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utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

Sir Isaac Newton, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen) i Woolsthorpe-by-
Colsterworth i Lincolnshire, död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727[a] i Kensington i London,[1]

var en engelsk naturvetenskapsman, matematiker, teolog (antitrinitarian[2]) och alkemist. Han är mest
känd för det banbrytande arbetet Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (ofta kallad enbart
Principia), som innehåller klassisk mekanik i sina huvuddrag.
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Newton föddes nära Grantham i Lincolnshire i östra England. Fadern, som också hette Isaac Newton,
var en välbärgad jordägare men han hade ingen utbildning. Tre månader före Newtons (d.y.) födelse dog
fadern. När Newton var tre år gammal gifte modern, Hannah Ayscough, om sig. Han blev då
omhändertagen av sina morföräldrar och bodde hos dem tills styvfadern hade dött. Då kunde den
tioårige Isaac återförenas med sin mor och några halvsyskon. Han började skolan i tioårsåldern, och
skolgången flöt på någorlunda bra. Runt år 1660 var grundskolan slut för hans del och på sin morbrors
initiativ sökte han till Trinity College i Cambridge.

Den 6 juni 1661 började Newton, 18 år gammal, på Trinity College vid universitetet i Cambridge. Han
började snart intressera sig för vetenskapsmän och deras skrifter. Från augusti 1665 till april 1667 var
universitetet stängt på grund av pesten. Newton åkte då tillbaka till hemgården Woolsthorpe och fortsatte
studera där. Han gjorde en serie optiska försök och kom sedan bland annat fram till att det vita ljuset
består av alla färger i regnbågsspektret. Dessa resultat publicerades dock först år 1704. I Woolsthorpe
uppfann han fluxionsmetoden, en matematisk metod för användning inom infinitesimalkalkylen. Han
lade grunden till sin forskning runt krafter, gravitationen och planeternas rörelse. Härifrån härstammar
också legenden om Newtons förundran över varför ett äpple faller till marken.

När han hade kommit tillbaka till universitetet fortsatte han sitt arbete och efterträdde 1669, vid 26 års
ålder, sin matematikprofessor Isaac Barrow som hade varit en av Newtons förebilder och uppmuntrare i
hans matematiska studier. Newtons optiska undersökningar ledde, 1671, till byggandet av ett
spegelteleskop. Detta liksom tidigare vetenskapliga åtaganden gjorde att han valdes in i
vetenskapsakademien Royal Society 1672.

Fram till 1679 arbetade Newton med optiken varefter han åter började intressera sig för planeternas
rörelse. 1684 var skriften De Motu ("Om rörelse") klar men publicerades aldrig. Tre år senare, efter 18
månaders intensivt arbete, var ännu ett verk klart: Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
("Naturvetenskapens matematiska principer"). Verket, som oftast bara kallas Principia, består av tre
böcker och är Newtons mest betydande. En stor del av materialet i den föregående boken återfanns här
med vissa korrigeringar. Böckerna handlar sammanfattningsvis om den gravitation varje himlakropp alstrar och om konsekvenserna detta har för oss människor
och andra himlakroppar.

Principia gjorde Newton till en av dåtidens mest kända och respekterade vetenskapsmän, och det blev snabbt ett standardverk.
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Isaac Newtons
heraldiska vapen.

Newton har berättat, bland annat för William Stukeley, om hur han hörde ett äpple dunsa i marken medan han satt i tankar (sat in a
contemplative mood). Dunsen ledde in hans tankar på frågor om gravitationen. Varför rusar äpplet rakt mot jorden, medan månen "faller"
i vad som verkar vara en evig cirkelbana runt jorden? Äpplet och månen lyder väl under samma tyngdlag? Hur ska den tyngdlagen vara
beskaffad för att kunna beskriva två så olika rörelser? Detta ska ha varit starten på det arbete som ledde till Principia. Vid åtskilliga
institutioner i England har man äppelträd som påstås vara avkomlingar (http://www.sfu.ca/physics/ugrad/courses/teaching_resources/dem
oindex/mechanics/mech1l/apple.html) från "Newtons äppelträd". Ett sådant "Flower of Kent-träd" finns sedan 1996 i Botaniska
trädgården i Lund, planterat där av Hans-Uno Bengtsson.

