


Även om dessa grundstadgar från 1772 
bibehölls så antogs under årens lopp 
tilläggsstadgar. Sällskapets uppgifter var 
i början  inriktade  på  praktiska  ekono-
miska värv, i enlighet med upplysnings- 
tidens ideal. Redan under 1800-talets 
första   årtionden   kom   emellertid  Säll-
skapets aktiviteter att förskjutas mot mera
grundläggande  vetenskapliga   problem-
ställningar.

En grundlig modernisering av stadgarna 
stadfästes  av  konung  Carl XV   den  28 
november 1862. Under 1900-talet skedde
vissa förändringar och tillägg till stadgar-
na. Efter noggranna förarbeten kunde 
sedan nya grundstadgar fastställas av 
regeringen den 22 maj 1997. Hans Maj:t 
Konungen är Sällskapets beskyddare. 
Redan 1773 hade Sällskapet 20 inländska 
ledamöter och samma år invaldes som 
förste utländske ledamot Peter Christian 
Abildgaard, professor vid Köpenhamns 
universitet och grundare av det danska 
veterinärinstitutet. Tydlig åtskillnad mel- 
lan inländska och utländska ledamöter 
gjordes dock först 1815.

Syftet med Sällskapets verksamhet är 
och har genom hela dess tillvaro varit 
att ge tillfälle för forskare och lärde 
från skilda områden att träffas för 
att lyssna på redogörelser för vunna 
forskningsresultat och utbyta tankar och 
idéer. Sällskapet skulle också ge stöd åt 
forskning inom sina ämnesområden.
Sällskapets historia har skildrats av Otto 
Giertz: Kungl. Fysiografiska Sällskapet 
i Lund 1772-1940 (C.W.K. Gleerup, 
Lund 1940) och Håkan Westling: Kungl. 
Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772-
2006 (Wallin & Dalholm, Lund 2006). 

Det Fysiografiska Sociala Livet

Under 17- och 1800-talen och även in på 
1900-talet hölls mötena i ledamöternas 
hem, varvid det vetenskapliga och sociala 
livet sammanföll. Antalet ledamöter 
omöjliggör idag sådana arrangemang, och 
den sociala sidan tillgodoses vid supéer 
efter offentliga möten, exkursioner och 
studiebesök med anhöriga i september, 
samt  årshögtiden  den  2 december - års-
dagen  av Sällskapets  stiftande.  Årshög-
tiden är en solenn tillställning med den 
ständige  sekreterarens  årsberättelse, av-
gående  preses  högtidsföreläsning  samt
utdelning av priser och  medaljer.  Kläd-
seln är  högtidsdräkt, för  manliga  leda-
möter med svart väst och svart fluga, 
som enligt tradition var arbetsklädseln 
vid sammanträdena för ledamöterna då 
Sällskapet en gång startade. I samband 
med  Sällskapets  sammanträden  träffas
ofta de  manliga  ledamöternas  hemma-
varande damer till sektionsvis informella 
sammankomster i  hemmiljö, så  kallade 
”Damfysiografen”.

Initiativtagare och drivande kraft var 
Anders Jahan Retzius, som var professor 
i naturalhistoria vid Lunds universitet. 
De övriga stiftarna var teologen Nils 
Hesslén, som slutligen blev biskop  och 
prokansler     (universitetsrektor),  
samt medicine doktorn Andreas 
Barfoth. Efter några år, den 6 mars 
1778, gavs  nådig  stadfästelse  av 
konung Gustaf III. Sedan dess bär 
sällskapet epitetet ”Kungliga”.

En förebild till Kungliga Fysio- 
grafiska Sällskapet i Lund var 
Kungliga Vetenskapsakademien 
i Stockholm som hade stiftats 
redan 1739 och som hade liknande 
syften. 

Kungliga Fysiografiska Sällskapet 

skulle enligt de ursprungliga stadgarna 
”till ändamål  hafva twänne så nöjsamma 
och gagnade wetenskaper som  
Naturalhistoria och Oeconomie.”

 Anders Jahan Retzius                         Nils Hesslén                            Andreas Barfoth

Bild från Lund 1782. Stick av J.F. Martin 
efter oljemålning av  Elias Martin.

