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En bok med titeln Robert Hooke1) utkom i USA 1956. Den väckte 

först ingen särskild uppmärksamhet men bestods ändå en positiv re
cension") i Times Literary Supplement. Recensionen fick omedelbart 
ett genmäle3) med stark kritik inte bara av boken utan också av 
Robert Hooke själv. Här uttrycks djupaste personliga avsky och för
akt för en man som varit död i mer än 2 50 år. Det talas nedlåtande 
om försök på senare tid att återupprätta honom, och man får veta att 
Hooke var en sniken, misstänksam och lättstött man, som misskötte 
sitt arbete och som ofta talade illa om sina medarbetare.

Vem var han då, denne Robert Hooke, som kunde uppväcka sådan 
motvilja? Han var en av 1600-talets absolut främsta vetenskapsmän, 
och av alla dem är han i dag en av de minst kända.

Året 1678 är ett märkesår i hållfasthetsläran. Då formulerades den 
grundläggande lag för elastiska kroppar som i alla språk är känd som 
Hookes lag. Den är en hörnsten i hållfasthetsläran. Namnet Hooke 
är därför välbekant för ingenjörer och byggare i hela världen. Män
niskan Robert Hooke kan nog intressera många andra utanför kretsen 
av tekniker. Han var en märklig man i Isaac Newtons, Christopher 
Wrens, Thomas Tompions och Samuel Pepys’ London.

Robert Hooke föddes 163 5 på Isle of Wight, där fadern var präst. 
Robert var klen och sjuklig redan från barndomen. Vid 16 år blev 
han krokryggig och sägs sedan också ha vanvårdat sitt utseende allt 
mer. En samtida biograf säger: ”. . . han hade bred mun och tunn 
överläpp, spetsig haka och stor panna. Han hade eget hår av mörk
brun färg, som hängde långt och ovårdat för hans ansikte”. Inget 
porträtt finns bevarat av honom.

Trots sitt närmast frånstötande yttre imponerade han på personer 
som förstod att bedöma honom rätt. Samuel Pepys invaldes i Royal 
Society 1664 och skriver om sitt första möte med Hooke den 15 
februari: ”. . . Mr Hooke, som trots sin storhet ändå gör mindre, 
intryck än någon annan jag mött i hela världen”.

Den sjuklige gossen Robert Hooke roade sig, liksom några år 
senare den sjuklige gossen Isaac Newton, mest med att göra meka
niska leksaker. När Robert var 13 år dog hans far och Robert sändes 
till Westminster school i London. Fem år senare kom han till Oxford 
som fattig student och korist i Christ Church College. Redan i West-40
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Hookes lag heter så i hela världen, här i en japansk lärobok i hållfasthetslära

minster hade han lärt sig Euklides och blivit bekant med Cartesius 
filosofi. I Oxford kom han snart att bli känd för sitt goda mekaniska 
handlag och blev rekommenderad som assistent åt Robert Boyle. 
Hans vetenskapliga gesällprov blev den luftpump som Boyle sedan 
använde för sina experiment med sammantryckning av gaser. Fysik 
var nu, på 1600-talet, till stor del studier av gaser och vätskor vid 
olika tryck. Otto von Guericke, känd för sina försök med de Magde- 
burgska halvkloten, byggde senare om sin luftpump efter Hookes 
modell.

Av avgörande betydelse för Robert Hooke var att hans mentor 
tillhörde en grupp i Oxford som träffades regelbundet för att disku
tera ”Experimental Philosophy”, det som vi i dag kallar fysik. Här 
fanns John Wallis (matematiker), William Petty (nationalekonom), 
Thomas Willis (läkare) och Christopher Wren (astronom). Man träf
fades ibland hemma hos Robert Boyle, och så kom Robert Hooke att 
bli allt mer bekant med dess virtuosi, som var så nyfikna på allt inom 
naturvetenskap och filosofi. Virtuosi, så kallades kretsen av en av 
tidens kuplettmakare.

