hämtade ur Linnés Observationes 
in Regnum lapideum.
26 Det är ganska vanligt vid denna tid att man i dissertationens inledning 
konstaterar att ämnet är utomordentligt svårt (och för den delen, att författarens 
förmåga är oerhört liten i förhållande till detta). 
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av kvarts och spat till exempel, är författaren övertygad om, sker egentli-
gen i klippskrevor, där vatten ligger kvar. Vattnet som samlas i skrevorna 
innehåller i sig partiklar av sten, salt och fett.27 Partiklarna lägger sig på 
botten av klippskrevan och gör, tillsammans med den sten-utdunstning 
som kommer från själva klippan, att avlagringarna koagulerar allteftersom 
vattnet dunstar av. Möjligen kan luften också på något sätt bidra till upp-
komsten, men man nämner inget om extrem kyla eller hetta.

I bildandet av kristaller menas, liksom i De augmentatione från 1687, salt 
ha en avgörande roll.28 Saltet är enligt Linné/ Kähler den unika orsaken 
till att kristallisation sker, då man inte känner till någon annan kropp som 
kan kristalliseras. Att kristaller kan ha samma former som mineralsalt och 
jordsalt framhålls som en indikation på att de i grund och botten är sam-
manställda av salt. Kvarts, påpekar man, har ofta samma former som sal-
peter, spat samma former som kalksalt, och så vidare. Så många typer av 
salt som det finns i naturen, lika många former av kristaller kan man också 
finna.

När det gäller själva processen går Linné/ Kähler i sitt resonemang 
ett steg längre in i stenens inre struktur än vad som tidigare gjorts i dis-
sertationerna. Författaren menar här att salt (som bara verkar i flytande, 
upplöst form) bestämmer stenpartiklarna till en bestämd figur som liknar 
saltet självt.29 Tillsammans bildar de substansen kristallsten: ”Utan denna 
konformation av partiklarna torde knappt någon kristallisation äga rum. 
Alltså har vi sett att salt förenar och bestämmer stenpartiklarna, så att uti-
från dessa en figurerad sten blir till.” 

Det starkaste argumentet för resonemangen utgör resten av dissertatio-
nen. Den består av en genomgång av prover som är hämtade ur en samling 
av mer än 150 olika kristaller från ”Herr praeses museum”. Vi får här en 
känsla av att vara närvarande vid själva lektionen, med Linné och hans 
stensamling. En bild finns i dissertationen, som visar kristallformationer, 

27 De crystallorum generatione, Cap. II (s. 5–11).
28 De crystallorum generatione, Cap. III (s. 11–14).
29 De crystallorum generatione, s. 14.

Gustavianum, där Linné höll föreläsningar som professor. Bild av J. G. Härstedt, reproduk-
tion: Uppsala universitetsbibliotek.
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men texten måste nästan kompletteras med en visning av kristallerna i 
universitetets ”museum” för att fungera.

Kristallkunskap i Lund

Tätt inpå Linnés/ Kählers dissertation om kristaller, och en dissertation 
framlagd under Johan Gottschalk Wallerius Om Qvartz (1753),30 läggs ock-
så en dissertation fram i Lund, De generatione lapidum et crystallisatione (Om 
stenars framalstrande och om kristallisering, 1752). Gustav Harmens är 
praeses och Jacob Öjebom respondent.31 Harmens/ Öjebom sammanfattar 
kunskapsläget på ett pedagogiskt sätt och ägnar också relativt stort ut-
rymme åt resonemang kring vilka stenar som var närvarande vid skapelsen 
och vilka som inte var det.32