Bildkälla: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

KUNGLIGA FYSIOGRAFISKA SÄLLSKAPET I LUND 
STIFTADES DEN 2 DECEMBER 1772

HISTORIK

      Fysiografiska Sällskapet 
          – vad betyder det?
Vi läser i Nordisk Familjebok, andra 
upplagan (Bd 9, 1908): Fysiografi 
(af grek.  fy’sis, natur och gra’fein, 
skrifva), naturbeskrivning. – Fysiograf,  
landskapsskildrare. – Fysiografisk, 
naturbeskrivande.
Ordet har försvunnit ur det allmänna 
språket, men med ovanstående definition 
passar det utmärkt på just Fysiografiska 
Sällskapet, som är en akademi för 
naturvetenskap, medicin och teknik.



Kungliga Fysiografiska Sällskapet har 
sedan 1991 ett kansli i centrala Lund 
med tjänsterum för kanslipersonal och 
förtroendevalda. På kansliet förvaras 
Sällskapets handlingar och arkiv.  Dess-
utom  finns  sammanträdesrum för  Säll-
skapets styrelse, kommittéer och 
nämnder. 

Eftersom ordet ”fysiografi” inte längre 
tillhör det allmänna ordförrådet har 
Kungliga Fysiografiska Sällskapet 
i Lund sedan några år en undertitel: 
”Akademi för naturvetenskap, medicin 
och  teknik”.  Sällskapets uppgift  är att 
främja  vetenskapen  inom  dessa  olika 
områden.

Sällskapet förvaltar stora donationer, 
vilkas avkastningar framför allt delas 
ut som forskningsanslag. På detta sätt 
har Sällskapet kommit att spela en 
allt viktigare roll i forskarsamhället. 
Den allra största delen av beviljade 
anslag tillkommer forskare vid Lunds 
universitet.  Vid  behandling  av  ansök-
ningar prioriteras doktorander och yngre 
forskare, icke-etablerade forskare.

Kungliga Fysiografiska  Sällskapet  för-
valtar också donationer som utgör grun-
den för belöningar i form av medaljer 
och vetenskapliga priser. Här belönas 
framgångsrika forskningsinsatser, var-
för av naturliga skäl det är etablerade 
forskare som främst kommer i fråga.

Sällskapet ser det idag också som en 
mycket angelägen uppgift att utanför 

universitetsvärlden  sprida information      
till allmänheten om framgångsrik forsk-                                                                            
ning och dess betydelse för   medicinsk 
och materiell utveckling, den s.k. tredje 
uppgiften. Detta sker genom offentliga 
föredrag i samband med Sällskapets 
sammanträden   och  för   allmännheten
öppna symposier.  

Sällskapet anser det också viktigt att 
inom det vetenskapliga samhället ven-  
tilera olika forskningspolitiska problem, 
vilket sker genom årligen återkommande 
symposier. Dessa dokumenteras i bok- 
form och kan också i efterhand ses på 
Sällskapets hemsida.  

Sällskapet ger ut en årsbok med 
förteckning över ledamöter och be-    
fattningshavare, ett utdrag ur årets eko-
nomiska redogörelse, minnesteckning-
ar över bortgångna  ledamöter  samt  re- 
ferat av sammanträden och de därvid 
hållna  föredragen.  Därutöver  har  ut-
getts ett flertal specialvolymer, som alla 
återfinns på Sällskapets hemsida under 
Publikationer.

Sällskapet sammanträder in pleno en 
gång i månaden under terminstid. Då 
diskuteras och avgörs för Sällskapet 
angelägna frågor som inval av nya 
ledamöter, beslut beträffande utdelning 
av forskningsanslag och vetenskapliga 
priser och medaljer. Sammanträdet 
inleds med ett offentligt föredrag. 

Sällskapet är organisatoriskt och ekono-
miskt oberoende från stat och universitet. 

SÄLLSKAPETS VERKSAMHET I DAG

I likhet med övriga akademier och lärda 
sällskap sker inval av nya ledamöter 
genom förslag från Sällskapets leda- 
möter. Sällskapets invalda ledamöter 
är fördelade på sektioner som i sin tur 
indelas i klasser. Varje klass har ett 
bestämt antal rum för ledamöter upp till 
65 år. Då ledamot uppnår denna ålder 
kan ny ledamot väljas in på detta rum. 
Som ledamot över 65 år kvarstår man 
på livstid i respektive sektion/klass. 

