Information till data för avhandlingen Kiär hustru, wackra barn, bodde uti ett
palais – identitet och materialitet i hushållet von Linné av Annika Windahl Pontén,
institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.
De data som finns i tabellerna är ett urval av data främst från Uppsala universitets
räntkammares arkiv under Carl von Linné d.ä. och d.y.:s professorsperioder. Det är
framför allt de s.k. avkortningsböckerna och mantalslängderna som gåtts igenom.
Urvalet är gjort med utgångspunkt för vad som varit relevant för avhandlingsstudien
och har inte haft syftet att vara en fullständig genomgång. Eftersom materialet är
opublicerat har författaren gjort bedömningen att det är av intresse att ändå publicera
detta underlag som data. Huvudobjekt för studien är hushållet von Linné, men hushållet
Rosén von Rosenstein har används för jämförelse eftersom de var professorer vid
medicinska fakulteten vid samma tidpunkt (de enda professorerna, fakulteten hade vid
tiden två professurer). Som en annan referens har hela akademistatens storlek
registrerats utifrån mantalslängderna vid fyra olika år.
Underlaget innehåller även en genomgång av de namn som förekommer i Carl von Linné
d.ä.:s beskrivningar av sitt eget liv, de s k vitorna. Namnen har kategoriserats som en
metod för att analysera Linnés nätverk och hur han använder det i texterna.
Tabellerna inleds med korta förklarande kommentarer.
Källor för tabell 1-3: Uppsala universitets arkiv, Räntkammarens arkiv,
Afkortningsböcker 1740-1779, GIII aa:104 – GIII aa:143
Följande tabeller finns:
Tabell 1 AvkortningvonLinneRosen:
Flik 1 Linne: Översikt över löner utbetalda till Carl von Linné d.ä. och d.y., samt av
akademistaten erlagda skatter för konsumtionsvaror (beviljningar). Beviljningarna
gäller hela hushållet von Linnés medlemmar.
Flik 2 Rosen: Översikt över löner utbetalda till Nils Rosén von Rosenstein, samt av
akademistaten erlagda skatter för konsumtionsvaror (beviljningar). Beviljningarna
gäller hela hushållets medlemmar.
Tabell 2 MantalvonLinneRosen:
Flik 1 Mantalsskrivna Linne: Lista över antalet mantalsskrivna i hushållet von Linné,
Flik 2 Ålder legofolkLinne: Lista över ålder på pigor och drängar i hushållet von Linné,
noteras från 1766.
Flik 3 PigorDrängarLinne: Namn på pigor och drängar i hushållet von Linné
Flik 4 Mantalsskrivna Rosen: Lista över antalet mantalsskrivna i hushållet Rosén von
Rosenstein
Flik 5 Ålder legofolkRosen: Lista över ålder på pigor och drängar i hushållet Rosén von
Rosenstein, noteras från 1766.
Tabell 3 HelaAkademistaten: Lista över hela akademistaten åren 1742, 1752, 1762
och 1772 (Flik 1-4). Detta är en lista över samtliga som mantalsskrevs dessa år. Namnen
anges i den ordning de förekommer i mantalslängden. Flik 5 har en sammanställning
över antal hushåll och personer.

Tabell 4 NamnVitor: Kategorisering av namn i Carl von Linné d.ä.:s vitor. Texterna är
en typ av självbiografiska texter där Linné beskriver sig själv och sin karriär. Syftet är i
flera fall att texten ska fungera som underlag till tal (parentationer) som ska hållas till
hans minne efter hans död i de vetenskapliga akademier där han var ledamot. Namnen
har registrerats och kategoriserats som patron, kollega, adept, familj och övrig. En
särskild kategori med namn som förekommer som författare finns också. Vissa namn är
okategoriserade då det av olika skäl varit svårt att kategorisera alla. Ett sådant exempel
är kungligheter som inte nämns som patroner. Antalet upprepningar av namn har också
registrerats, i kolumnen ”Upprepning” anges antal förekomster efter första
omnämnande. Genomgången kan inte ses som helt fullständigt, och då namnen anges i
de former Linné använder förekommer samma namn ibland flera gånger. Syftet är att se
tendenser i materialet och på så sätt ge en bild av hur namnen används i texterna. Det
finns fem texter som räknas som vitor, namnen finns listade separat i Flik 1-5. En
sammanställning av alla namn finns i Flik 6.
Källa: Vita Caroli Linnaei, Carl von Linnés självbiografier. På uppdrag av Uppsala
universitet, utgivna av Elis Malmeström och Arvid Hj Uggla., Uppsala (Almqvist &
Wiksell), 1957.
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