Vid monarkins återinförande 1660 kom gruppen att splittras. Flera 
av dess medlemmar hade haft sina republikanska sympatier att tacka 
för sina anställningar i Oxford. 41
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42 Hookes luftpump, använd av Roben Boyle i hans studier av gasers kompression
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Men gruppen började återuppstå snart igen i London. Två år sena
re, 1662, utfärdades stiftelseurkunden för the Royal Society och dess 
förste president var matematikern Lord Brouncker. Liksom under 
Oxfordtiden var experimentell naturvetenskap medlemmarnas stora 
intresse. Man visade enkla experiment för varandra, och man disku
terade och försökte förstå och lära sig allt detta nya. Sådana demon
strationer kräver särskilt handlag och man beslöt efter många miss
lyckanden att kalla den händige Robert Hooke som demonstratör 
till akademiens veckosammankomster. De 15 åren från 1662 till 1677 
innehade Hooke denna syssla. Den ström av idéer och uppslag som 
kommer ur hans hjärna de åren saknar motstycke i naturvetenskapens 
moderna historia. Men samtidigt är det just hans åligganden att de
monstrera tre eller fyra vetenskapliga nyheter varje vecka som hind
rar honom att fullfölja idéerna, att gå på djupet med dem. Robert 
Hooke måste ha levat i ett tillstånd av närmast konstant stress. Vilken 
kontrast mot hans kommande vedersakare Isaac Newton i det still
samma Trinity College i Cambridge!

Det var inte bara för sitt praktiska handlag Robert Hooke kom att 
knytas till Royal Society. Han hade publicerat sig 1661 med en skrift 
om kapillärfenomenet och han hade en stor del av äran av Boyles lag 
för gasers kompression. Fysik var på den här tiden också optik. Linser 
användes allt effektivare i mikroskop och teleskop. Redan 1665 utgav 
Robert Hooke ”Micrographia”, nu en av naturvetenskapens stora 
klassiker. Dess 3 8 gravyrer efter Hookes egenhändiga teckningar har 
reproducerats otaliga gånger under de gångna 3 00 åren. Men Micro
graphia är inte bara eller främst en bilderbok.

Den är också en vetenskaplig avhandling om optik. Här beskrivs 
principen för mikroskopet och behandlas ljusets diffraktion, observe
rad som färgskiftningar i tunna skikt, som såpbubblor eller glimmer 
eller påfågelns fjädrar. Här finns avsnitt om förbränning och and
ning. Harveys upptäckt av blodomloppet hade riktat intresset mot 
andningens funktion, och Hooke hade vid en demonstration visat hur 
en hund kunde hållas vid liv genom att luft pumpades in i dess lungor. 
En av bilderna visar ett preparat av kork, och man ser här små be
ståndsdelar, som Hooke kallar celler. Våra dagars cellbegrepp avser 
ännu mindre delar av den levande materien, men ordet cell kommer 
just från Micrographia.

I en skrift utgiven först efter Hookes död visas bilder av fossil. Om 43
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Illustrationer ur Hookes första tryckta ar
bete, som handlar om kapillaritet och yt
spänning hos vätskor

Hookes enkla mikroskop öppnade en ny 
värld

dessa säger Hooke, liksom tidigare Lionardo da Vinci, att de måste 
vara förstenade lämningar av urtida varelser, och att de bör kunna 
datera jorden.

Hooke postulerar i Micrographia att ljuset är en transversell våg
rörelse. Med det kan han förklara färgskiftningarna i såpbubblan. 
Men i det ligger också fröet till en tvist, som skulle bli ödesdiger för44
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Bilder av ljusets brytning och reflexion i olika kroppar av glas (ur Hookes ”Micro
graphia”, kunde ha varit ur en modern lärobok i fysik)

honom. Sju år efter Micrographia sändes till Royal Society ett manu
skript av en relativt okänd Isaac Newton i Cambridge. Den behand
lade vissa optiska fenomen, bl. a. uppdelningen i färger i ett prisma, 
och Robert Hooke fick i uppdrag att granska den. Han missförstod 
den till stor del och var kritisk på flera punkter. Newton blev rasan
de och svarade i affekt. Saken blev inte bättre av att Newtons svar 
publicerades i Philosophical Transactions.

