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1719 och expeditionen 1717 berörs nästan
inte alls eftersom den leddes av George Byng.
Dessa smärre anmärkningar förtar dock
inte det positiva helhetsintrycket. Aldridge
har gett ett värdefullt bidrag till forskningen
om det stora nordiska krigets marina sida.
Särskilt glädjande är att studien bygger såväl
på omfattande arkivforskningar i Storbritannien, Sverige, Danmark och Österrike som på
en omfångsrik litteratur. Naturligtvis är det en
smula beklagligt att författaren inte har använt
ryskt material i någon nämnvärd omfattning,
men det är begripligt om han ställd inför en
väldig uppgift ryggade för att ge sig i kast med
ännu ett främmande språk. En av bokens absoluta styrkor ligger i den kommenterade källoch litteraturförteckningen och i författarens
presentation (s. 23–29) av viktiga arbeten
utgivna efter färdigställandet av avhandlingen
1971. Även den som saknar omfattande kunskaper om det stora nordiska krigets marina
sida kan här få många tips och uppslag.
Sjöhistoriska samfundet är värt mycket
beröm för att ha rott det säkerligen besvärliga
projektet i land. Det kan inte ha varit en enkel
uppgift att med varsam hand redigera en nästan fyrtioårig otryckt avhandling. Det är att
beklaga att vare sig Aldridge eller initiativtagaren Jan Glete ﬁck se slutresultatet.
Förhoppningsvis kan erfarenheterna utnyttjas för någon form av uppföljare, gärna
med fokus på den ryska ﬂottan och tsar Peters
dispositioner åren 1719–1721. Detta område
är, trots allt det som i Sverige har skrivits om
härjningarna på östkusten och den legendomspunna striden vid Stäket, fortfarande något
av ett forskningsmässigt Terra incognita. Varför inte ett gemensamt svenskt-ryskt projekt?
I dessa år av ständiga 300-årsjubileer borde
det inte vara svårt att ﬁnna intresserade samarbetspartners borta i öster.
Bengt Nilsson
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Håkon With Andersen, Brita Brenna, Magne
Njåstad & Astrid Wale, Aemula Lauri: The Royal
Norwegian Society of Science and Letters, 1760–2010
(Sagamore Beach, MA: Science History Publications, 2009). 400 s.
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
ble stiftet i Trondheim i 1760 av biskop Johan
Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og
historiker Peter Frederik Suhm. Dette var Norges første, og i femti år eneste, vitenskapelige
institusjon. I anledning 250-årsjubileet i 2010
har selskapet utgitt et gedigent verk om sin
egen historie, Aemula Lauri: The Royal Norwegian
Society of Science and Letters, 1760–2010. Verket har
en tiltalende layout, det er på 400 tettskrevne
sider, har 867 fotnoter og holder en upåklagelig
vitenskapelig standard. Det supplerer og viderefører professor Hans Midbøes tobindsverk til
200-årsjubileet, Det Kongelige Norske Videnskabers
Selskabs historie 1760–1960. Men siden den er
skrevet på engelsk, henvender Aemula Lauri seg
også til det internasjonale fagmiljøet.
Boken er anlagt som et team-work, hvor ﬁre
erfarne historikere tar for seg hver sin bolk av
selskapets historie. Den fortoner seg som en
lang serie av metamorfoser og overlevelsesstrategier. Brita Brenna behandler etableringen av
selskapet i 1760, dets fruktbare pionertid og
dets vanskeligere situasjon i århundrets siste
kvartal. Magne Njåstad skriver om selskapets
utvikling i årene fra 1805 til 1870 i lys av de
betydelige politiske og institusjonelle endringer som fant sted i Norge, først og fremst i
forbindelse med universitetets opprettelse i
Christiania i 1811. Håkon With Andersen
skildrer selskapets utvikling fra 1870 til 1960.
Omkring 1870 får selskapet sterkere preg av å
være en forskningsbasert museums- og samlingsinstitusjon. Denne blir utfordret i 1911,
da Norges Tekniske Høyskole legges til Trondheim. I 1926 delte selskapet seg i to: museum
og bibliotek på den ene siden, og vitenskapsselskap på den andre. I hovedsak ble denne
strukturen fastholdt gjennom hele århundret.