Harmens/ Öjeboms dissertation är i stora stycken citat ur Linnés/ 
Kählers De crystallorum generatione, och även Wallerius’ Mineralogia citeras 
och refereras, liksom en rad utländska auktoriteter. Men trots det tar Har-
mens också upp ett resonemang av än äldre datum om att kyla har något 
med kristallens bildning att göra, och tanken att kristaller är en slags is.33 
Han beskriver hur salpeter sänker temperaturen på vatten, så att is kan 
framställas mitt i sommaren. Salt och is tillsammans kan komma ner i mi-
nus 72 grader, ”om kvicksilvertermometer används”. Bland annat därför 
visar sig Harmens/ Öjebom också välvilligt inställda till åsikten, att man 
genom ”nitrös kyla” kan erhålla vatten lika hårt som diamant, även om 
omgivningen i övrigt är varm. Man ställer sig också positiv till åsikten 
att alla kristaller, ”ädelstenar”, huvudsakligen är frambringade på detta 
sätt. Men när det gäller hur omvandlingen till sten går till exakt avvaktar 
Harmens/ Öjebom: ”Vem vågar avgöra hur köldens grad genom en stor 
inblandning av salpeter plötsligt under för oss ännu okända omständighe-
ter kan uppstå, som förbyter hela den jordiga vattenmassan (enligt hypo-
tesen) till att bli lik kristall.” För, konstaterar han, man har i vilket fall inte 
lyckats skapa is, som inte återigen smälter när det blir varmt. Inte heller 
har man lyckats skapa kristall ur salpeter.

En urvuxen kostym

Harmens/ Öjebom avslutar sin utläggning med att konstatera att under-
sökningar av naturen bereder människan en förunderlig njutning. Detta 
är för att naturen är ett gudomligt konstverk, med vilket alla mänskliga 
konster mäter sig. Denna typ av yttrande förekommer ofta i naturveten-
skapliga skrifter vid denna tid och kan förstås ses som en för tiden typisk 
ambition att placera in sin forskning i hela den stora förståelsen av världs-

30 Johan Gottschalk Wallerius (praes.), A. Hedman (rsp.), Om Qvartz. Uppsala, 
1753.
31 Harmens, Gustaf (praes.), Jacob Öjebom (resp.), Dissertatio mineralogica de gene-
ratione lapidum et crystallisatione, Lund, 1752. 
32 De generatione lapidum et crystallisatione, §V–IX (s. 6–13). 
33 De generatione lapidum et crystallisatione, §XII (s. 15–16).
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alltet. Men man kan också se dem i ljuset av diskussionen om den nya na-
turvetenskapens förhållande till den bibliska naturkunskapen: Vid Upp-
sala universitet hade vid denna tid de cartesianska striderna just klingat 
av, de som bland annat gällde huruvida man i fråga om naturvetenskap 
måste anse Bibeln som högsta auktoritet.34 Alla mineraloger och geologer 
måste finna sin egen plats i denna föränderliga tradition. En fin och försik-
tig undran uttrycker Linné i dissertationen Cui bono? (Till vilken nytta?) 
(1752).35 Där noterar han att ”Vi lägger i våra berg märke till djur, snäckor, 
musslor och koraller, mycket sällsynta och indränkta i stenarna liksom i 
en balsam, vars levande exemplar man nu skulle få leta förgäves efter i 
hela Europa.” Detta, menar Linné, ger oss anledning att fundera över den 
gamla formen på jorden, hur den vuxit och förvandlats.36

Det arbete med att förstå kristallens väsen som svenska vetenskapsmän 
var med och bidrog till under 1600- och det tidiga 1700-talet utgör förstås 
grunden för den kunskap om kristallers bildning vi har idag. Att försöka se 
och förstå hur man resonerade och experimenterade är enligt min mening 
det mest charmerande med all vetenskapshistoria, liksom att följa med i 
alla de stickspår och återvändsgränder, som äldre texter vittnar om. I detta 
kan vi känna igen vår egen tids sökande efter kunskap, naivt och välgrun-
dat på samma gång, som aldrig har följt, eller kommer att följa, en rak väg.

34 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden, Stockhom, 1997,  
s. 447–465; Frängsmyr, Geologi och skapelsetro, s. 182–216; Rolf Lindborg, Descartes 
i Uppsala: striderna om ”nya filosofien” 1663–1689, Stockholm, 1965, s. 158–161; 
175–179.
35 Carl von Linné (praes.), Kristoffer Gedner (resp.), Quæstio historico naturalis, 
Cui bono? Uppsala, 1752.
36 Från latinet i Cui bono?, s. 11–12; se också s. 28–39 och jämför Frängsmyr, 
Svensk idéhistoria. Del I, s. 251–252. 
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