Efter allt arbete sjönk Newton emellertid ner i en depression och tog avstånd från allt som rörde vetenskap. Istället började han nu intressera sig för
universitetspolitik och blev 1689 invald i det engelska parlamentet som universitetets ombud. Han lämnade den posten 1696 för att börja arbeta på det engelska
myntverket som dess chef. Där utarbetade han ett nytt monetärt system som kom att gälla 150 år framåt i tiden.

Newton hamnade upprepade gånger i osämja med andra framstående vetenskapsmän. Redan under 1670-talet, när han hade valts in i Royal Society, uppstod
våldsamma diskussioner mellan honom och akademiens president Robert Hooke som hade en annorlunda optikteori. Senare anklagade Hooke honom för att ha
stulit hans teorier rörande gravitationen. När Newton publicerade Principia, och fick äran, blev Hooke mycket bitter. En annan som Newton blev osams med i
början av 1700-talet var Gottfried Wilhelm Leibniz, en mycket framstående tysk matematiker. Ämnet var i detta fall infinitesimalkalkylen och vem som hade varit
först med att formulera den. Sannolikt hade de kommit fram till samma slutsatser oberoende av varandra men båda ansåg att de hade blivit kopierade. En
kommission från Royal Society, ledd av Newton själv, undersökte det hela och kom till slut fram till att Newton varit den förste. Leibniz, oerhört bestört över
denna förolämpning, publicerade en serie artiklar där han hävdade sin rätt till infinitesimalkalkylen. Det hela bröt ut i en öppen konflikt mellan de två giganterna,
en kamp som Newton skulle komma att vinna. Som resultat slutade stora delar av vetenskapen att använda sig av Leibniz notationer, trots att dessa var överlägsna
Newtons motsvarigheter. På 1800-talet började dock matematiker att använda sig av Leibniz metoder igen, och det är dessa vi använder än idag.[3]

Newton var intresserad av bibelstudier och han skrev kommentarer till Uppenbarelseboken.[4]

Newtons upptäckter hade ett om möjligt ännu större kulturhistorisk än vetenskapligt värde.[5] I stället för den mystiska uppfattningen av naturen trädde nu
övertygelsen om sträng lagbundenhet. Newton har säkrade segern åt den riktning som på 1600-talet kallades naturalism, det vill säga den åskådning som förklarar
allt som sker ur naturliga lagar, ur den nödvändiga serien av orsaker och verkningar. Newton banade på så sätt väg inte bara för 1700-talets upplysning, utan också
till den moderna natur- och världsåskådningen över huvud taget.[5]

De analysi per aequationes numero terminorum infinitas (1711)
Method of Fluxions (1671)
Of Natures Obvious Laws & Processes in Vegetation (opublicerad, c. 1671–75)[6]

De motu corporum in gyrum (1684)
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687)
Opticks (1704)
Reports as Master of the Mint (http://www.pierre-marteau.com/editions/1701-25-mint-reports.html) (1701–25)
Arithmetica Universalis (1707)
The System of the World, Optical Lectures, The Chronology of Ancient Kingdoms and De mundi systemate (published posthumously in 1728)
Observations on Daniel and The Apocalypse of St. John (1733)
Newton, Isaac (1991). Robinson, Arthur B.. red. Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John. Cave Junction,
Oregon: Oregon Institute of Science and Medicine. ISBN 0-942487-02-8 (A facsimile edition of the 1733 work.)
An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture (1754)

a. ^ I England ansågs nyåret tidigare infalla 25 mars. Enligt samtida lokal räkning dog han därför 1726.

Newtons rörelselagar
Newtons metod
8000 Isaac Newton

1. ^ Enligt g.s. född 25 december 1642, död 20 mars 1727.
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2. ^ Snobelen, Stephen D. (17 februari 1999). ”Isaac Newton, heretic : the strategies of a Nicodemite (https://web.archive.org/web/20131007005
450/http://isaac-newton.org/heretic.pdf)”. British Journal for the History of Science "32": ss. 381–419. doi:10.1017/S0007087499003751 (http
s://dx.doi.org/10.1017%2FS0007087499003751). Arkiverad från originalet (http://www.isaac-newton.org/heretic.pdf) den 7 oktober 2013.
https://web.archive.org/web/20131007005450/http://isaac-newton.org/heretic.pdf.