Även om de flesta av de svenska 
ledamöterna har anknytning till den 
akademiska miljön i Skåne, så har 
Sällskapet även ledamöter från landets 
övriga universitet och högskolor, lik-
som från näringsliv och förvaltning. 
En särskild grupp är de utländska 
ledamöterna; dessa fördelas på samma 
sätt som de svenska på sektioner och 
klasser. Sällskapet har också kallat 
hedersledamöter, som för närvarande är 
fem till antalet.

Sällskapet leds av en styrelse bestående 
av  preses, två vice (föregående två 
års) preses, tillträdande preses, ständig 
sekreterare och tillika skattmästare samt 
ytterligare tre ledamöter. Begreppet 
”ständig sekreterare” innebär egentligen 
att vederbörande förordnas tills vidare, 
men i den nya organisationen väljs 
denne för en femårsperiod. Preses 
väljs för ett år men ingår i styrelsen 
som tillträdande preses året före och 
som vice preses två år där efter. Övriga 
styrelseledamöter väljs för två plus två 
år.

Särskilda  nämnder  för de olika dona- 
tionerna bedömer inkomna ansökningar 
om forskningsanslag och upprättar  för-
slag till utdelning. Ledamöterna väljs 
för 3 år och kan omväljas en gång. 
För priser och medaljer finns särskilda 
nämnder.

En central roll i Sällskapet är dess Eko-
nomiska Råd vars  uppgift  är  att  vara 
rådgivande i förvaltningen  av  Sällska-
pets  ekonomiska  tillgångar.  Det  eko-
nomiska rådet sammanträder fem gång-
er om året. I det Ekonomiska Rådet in-
går den ständige sekreteraren och tillika 
skattmästare, Sällskapets ekonom samt
ledamöter med kompetens från bank-, 
finans- och företagsvärlden. Ledamöter 
av Sällskapets  styrelse är  ofta  närvar-
ande vid det Ekonomiska  Rådets  sam-
manträden.

Som i andra lärda samfund bär ordföranden 
titeln preses (av latin praesidio, sitta 
framför). Preseskedjan i silver med förgyllt 
sigill, smidd av S. Albrechtsson, är en gåva 
från Crafoordska stiftelsen 1989. Den bärs 
vid högtidliga tillfällen.

SÄLLSKAPETS ORGANISATION



Forskningen kring Nanovetenskap och 
Nanoteknik i Lund startades för över 25 
år sedan då en ny interdisciplinär forsk-
ningsgruppering initierades: Nanometer-
konsortiet eller nmC, en centrumbild-
ning som från 2015 benämns NanoLund. 
En nanometer (nm) motsvarar 10-9 m el-
ler en miljarddels meter. Man brukar säga 
att nanovetenskapen sysslar med att för-
stå, skapa och tillämpa fenomen på ska-
lan 1-100 nm. Detta är ett storleksområde 
där mycket av materials egenskaper änd-
ras radikalt och där man kan, ända ner på 
atomär nivå, designa funktionalitet hos 
material och komponenter. Detta är något 
mycket annorlunda än studier av små och 
stora molekyler, så som man länge gjort 
inom kemin. I stället handlar det om att 

baserat på förståelse för den grundläggan-
de fysiken kunna optimera de fenomen 
som bestämmer materialegenskaperna på 
”makroskalan”. Exempelvis är optiska, 
elektriska och magnetiska egenskaper i 
princip alla makroskopiska manifestatio-
ner av kvantfysikfenomen på den ytterst 
lilla skalan. I de flesta fall gäller att man 
med nanoteknik vill kunna bygga eller 
konstruera sådana funktionella material 
och komponenter.

Materialforskning: Olika former av 
kristalltillväxt utgör grunden för nästan 
all vår forskning och möjliggör att man 
välkontrollerat kan skapa kristaller, med 
kontroll ända ner på atomär nivå. Redan 
1980, när jag just återvänt från min Post-
doc vid IBMs forskningslaboratorium i 
Kalifornien, startade vi i Lund norra Eu-
ropas första laboratorium för MOCVD 
(Metal-Organic Chemical Vapor Deposi-
tion), en teknik som möjliggör noggrant 
kontrollerad tillverkning av halvledare 
atomlager för atomlager. Den familj av 
halvledarmaterial som kallas III-V halv-
ledare, t.ex. GaAs,  InP och GaN, utgör 
basen för optoelektronik liksom för hög-
hastighetselektronik. Genom att ”blanda” 
atomerna i dessa material kan man t.ex. 
realisera olika färger, från infrarött ljus via 
synligt ljus och ända ut i det ultravioletta 
området. Den för oss så viktiga material-
forskningen sker i ett spännande gräns-
land mellan fysik och kemi där t.ex. atom-
upplösande mikroskopi skapar helt unika 
möjligheter och fördjupad förståelse.