Tre år efter detta kom ännu en avhandling från Newton, som nu 
lanserade en teori om ljuset som en ström av partiklar, i motsats alltså 
till Hookes och Huyghens föreställning om ljuset som en vågrörelse. 45
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Robert Hookes egenhändiga teckningar av 
fossil

Hooke tyckte sig känna igen en del från sin egen Micrographia och 
beskyllde Newton för stöld. Fejden påstås ha underblåsts av Royal 
Societys sekreterare Henry Oldenburg. Hur det verkligen förhöll sig 
med det vet man väl inte, men efter denna kontrovers kunde Newton 
aldrig tåla Hooke. Newton lät sig väljas till president i Royal Society 
först efter Hookes död 1703 och publicerade året därefter sin Opticks.

Redan innan fejden med Newton började hade en annan händelse 
inträffat, som skulle få stor betydelse för Robert Hooke. Den 2 sep
tember 1666 började en brand i Pudding Lane City som sen snabbt 
spred sig. 13 000 hus brann ner och mer än 80 kyrkor, St Pauls-kate- 
dralen, Guildhall, the Royal Exchange och 44 City Companies Halls 
förstördes.

Robert Hooke ritade en ny stadsplan medan det ännu rök i ruiner
na och föreläde den för Royal Society som tillstyrkte hans idé med 
gatorna i ett regelbundet rutnät. Också Christopher Wren, då ännu 
professor i astronomi i Oxford, gjorde upp en ny plan, men ingendera 
blev antagen. Återuppbyggnaden kom att ske i stort efter det gamla, 
men Wren och Hooke fick ansvarsfulla uppdrag: Wren som chefs-46
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arkitekt och Hooke som lantmätare och kontrollör. Arbetet bedrevs 
med oerhörd effektivitet: Efter åtta år var det mesta återuppbyggt 
bland bostäderna. Kyrkbyggena tog längre tid. St Pauls kom till 
1675 —1709.

Men Robert Hooke var inte bara kontrollör, han ritade också 
byggnader: Royal College of Physicians, Bedlam Hospital, Montague 
House och några till.

Alla dessa är nu borta och glömda, liksom arkitekten själv. Ett enda 
av Hookes verk står ännu kvar. Just på den plats där elden bröt ut 
restes ”the Monument” efter Hookes ritningar. I en känd reseguide 
över London står om ”the Monument”: ”Det ritades av Christopher 
Wren som en erinran om the Great Fire.” Men av Hookes egna dag
boksanteckningar från den här tiden framgår, att ”the Monument” 
är hans verk.

Återuppbyggnadsarbetet gav en tid ett säkrare levebröd åt Hooke 
än den dåligt betalda kuratorsysslan i Royal Society. Den hade han 
tidvis svårt att hinna med, och mötena fick därför ofta inställas. Men 
två år tidigare hade han också dels utnämnts till professor i geometri 
vid Gresham College i London, dels utlovats ett föreläsarstipendium 
av Sir John Cutler. Det tog många år innan Cutler betalade ut peng
arna, men Hooke levde ändå utan större ekonomiska bekymmer. 
Hans bostad var i Gresham College, där också Royal Societys möten 
hölls.

Hookes Cutlerian lectures var en sorts föregångare till våra dagars 
folkuniversitet. Under åren 1670—1680 utgav han en del av föreläs
ningarna i tryck. Där finns skrifter om astronomiska instrument, om 
planeternas rörelser, om lampor och en skrift om fjädrar. Det är det 
enda område där Hookes insatser än i dag är allmänt kända och 
erkända.

I skriften om Helioskop (1676) blev det utrymme kvar på sista 
sidan, och där publicerade Hooke sin fjäderlag i anagramform. Han 
ville försäkra sig om prioriteten, men han ville också hålla lagen 
hemlig, då han tänkte dra nytta av den senare för egna uppfinningar. 
Efter två år avslöjade Hooke sitt anagram i avhandlingen om fjädrar. 
Här beskriver han experiment med olika slag av fjädrar, sådana som 
i dag kallas skruvfjädrar, spiralfjädrar och bladfjädrar. Han stude
rade också en fjäder i form av en rak tråd. Anagrammets lösning var 
den latinska sentensen ”ut tensio sic vis” eller på svenska ”såsom för- 47
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1. A xvty cf ReguLting åll forts of Watches or Time- 
keepers, fo as to make any xvay to equali&e , if not exceed the 
PenchjIutn-CIocks now ufed.