3. ^ Bardi, Jason. The Calculus Wars
4. ^ ”Idéernas historia” (https://books.google.se/books?id=yk14BgAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=newton+kommentar+till+uppenbarelsebo

ken&source=bl&ots=U_QSoDrh7L&sig=ACfU3U0QL_VMfSL9YBf-OZVN0lNVjknvtQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwi1uar6zPznAhUj06YKHe
zfCcEQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=newton%20kommentar%20till%20uppenbarelseboken&f=false). Sten Högnäs.
https://books.google.se/books?
id=yk14BgAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=newton+kommentar+till+uppenbarelseboken&source=bl&ots=U_QSoDrh7L&sig=ACfU3U0QL_
OZVN0lNVjknvtQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwi1uar6zPznAhUj06YKHezfCcEQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=newton%20kommentar%
Läst 2 mars 2020.

5. ^ [a b] Hildebrand, Hans; Hjärne, Harald; Pflugk-Harttung, Julius von. ”166 (Världshistoria / Nya tiden 1650-1815)” (http://runeberg.org/vrldhist/
5/0188.html). runeberg.org. http://runeberg.org/vrldhist/5/0188.html. Läst 20 januari 2022.

6. ^ Newton's alchemical works (http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/index.jsp) Arkiverad (https://web.archive.org/web/20071213020643/htt
p://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/index.jsp) 13 december 2007 hämtat från the Wayback Machine. transcribed and online at Indiana
University. Retrieved 11 January 2007.

Gleick, James (2005). Isaac Newton. Översatt av Kjell Waltman. ISBN 91-85057-85-1
”Geniet Newton (http://popularhistoria.se/artiklar/geniet-newton/)”. Popularhistoria.se. 3 juli 2002. http://popularhistoria.se/artiklar/geniet-
newton/. Läst 18 maj 2017.

 Wikimedia Commons har media som rör Isaac Newton.
St. Andrews' history on Isaac Newton (http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html), på en undersida även tjugo
olika porträtt av Newton.
Science World biography on Isaac Newton (http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html)
Faktoid om det fallande äpplet (http://www.faktoider.nu/newton.html)
Runesson, Anders (2008). ”Newton satsade på vetenskap istället för lantbruk”. Allt om vetenskap (11): sid. 110–111.
Isaac Newton (http://libris.kb.se/hitlist.jsp?q=f%C3%B6rf%3A%28Newton%2C+Isaac%2C+1643-1727%29&m=50) i Libris
Isaac Newton (http://data.europeana.eu/agent/base/146840) hos Europeana

Auktoritetsdata

• WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-007443) • VIAF: 22146457 (https://viaf.org/viaf/22146457) • LCCN: n79007443 (http:/
0000 0001 2099 7897 (http://isni.org/0000000120997897) • GND: 118587544 (http://d-nb.info/gnd/118587544) • LibrisXL: gdsvwnf03781651 
Katalogiserade verk. (https://libris.kb.se/katalogisering/search/libris?_limit=20&o=https%3A%2F%2Flibris.kb.se%2Fgdsvwnf03781651%23it)
Andra katalogiserade bidrag. (https://libris.kb.se/katalogisering/search/libris?_limit=20&o=https%3A%2F%2Flibris.kb.se%2Fgdsvwnf03781651
• SUDOC: 02704694X (http://www.idref.fr/02704694X) • BNF: cb119176085 (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119176085) (data) (http://da
90116488 (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90116488) • ULAN: 500330573 (https://www.getty.edu/vow/ULANFullDispl
74313 (http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=74313) • NLA: 35385821 (https://nla.gov.au/anbd.aut-an35385821) • NDL: 00451249 (http://
001181923 (http://aleweb.ncl.edu.tw/F/?func=accref&acc_sequence=001181923&CON_LNG=ENG) • NKC:
jn20000604178 (http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jn20000604178&CON_LNG=ENG) • ICCU:
IT\ICCU\CFIV\002501 (http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda_authority.jsp?bid=IT\ICCU\CFIV\002501) • BNE:
XX1041810 (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1041810) • CiNii: DA00086072 (http://ci.nii.ac.j
a10433399 (http://cantic.bnc.cat/registres/CUCId/a10433399)

Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Newton&oldid=50144470"

Sidan redigerades senast den 8 februari 2022 kl. 16.07.