NANOVETENSKAP — FUNDAMENTAL FORSKNING 
MED STOR TILLÄMPNINGSPOTENTIAL

Sällskapet har inga statliga eller andra 
offentliga bidrag. Dess ekonomi baseras 
på mer än femtio donationer och 
stiftelser, som tillkommit under skilda 
tider, ibland genom testamente, ibland 
under donators livstid. Sällskapet hjälper 
presumtiva donatorer med formaliteter i 
samband med donation eller skrivning 
i testamente. Varje donation har ett 
fastställt ändamål, vilket vanligen 
donator har bestämt, och som kan vara 
allmänt hållet eller gälla viss angiven 
forskningsgren.

Förvaltningen av Sällskapets tillgångar 
har som målsättning  en  långsiktig  och  
jämn tillväxt, samtidigt som  man vill 
erhålla en hög och jämn avkastning för 
utdelning. Den ekonomiska förvalt-
ningen av den sammanlagda portföljen 
sköts från Sällskapets kansli. För den 
långsiktiga ekonomiska  strategin spelar
Sällskapets Ekonomiska Råd en mycket
betydelsefull roll. Vid dess sammanträ-

den diskuteras och föreslås  förändringar 
i  Sällskapets värdepappersportfölj, där 
de slutliga besluten tas av Sällskapets 
styrelse. Donationernas värde har genom 
åren vuxit i betydande omfattning.

Förmögenheten är till största delen 
placerad i aktier i svenska välrenom- 
merade företag. Därutöver utgörs place- 
ringarna av räntebärande papper, aktier 
i utländska företag, aktiefonder och ob- 
ligationer. Sedan 2015 har Sällskapets 
förmögenhet överstigit 1 miljard kronor. 
Under de senaste åren har den årliga 
utdelningen till forskningsanslag och 
vetenskapliga priser uppgått till ca. 30 
miljoner kronor.

SÄLLSKAPETS EKONOMI

Beviljade ansökningar 
Varje år beviljas ett stort antal 
ansökningar, av 810 inkomna 
ansökningar 2016 beviljades 424.  

”Gåvobrev över donationer till 
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i 
samband med Lunds universitets 
250-årsjubileum.”

Prof. Lars Samuelson, Fasta tillståndets fysik 
och NanoLund, Lunds universitet. Ledamot av 
Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund liksom 
av KVA, Kungl. Vetenskapsakademin (Fysik) 
och IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.



• Vi utvecklade även helt nya solceller 
där ytterst små nanotrådar fungerar likt 
antenner som suger åt sig solljuset och 
omvandlar det till elektrisk ström. Även 
denna forskning drivs som ett stort EU-
projekt som vi är ledare för. 
• I andra fall realiserar vi världens minsta 
lysdioder, där en enskild nanotråd fung-
erar som en nanoskopisk ljuskälla, och 
där upp till hundra tusen sådana nanotrå-
dar tillsammans utgör en makroskopisk 
lysdiod.  
• Speciella former av ihåliga nanotrådar 
kan i vår forskning fungera som nano-
sprutor, så små att de kan penetrera cell-
membran utan att åstadkomma skada, 
och därmed användas som unika verktyg 
för medicinska studier ner på single-cell-
nivå.

Tillämpningar: Vid sidan om den aka-
demiska forskningen har en omfattande 
industriell forskning och utveckling 
skapats inom de spin-out-företag som 
arbetar med kommersialisering av nano-
trådsforskningen. Detta gäl-
ler speciellt QuNano AB, Sol 
Voltaics AB och Glo AB och 
alldeles nyligen Hexagem 
AB. Av dessa Ideonföretag 
har Glo AB kommit längst 
mot kommersialisering av 
nanotrådbaserade lysdioder 
för display-tillämpningar. Sol 
Voltaics AB utvecklar 3:e ge-
nerationens solceller, där en 
flexibel film av nanotrådar 
kan adderas till en traditionell 
kisel-solcell, varvid den sam-
manlagda effektiviteten kan 
ökas från dagens 17-20% upp 
till 26-29%, vilket spås bli en 
nyckelteknologi i framtiden.. 