2. The t me Mathematical and Mechanichal form of all 
manncr of Arches for Bnilding, xvith the true butment necejfary 
teeachof them. A Problem which no Archtt ett onick Wri- 
ter hath ever yet atrempted, much lefs performed. abccc 
ddeeeee f gg iiiiiiii llminmmnnnnnooprr sssttctttuuiluuuuux,

3. The true Theory of Elafticity or Springinefs, and a ppr* 
ticular Explication thereof in feveral Subjeffs in xvbtcb it u to 
befound: And the voay of computing the velocity of Bodies 
movedbythem. ceiiinosssttuu,

4. A very plain and pr att i c aI rvay of counterpoifing Li- 
quorS) of great ufe in Hydraulicks. Difcovered.

5. A nerv fort of Objett-Glaffes fir Telefcopes and MU 
crofcopes, much outdoing any yet ufed. Difcovered.

Den första kryptiska formuleringen av Hookes lag ges i punkt 3 på sista sidan i boken 
"Description of Helioscopes” från 1676

längningen så kraften”. Detta är Hookes lag, elasticitetsteorins och 
hållfasthetslärans viktigaste. Med hållfasthetslärans nutida internatio
nella symbolspråk skrivs den

o = E • £

där som kallas spänningen, är ett mått på kraften och e, som kallas 
töjningen, är ett mått på deformationen. Proportionalitetsfaktorn E 
kallas elasticitetsmodulen. Denna formel skrevs aldrig så av Robert 
Hooke. Begreppen spänning och töjning var inte kända då. Men inne
hållet i Hookes anagram är exakt det som formeln uttrycker.

Man kan undra när Hooke själv fann sin fjäderlag. År 1891 såldes 
en del skrifter från ett privatbibliotek i Moor Hall, Essex, däribland 
dagboksanteckningar av Robert Hooke för åren 1672—1680. De 
köptes av The Corporation of the City of London och 193 5 publice
rades de i tryck. I september 167 5 gör Hooke experiment med fjädrar. 
Här är hans anteckningar för fredagen den 3 :e, med lagen formulerad 
på kort och kärnfull engelska:48
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LECTURES
De Fotentia Reftitutiva,.

OR OF

SPRING
Explaining the Power of Springing Bodies.

To which are added fome

COLLECTIONS
Vi*.

A Defi ription o/Dr.Pappins Wind-FoH>ttain and Förce-Pump. . 
iVfr.Young's Obfervttion concerning natnral Fountains.
Same other Confidtrationj ctncerning that SnbjcH.
Captain Sturmy’j remark! of a Subtcrraneoui Cave and Cijlern. . 
Mr. G. T. Obfervations made on tbe Pike o/Téneriff, 1674. 
Some Refle&ions and Ccnjeflxret occafwned tkereupon.
A Relation of a late Eruption in the Ijle of Palma.

HOORE. S.R.S..

.LONDON,
Ptinted for John Martyn Printer to the (I{pyal Society,-, Titelsidan i den tidiga hållfasthetslärans

atthe BeU in St.iW/Cburch-Yard, 1678. verkliga klassiker

Friday, September 3rd.—At home Writ against Oldenburg. At Gara- 
ways missd Mayor. Writ to Sir J. Oglander and Brother by Hewet. Ned 
fetched Bellows and Coxes toole Ish. with which I hope to make a glasse 
to see the Moon as big as with one of 100 foot by Reflection from glasse. 
Perfected Philosophicall Scales to shew the King. by equall
spaces. with equall weights. and equall spaces and equall weights.