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare
Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor.

Källor

Externa länkar

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Snobelen&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20131007005450/http://isaac-newton.org/heretic.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1017%2FS0007087499003751
http://www.isaac-newton.org/heretic.pdf
https://web.archive.org/web/20131007005450/http://isaac-newton.org/heretic.pdf
https://books.google.se/books?id=yk14BgAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=newton+kommentar+till+uppenbarelseboken&source=bl&ots=U_QSoDrh7L&sig=ACfU3U0QL_VMfSL9YBf-OZVN0lNVjknvtQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwi1uar6zPznAhUj06YKHezfCcEQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=newton%20kommentar%20till%20uppenbarelseboken&f=false
https://books.google.se/books?id=yk14BgAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=newton+kommentar+till+uppenbarelseboken&source=bl&ots=U_QSoDrh7L&sig=ACfU3U0QL_VMfSL9YBf-OZVN0lNVjknvtQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwi1uar6zPznAhUj06YKHezfCcEQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=newton%20kommentar%20till%20uppenbarelseboken&f=false
http://runeberg.org/vrldhist/5/0188.html
http://runeberg.org/vrldhist/5/0188.html
http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/index.jsp
https://web.archive.org/web/20071213020643/http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/index.jsp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive#Wayback_Machine
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Indiana_University_(Bloomington)&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Bokk%C3%A4llor/91-85057-85-1
http://popularhistoria.se/artiklar/geniet-newton/
http://popularhistoria.se/artiklar/geniet-newton/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Isaac_Newton
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html
http://www.faktoider.nu/newton.html
http://libris.kb.se/hitlist.jsp?q=f%C3%B6rf%3A%28Newton%2C+Isaac%2C+1643-1727%29&m=50
https://sv.wikipedia.org/wiki/Libris_(bibliotekskatalog)
http://data.europeana.eu/agent/base/146840
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeana
https://sv.wikipedia.org/wiki/Auktoritetsdata
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-007443
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virtual_International_Authority_File
https://viaf.org/viaf/22146457
https://sv.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://id.loc.gov/authorities/names/n79007443
http://isni.org/0000000120997897
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei
http://d-nb.info/gnd/118587544
https://sv.wikipedia.org/wiki/LibrisXL
https://libris.kb.se/gdsvwnf03781651
https://libris.kb.se/katalogisering/search/libris?_limit=20&o=https%3A%2F%2Flibris.kb.se%2Fgdsvwnf03781651%23it
https://libris.kb.se/katalogisering/search/libris?_limit=20&o=https%3A%2F%2Flibris.kb.se%2Fgdsvwnf03781651%23it&p=contribution.agent.%40id&p=instanceOf.contribution.agent.%40id
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_universitaire_de_documentation
http://www.idref.fr/02704694X
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119176085
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119176085
https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90116488
https://sv.wikipedia.org/wiki/Union_List_of_Artist_Names
https://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=500330573
http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=74313
https://sv.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_Australia
https://nla.gov.au/anbd.aut-an35385821
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationella_parlamentsbiblioteket
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00451249
http://aleweb.ncl.edu.tw/F/?func=accref&acc_sequence=001181923&CON_LNG=ENG
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckiska_nationalbiblioteket
http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=jn20000604178&CON_LNG=ENG
https://sv.wikipedia.org/wiki/Istituto_Centrale_per_il_Catalogo_Unico
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda_authority.jsp?bid=IT\ICCU\CFIV\002501
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spaniens_nationalbibliotek
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1041810
https://sv.wikipedia.org/wiki/CiNii
http://ci.nii.ac.jp/author/DA00086072?l=en
http://cantic.bnc.cat/registres/CUCId/a10433399
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Newton&oldid=50144470
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Upphovsr%C3%A4tt
https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use