Grunden för denna industriella utveckling 
utgörs av rent akademisk grundforskning 
kring hur nanotrådar kan växa på ett radi-
kalt nytt sätt med en extremt snabb kris-
talltillväxt i en aerosol-fas, en metod som 
vi gett namnet ”Aerotaxi”, och som först 
publicerades i Nature för tre år sedan. 

Forskningen kring nanometerstrukturer 
som startade för drygt 25 år sedan med 
10-15 deltagande forskare har idag vuxit 
till en av Lunds mest omfattande och tvär- 
vetenskapliga forskningsmiljöer, med 
över 250 aktiva forskare verksamma vid 
de tekniska, naturvetenskapliga och medi-
cinska fakulteterna. Sedan 2010 utgör vi 
ett av Sveriges Strategiska Forsknings-
områden (SFO). 

Sommaren 2015 bytte Nanometerkonsor-
tiet namn till NanoLund samtidigt som 
man blev en Centrumbildning vid Lunds 
universitet. Director för NanoLund är 
Prof. Heiner Linke med Lars Samuelson 
som Vice-Director.

Kvantprickar: Betydligt senare, med 
start kring 1994, tillhörde vi pionjärerna 
inom forskningen kring s.k. kvantprickar 
(”quantum-dots”), vilka består av ultra-
små volymer av en halvledare med ett 
mindre bandgap omgivet av ett annat 
material med större bandgap. Genom att 
göra den inneslutna volymen mycket li-
ten, typiskt < 10 nm i diameter, kan man 
renodla kvantprickens energistruktur så 
att den liknar de diskreta energinivåerna i 
en atom, vilket gett kvantprickarna smek-
namnet konstgjorda atomer. Dessa nano-
strukturer har möjliggjort studier av olika 

optiska kvantfenomen och används också 
flitigt inom biomedicinsk forskning som 
ideala fluoroforer för optisk märkning av 
celler och biomolekyler. Kvantprickar 
används idag även som mycket ljusstarka 
RGB-ljuskällor i platta TV-skärmar.  

Nanotrådar: Vårt sannolikt viktigaste 
bidrag till nanovetenskapen initierades 
vid mitten av 1990-talet medan jag var 
gästprofessor vid Riken-institutet i Japan, 
då jag utvecklade nära kontakter med 
en framstående forskare vid Hitachi, Dr. 
Kenji Hiruma. Han hade redan visat att det 
är möjligt att kontrollera kristalltillväxten 
inte bara som tunna filmer utan med en 
lateral kontroll så att kristallen växer till 
i bara en riktning, vilket utgjorde grun-
den för den idag internationellt mycket 
omfattande forskningen kring nanotrådar 
(”nanowires”). Dessa är inte rörformade 

strukturer som kolnanorören 
utan stavformade, kristallina 
halvledare. Efter några lovan-
de experiment i Lund valde vi 
att göra en kraftsamling inom 
detta fält, vilket visade sig vara 
mycket lyckosamt. Efter några 
år med ren grundforskning kring 
fysikaliska egenskaper och för-
ståelse av nanotrådarnas tillväxt 
så etablerade vi en mångsidig 
forskning, som sträcker sig från 
grundläggande nanofysik via 
olika tillämpningar, hela vägen  
över till biomedicin:
• Vi renodlade studier av kvant-
fysikdominerad en-dimensionell 
elektrontransport, populärt be-
skrivet som realisering av en-
dimensionella hinderbanor för 
elektroner. 
• Tidigt initierade vi ett stort EU-
finansierat Integrated Project där 

vi tillsammans med elektronikindustrin 
och institut utvecklade nanotrådsbaserad 
elektronik. Denna teknik förväntas nu, 
mer än 10 år senare, få stor betydelse när 
storleken på transistorerna inom ganska 
få år närmar sig 5 nm. 

Bilden har producerats av  Gustav Nylund

Fig. 1: En matris av stående nanotrådar av InP, växta med 
MOCVD-tekniken, med den perfekt ordnade strukturen defi-
nierad med elektronstrålelitografi. Tråddiameter ca 60-80nm 
och trådlängden ca 1,5-2µm. En liknande teknik användes i en 
välciterad Science-artikel, där vi rapporterade solcellsrekord 
med ca 14% effektivitet trots att nanotrådarna bara täckte 12% 
av ytan.