I Dictionary of Scientific Biography ägnas Hooke drygt 12 spalter, 
men märkligt nog sägs här att fjäderlagen inte var någon väsentlig 
vetenskaplig upptäckt. Den bedömningen är svår att förstå. Visst är 
lagen enkel, men just däri ligger ju dess styrka. Den verkar fullstän
digt självklar för personer som är vana vid fysik i modern mening, 
men det var ingalunda så på Hookes egen tid. Jacob Bernoulli, fram
stående matematiker och fysiker, vägrade länge, liksom Leibniz, att 
sätta någon tilltro till Hookes lag. I en korrespondens mellan dessa 
två från 1687, nio år efter publiceringen av Hookes lag, diskuterades 
en lag där deformationen ökar något mer än proportionellt mot be
lastningen. Den lagen visade sig kunna beskriva mätresultatet för 49
Dasdalus 4
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Hookes olika fjädertyper, använda i hans

' mätningar av samband mellan belastning
och deformation

senor som belastas med olika tyngder. Man kan från denna tid och 
framåt följa två utvecklingsvägar i litteraturen om materials defor- 
mationsegenskaper: Den linjära enligt Hooke och den ickelinjära. För 
ingenjörer har linjära relationer av typen Hookes lag alltid haft, och 
har alltjämt i datoråldern, ett värde i sig.

Den klassiska elasticitetsteorin baseras på det linjära sambandet 
mellan spänning och töjning, men benämningen Hookes lag används 
i allmänhet inte förrän mot slutet av 1800-talet, dvs. mer än 200 år 
efter lagens upptäckt. Ett undantag är Thomas Young som 1807 klart 
tillskriver lagen dess förste upptäckare. Elasticitetsmodulen E kallas 
för övrigt oftast ”Young’s modulus” i engelskspråkig litteratur.

Halvvägs i tiden mellan Robert Hooke och oss gjordes en väsentlig 
insats i Sverige, som har intresse här. År 1827 utkom i Jernkontorets 
Annaler en skrift på 600 sidor av assessorn i Bergskollegium, Pehr 
Lagerhjelm, med titeln ”Försök att bestämma valsadt och smidt stång- 
jerns täthet, jemnhet, spänstighet, smidbarhet och styrka”. Här be
skrivs utförligt prov med statisk böjning, vridning och dragning och 
försök med vridsvängningar. Proven hade gjorts med svenskt och 
engelskt stångjärn och linjärn; garvat, valsat och smitt. Lagerhjelm 
hade efter engelska idéer konstruerat en hydraulisk dragprovmaskin



Robert Hooke och hans lag

Potentia Reftitutiva^
O R

SPRING.
He Theory of Springs, though 

atrempted by divers eminent 
Mathematicians of this Age 
has hitherto not been Publifhed 
by any. It it now about eighteen 
years fince I firft found it out, 
but defigning to apply it to (bme 
particular ufe, I omitted the 

publifhing thereof.
About three years fince His Ma jefty was pleafed to 

fee the Experiment that made out this Theory tried 
at White-Hati, as alfö my Spring Watch.

About two years fince I printed this Theory in an 
Anagram at the end of my Book of theDefcriptions of 
Heliofcopes,»/£.£■ eiiinotssttu ujä eJi,Ut tenfio fic 
»»•j That is, The Power of any Spring is in the fame 
proportion with the Tenfion thereof: That is, ifone 
power ftretch or bend it one fpace, two will bend it 
two, and three will bend it three, and fb forward.
Now as the Theory is very fhort, fo the way of try- 
ing it is very eafie.

Take then a quantity of even-drawn Wire, either 
Steel, Iron, or Brals, and coyl it on an even Cy
linder into a Helix of what length or number ofturns 
you pleafe, then turn the ends of the Wire into 
Loops, by one of which fufpend this coyl upon a 
nail, and by the other fuftain the weight that you 
would have to extend it, and hanging on feveral 
Weights obferve exaftly to what length each of the 
weights do extend it beyond the length that its own
weight doth ftretch it to, and you ftiall find that if Hookes lag skrivs ut i ”klartext” 1678

B one

för maximalt 100 kN dragkraft och förlängningar mätte han med 
mikroskop med 30 gångers förstoring.

I avhandlingens inledande teoretiska del behandlas samband mellan 
kraft och deformation. Det linjära sambandet diskuteras utförligt 
men förknippas inte med namnet Hooke utan med andra, såsom 
Tredgold, Young, Biot och flera.

