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2008 (Nordistica Tartuensia 17).  Red. 

Stig Örjan Ohlsson, Siiri Tomingas-

Joandi

Med anledning av 350-årsjubi-

leet av den svenske läkaren och 

kemisten Urban Hiärnes inskrivning 

vid universitetet i Dorpat (nuv. Tartu, 

Estland), anordnades ett symposium 

vid samma universitet hösten 2005. En 

konferensvolym har nu utkommit inne-

hållande deltagarnas bidrag vid konfe-

rensen. Boken är elegant formgiven för 

att ingå i en universitetsserie och rikt 

illustrerad med fina färgplanscher, vil-

ket bidrar till ett gediget intryck. Som 

ofta är fallet med denna typ av publi-

kationer är innehållet ganska skiftande, 

men det kan i det här fallet ses som en 

styrka, eftersom det faktiskt väl illustre-

rar Hiärnes egen mångsidighet.

Avsikten med volymen är att ge en 

inblick i tidens kultur- och vetenskaps-

historia med utgångspunkt i Hiärnes 

personliga historia. Men i bakgrunden 

finns också en strävan att återupprätta 

och hylla honom. I en nyligen utkom-

men bok och därpå följande tv-serie 

om häxprocesserna i Sverige, hävdade 

nämligen Jan Guillou att Hiärne felak-

tigt upphöjts till hjälte på grund av hans 

roll i upplösningen av dess processer. 

Hiärne var som sagt mångsidig, vil-

ket avspeglas i artiklarnas ämne. Piret 
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Lotmans inledande text bidrar med 

Hiärnes biografi och Katrin Askegrens 

med en kort historik över Ingerman-

land under Hiärnes tid. Rolf  Lindborg 

ger därefter en översikt av Hiärnes roll 

i de cartesianska striderna. 

Lea Leppik avhandlar brodern Tho-

mas Hiärnes krönika – det kanske mest 

intressanta bidraget. Thomas krönika 

över den baltiska historien är en viktig 

källa till Estlands och Lettlands äldre 

historia, men författaren är tämligen 

okänd i Sverige. Hans historieskrivi-

ning är också intressant på andra sätt 

– till exempel finns där ett stort intresse 

för ursprungsfolkens förhållanden och 

seder. Hiärne hade den svenska stats-

maktens perspektiv, och dess främ-

sta motståndare var den tyskspråkiga 

adeln, som i sin tur var avskydd av den 

estnisktalande bondebefolkningen.

Den storsvenska vinklingen leder 

honom alltså till att ta det enkla folkets 

parti. Och Hiärne var en kunnig man, 

som bott i landet i hela sitt liv, och som 

förstod de finskbesläktade språken och 

deras inbördes förhållande på ett sätt 

som var ovanligt bland hans samtida.

Stig Örjan Ohlsson, professor em. i 

svenska i Tartu behandlar den språkliga 

striden mellan Hiärne och Swedberg, 

Jean-Francois Battail återkommer till 

Hiärne som naturvetare, närmare be-

stämt hans verk som kemist och geo-

log i en artikel som tillämpar det av 

Gunnar Eriksson lanserade begreppet 

barockvetenskap på Hiärne. David Du-

nér fortsätter om Hiärnes undersök-

ningar av ljudet, Kristiina Savin om Hi-

ärnes intresse för tecken och förebud 

– hon vill argumentera mot dem som 

bara ser detta som förvetenskapliga 



Urban Hiärne (1641-1724)

kvarlevor. Elisabeth Mansén tar upp 

hans betydelse för introducerandet av 

kurortskulturen i Sverige, men sätter 

också hans intresse på det området i 

samband med den alkemiska vetenska-

pen. Geologen Björn Sundquist tar vid 

med en artikel om Hiärnes geologiska 

frågesamling, som var ett banbrytande 

försök att kartlägga Sveriges geologiska 

förhållanden.

Bernt Olsson och 

Ivar Orehovs artiklar 

är litteraturhistoriska. 

De tar upp Hiärnes 

herderoman Stratonice 

och hans herdedikter. 

Bent Voldbys avslu-

tande bidrag diskute-

rar Hiärnes konstnär-

liga sida – han illus-

trerade inte bara sina 

vetenskapliga verk, 

utan var också en pro-

fessionell porträttmå-

lare.

Sammanfattnings-

vis måste man efter 

genomläsning av alla 

dessa bidrag konsta-

tera att Hiärne var 

en mycket mångsidig 

person, som fungerar mycket väl i det 

syfte volymen eftersträvar – han blir en 

ingång till den spännande situationen 

runt år 1700, då vetenskapen, liksom 

konsten och litteraturen, var i stark 

förändring, fastän fortfarande i stor 

utsträckning kvar i ett antikdyrkande 

renässans- eller barockparadigm.
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