Bilden har producerats av Gustav Nylund

Fig. 2: Den grönfärgade nanotråden består av InAs, vuxen 
med CBE-tekniken, vilken kontakterats med (guldfärgade) Ni/
Au-kontakter, även här med mönstring gjord med elektronstrå-
lelitografi. Detta utgör en komponent för kvanttransportfysik, 
som typiskt utförs vid mycket låga temperaturer, någonstans 
mellan 10 mK och 4 K, dvs mycket nära absoluta nollpunkten.



BALLOTERING
(av franska ballote: liten kula) var tidigare en proce-
dur för sluten omröstning vid inval av ledamöter, där 
de röstande var för sig lade antingen en vit eller en 
svart kula i ett skrin. För många svarta kulor innebar 
att vederbörande ej blivit invald. Förfarandet användes 
ej idag, då invalen är mycket väl förberedda inom olika 
beredningsgrupper.

PRISER
Bengt Jönssons pris (botanik) – utdelas vart 5:e år
Wilhelm Westrups pris – utdelas vart 5:e år
(naturvetenskapens tillämpningar inom lantbruk och industri)
Linnépriset i botanik – utdelas vart 3:e år
Linnépriset i zoologi – utdelas vart 3:e år
Assar Haddings pris (geologi) – utdelas vart 3:e år
Fabian Gyllenbergs pris (kemi) – utdelas vart 3:e år
Rolf Dahlgrens pris (botanik, internationellt) – utdelas vart 3:e år
Sven Berggrens pris (ej ämnesavgränsat) – utdelas varje år
Sten von Friesens pris (fysik) – utdelas vart 3:e år 
Sten och Ingrid Ahrlands pris (kemi, Norden) – utdelas vart 5:e år
Eva och Lars Gårdings pris (matematik, lingvistik) – utdelas varje år 
växlande mellan matematik och lingvistik

Bio-geovetenskapliga sektionen
Klassen för biologi
Klassen geovetenskaper

Matematisk-fysiska sektionen
Klassen för matematik
Klassen för fysik och astronomi
Klassen för kemi

Medicinska sektionen

Humanistiska sektionen

Sektionen för tillämpade
vetenskaper och företagande
Klassen för agrikultur
Klassen för teknik
Klassen för ekonomi och företagande

Totalt

Svenska ledamöter     Utländska ledamöter

  72    (30)         25    (25)
  31    (11)                         9     ( 9)

  
  17      (9)           6      (6)
  54    (23)         15    (15)
  43    (16)           9    (10)

160    (55)         17    (22)
  
24      (6)                     --

  
  27      (8)           6      (6)
  61    (29)         11    (12)
  14      (6)     --

446  (190)       102  (105)

Ledamöterna fördelas på sektioner som 
i sin tur indelas i klasser. Nuvarande 
antal ledamöter inom varje sektion/klass 
(inom parenteser antalet rum för svenska 

ledamöter under 65 år, och maximala 
antalet rum i utländska sektioner/klasser 
som är oberoende av ålder).

MEDALJER 
Minnesmedaljen i guld – utdelas vart 3:e år
(cirkulerar mellan biologi, matematik-fysik-kemi och medicin)
Minnesmedaljen i silver (för ”särskild förtjänst om sällskapets verksamhet”)
Engeströmska guldmedaljen för tillämpad naturvetenskap – utdelas vart 3:e år
Linnémedaljen i guld (botanik) – utdelas vart 3:e år

Sällskapets ordförandeklubba är från 1935 och är utförd 
i elfenben. Huvudet pryds av emblemets krona med dess 
attribut.

LEDAMÖTER

ORDFÖRANDEKLUBBA

LOGOTYPENS HISTORIA
I logotypen ingår en lagerkrans som symbol för seger och lärdom. Över kransen 
sitter en krona, som antyder sällskapets kungliga status. Men 
kronans detaljer är inte kungliga; här finns symboler för naturens 
tre riken: djurriket (lejon), växtriket (träd) och mineralriket 
(berg). De syftar naturligtvis också på vetenskapsgrenarna 
zoologi, botanik och geologi. Framtill sitter Asklepios’ stav 
och orm som symbol för läkekonsten och över alltihopa lyser 
Nordstjärnan, vetenskapens och snillets strålande symbol.

Tryckt hos Bloms tryckeri, Lund, 2016. Layout och produktion: Lars O Svensson.
Foto: Per Lindström, sidorna 2, 5, 6, 10, 11 och 12
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