Lagerhjelm formulerar och härleder uttryck för deformation vid 
böjning och vridning. Sedan studerar han elasticitetsmodulen E upp
mätt ur de olika slagen av prov och efter olika slag av mekanisk 
bearbetning. Och han finner ett viktigt resultat: E är i allt väsentligt 
konstant, samma för svenskt och engelskt järn, samma efter valsning 
som efter smidning, en eller två eller flera gånger. När en teknolog 
i dag får lära sig att E för nästan allt stål är ca 200 GPa, så är det 
Lagerhjelms 150 år gamla upptäckt som återberättas.

Även en annan svensk insats har intresse i samband med Hookes 
lag. Knut Styffe, överdirektör vid Teknologiska Institutet, nuvaran
de Tekniska Högskolan i Stockholm, förbättrade Lagerhjelms maskin 51
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Having thus cxptained the mrft fimple way of 
fpringing in folid bodies, it will be verycafie toex- 
plain the compound way of fpringing, that is, by 
flexure, fuppofing only two of thefe lines joyned

1.................. ........................... K

together as at G HI K, which being by any external 
power bended into the form LN N O, LM will be
extended, and N O will be diminilhed in proportion Hookes bild av deformationsmönstret vid
to the flexure, and confequently thefame proportions balkböinin? — korrekt bedavoeisk och 
and Rules for its endeavour of reftoring it felfwill eorretet, peaagogisK oco
hold. langt före sin tid

och gjorde på 1860-talet noggranna mätningar med denna. Vid ökan
de belastning uppnås till slut töjningar som är större än som förutsägs 
av Hookes lag. Styffe fann att denna s. k. proportionalitetsgräns inte 
var en väldefinierad materialegenskap, utan att dess värde berodde 
på det använda mätinstrumentets noggrannhet.

Hooke själv insåg tidigt att man med en fjädervåg kunde studera 
hur gravitationen varierar på olika ställen av jorden. Det här var ju 
decenniet före Newtons Principia, och gravitationsproblemet syssel
satte många. Hooke anade att gravitationen var lägre på höga höjder 
och försökte mäta skillnader. Men känsligheten hos hans fjädervåg 
var för låg. Han föreslog mätningar på toppen av El Piton på Tene- 
riffa, 3 700 m.ö.h. men skulle säkert ha misslyckats också där (minsk
ningen i tyngd är mindre än 1 promille).

Hooke utvidgade fjädringsbegreppet och gav också en fullständigt 
klar och korrekt beskrivning av vad som händer i en balk då den 
böjs till en båge.

Vidare observerade han något annat helt fundamentalt: Sväng
ningar hos fjädersystem sker med en frekvens som är densamma för 
stora som för små svängningar. Detta är en av fysikens mest grund
läggande lagar, och Hookes formuleringar här och senare visar att 
han hade dess innebörd helt klar för sig. Det är märkligt att Poggen- 
dorffs Annalen eller Hellers Geschichte der Physik inte säger något 
om detta när 1600-talets fysik behandlas. Hooke var helt enkelt bort-52
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Hookes koppling, byggd för att överföra axelrotationer i teleskop vid olika snedställ
ningar. Kallas i Sverige ofta Kardanknut eller Polhemsknut

glömd och är det i mycket ännu: Icke en rad om Hookes insatser finns 
att läsa i en modern svensk fysikhistoria, som dock har mycket om 
Boyle, Huyghens och andra Newtons samtida.

England och Holland hade under 1600-talet utvecklats till stora 
sjöfartsnationer. Problemet att bestämma longituden vid resor över 
världshaven var ännu olöst. Det krävde klockor som gick noggrant 
även ombord. Horologi blev en politiskt viktig vetenskap. Pendelur 
i Cardansk upphängning var ett försök att lösa problemet, men de 
fungerade dåligt.

I England arbetade Hooke med problemet och i Holland sysselsatte 
det Christiaan Huyghens. Samma år, 1665, kom de med lösningar där 
pendeln ersatts av en fjäderreglerad mekanism. Det var dags för en 
ny uppslitande strid om prioritet med Hooke som den klagande par
ten. Det torde dock vara så att Huyghens spiralfjäder, den orofjäder 53
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som finns i de flesta klockor än i dag, kom före Hookes fjäderregu
lator.

Forskningen inom horologin försvåras av att den tidens tekniska 
beskrivningar ofta är mycket svårtolkade. Det är mera ord än rit
ningar, och orden är urmakarfackspråk av annat slag än dagens. Det 
tvistas t. ex. än i dag om vem som uppfann ankargången: Hooke eller 
Huyghens. Klart är dock att de båda utvecklade urtekniken enormt, 
och att navigation och astronomi drog stor nytta av detta. Den tidens, 
kanske alla tiders, främste urmakare Thomas Tompion var Hookes 
gode vän och medarbetare. Tompion, mekaniker och konstnär, fann 
hos Hooke, mekaniker och fysiker, just den partner som förde hans 
urmakeri till fulländning.

Urmakeriets finmekanik utnyttjades också till ständiga förbätt
ringar av teleskop för astronomiska observationer. Under hela sitt 
verksamma liv var Hooke en intresserad astronom. En av hans Cut
lerian Lectures behandlar instrumentmekanik, en annan behandlar 
kometer.

Det var naturligt att Hooke sökte beskriva och förklara planeters 
och kometers rörelser i mekaniska termer. I en av sina Cutlerian Lec
tures postulerar han tre grundlagar för kroppars rörelser:

1) Alla kroppar har en gravitation som verkar på deras egna delar 
och på andra kroppar inom ett visst verkningsområde.

2) Alla kroppar i konstant rätlinjig rörelse fortsätter så tills någon 
kraft får dem att ändra sin riktning eller hastighet.

3) Gravitationskraften är allt större ju närmare man kommer 
kroppens centrum.

Här är nu Hooke mycket nära att förekomma Newton, men hans 
rörelselagar är bara förslag. Han använder dem inte till några beräk
ningar. Ett par år senare, 1680, skrev Hooke som sekreterare i Royal 
Society (sedan Oldenburg dött 1677) till Newton och framkastade 
idén att gravitationskraften avtar med kvadraten på avståndet. Sam
tidigt skrev han en del om sin egen fjäderlag. Newton svarade kyligt 
att han aldrig hade hört talas om någon fjäderlag och förresten hade 
han för länge sen tröttnat på det där med naturvetenskapen.

Men Wren och astronomen Edmund Halley blev allt mer överty
gade om att Hooke var något viktigt på spåren: Att kunna förutsäga 
planeternas rörelser. Halley sökte upp Newton i Cambridge och54
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Tre meteorologiska basinstrument från 
Hookes upp finnarverkstad: kvicksilverbaro
meter med visare av Hookes konstruktion, 
bygrometer samt vindmätare av en typ som 
användes av Brittiska armén under första 
världskriget

framförde ett bud från Wren som utlovat ”a book of 40 shillings” 
till den som kunde föra problemet i hamn. Newton sade att han hade 
löst det för länge sedan men att han slarvat bort papperen.

Newton samlade sig nu till en av de mest koncentrerade intellek
tuella prestationer världen känner. Efter två år presenterade han 
Principia för Royal Society — och Hooke kände sig kränkt. Newton 
hade inte så mycket som tackat honom. Steget från Hookes intuitivt 
framkastade hypoteser till Newtons matematiska analys är enormt, 
det förstår vi nu. Men det är också lätt att förstå Hookes förtvivlan 
och vrede. Det vi nu vet, men vilket då var okänt för Hooke, är att 
Newton hade huvuddragen till sin mekanik klar redan 1666.

Traditionen tycks dock ibland ha överdrivit motsättningen mellan 
Newton och Hooke. I en föreläsning4) inför Royal Society 1949 
säger E. N. da C. Ändrade om Newtons behandling av Hooke: 
”. . . made no mention of him either in the Principia or in the Op
ticks . . Detta är inte helt korrekt, ty i en Anmärkning till Propo
sition IV i Bok I5) säger Newton: ”Det i det sjätte korrolariet om
nämnda fallet förekommer hos de celesta kropparna (såsom förut 
även våra landsmän Wren, Hooke och Halley hava funnit), . . .”

Hooke var vetenskapsman men kanske ändå mer uppfinnare. För 
att överföra axelvridningar vid teleskop som lutades i olika lägen 55
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Till vänster: Instrument för mätning av havsdjup utan lodlina. När apparaten tog i 
botten, frigjordes den kulformade flottören och steg uppåt, samtidigt som ett urverk 
startade. Det stannade automatiskt då flottören nått ytan. Stigtiden gav ett direkt 
mått på djupet.
Till höger: Instrument för uppsamling av vattenprover på olika djup i havet. Luckorna 
i behållarna på sidorna stängdes automatiskt vid visst djup och medförde vattenprovet 
upp till ytan.

använde han Cardanos knut i en ny tillämpning. Han gjorde mete
orologiska instrument och oceanografiska. Han satte ett hårkors i sitt 
mikroskopokular och hans är irisbländaren som finns i varje kamera. 
Hur har en sådan man kunnat så totalt glömmas bort?

En orsak har redan nämnts: Hooke gavs aldrig tid att fullfölja mer 
än några få av sina uppslag. Royal Society höll honom ständigt i gång 
med demonstrationer och korrespondens. Det är ofattbart att han 
med sin dåliga fysik kunde hålla detta tempo.

Själv ser jag som den troligen viktigaste orsaken till glömskan den 
exempellösa framgången för Newton. Det var filosofen i stället för 
teknikern som triumferade, ”academic” i stället för ”industrial”. Det 
Hooke försökt sig på men inte klarat, det hade Newton bemästrat. 
Det var den matematiska fysikens stora, kanske största triumf. Den56
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knepige, finurlige fysikern hade fått sin överman; den teoretiske 
fysikern, som med matematikens hjälp härleder fysikaliska samman
hang. Den praktiskt nyttobetonade fysiken (den som ytterst gällde 
navigationsproblem och annat världsligt) får nu allt mer vika för den 
rena fysiken, den som inte sneglar åt praktiska och ekonomiska nyt
tigheter. Ängmaskin och järnvägar kom i stället att utvecklas av 
oskolat folk, som fått sina kunskaper i gruvor och verkstäder.

Robert Hooke blev helt enkelt omodern i ett enda slag, han var en 
renässansmänniska på engelsk botten, men renässansens tid var för 
länge sedan förbi. Hans samtida förstod ändå hans storhet: När han 
dog 1703 var alla Royal Societys medlemmar närvarande vid hans 
begravning. Men medan Isaac Newton och Thomas Tompion vilar i 
Westminster Abbcy och Christopher Wren i St Pauls, känner ingen 
i dag platsen för Robert Hookes grav.
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Robert Hooke and his spring law—a tercentenary
Hooke’s law States that the deformation of a spring is proportional to the load 
acting on it. This law, which is known to every engineer throughout the world, 
was published in 1678. Its orginator, Robert Hooke (1635—1703), was an 
extremely Creative man, who made lasting contributions to mechanics, physics, 
astronomy, meteorology, geology, biology and horology. He was a gifted 
inventor and a first rate artist and architect.

His scene was 17th century London and his co-actors were men as Isaac 
Newton, Christopher Wren, Samuel Pepys and Thomas Tompion. Much of his 
life was drama. A life-long conflict with Newton resulted from a controversy 
over one of NewtoiTs early papers on optics. The great fire of London brought 
him in close contact with Wren and led to his appointment a chief surveyor 
during the reconstruction of the city. His early works in horology (anchor 
escapement, spring regulator) were applied in cooperation with Tompion, but 
also brought him in bitter conflict with Christiaan Huyghens in Holland.

As curator of the Royal Society and later its secretary Robert Hooke was a 
central figure in England in this age of bustling scientific activity. After his 
death his name sank into almost total oblivion. Not even the site of his grave 
is known today. But Hooke’s law is used wherever naval architects or civil or 
mechanical aeronautical engineers are making design calculations.

Summary
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