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Almqvistsällskapets förre ordförande, Lars Burman, installerades som professor vid Uppsala 
universitet 16 november 2001. Han höll då denna installationsföreläsning om Almqvists syn 
på  professorssysslan. 
 

Lars Burman 
 

Om ideala professorer 
C.J.L. Almqvist och universiteten 

 
 
Magnifice rektor! Ärade åhörare! 
 
Carl Jonas Love Almqvist var diktare, tonsättare, journalist, religionsreformator, 
läromedelsförfattare, bedragare, bigamist och förmodligen också 
giftmordskonspiratör. Den mångsidige mannen blev dock aldrig professor, även 
om han i femton år levde med den titeln. I den amerikanska landsflykten kallade 
han sig professor Lewis Gustavi, och när han dog i Bremen 1866 hade namnet 
varierats till Carl Westermann  men den självtagna professorstiteln hade han 
behållit. Almqvist var lärd, fylld av idéer och en god lärare. I första hand, tror 
jag,  såg han sig som en andlig-intellektuell vägröjare. Kanhända var hans 
viktigaste självbild den som professor.1 Redan i en artikel 1834 menade han att 
professorn och skolmästaren har samma mål: att bilda människan till människa.2 
En kort undersökning av hans syn på universitet och ideala professorer kan 
kanske därför vara på sin plats. 

Almqvist levde i ett samhälle där det var svårt att försörja sig som 
författare. För honom, liksom för hans generationskamrater, hägrade den 
bekväma ämbetsmannavärlden: ett pastorat på landet eller en professur i Lund 
eller Uppsala. Båda karriärvägarna kunde sedan krönas med en biskopsmitra i 
lämplig stiftsstad. Det gällde emellertid att balansera säkert, särskilt för 
radikaler. Romanen Det går an känns idag som en idyll, men var då en politisk 
sprängladdning. Vännen Janne Hazelius varnade Almqvist före publicerandet: 
”Men Det går an, den, käre Du, går icke an förr än du blifvit pastor eller 
professor”.3 

                                                 
1 Louise Vinge har i en uppsats drivit tesen att Almqvists självförståelse är lärarens snarare än diktarens. Hon har 
också påmint om den symboliska betydelsen av att han dog med självtagen professorstitel. Louise Vinge, 
”Almqvist  läraren”, Carl Jonas Love Almqvist  konstnären, journalisten, pedagogen, Almqviststudier 1 
(Hedemora, 1996), s. 24. 
 Den utförligaste framställningen av Almqvists lärargärning är Hedvig Petri-Liljekrantz, Carl 
Jonas Love Almqvists pedagogiska verksamhet, Pedagogiska skrifter utgivna av Sveriges allmänna 
folkskollärarförenings litteratursällskap 105 (Stockholm, 1923). 
2 Artikeln ”Rörande elementar-undervisning” ingick i Skandia (1834). Carl Jonas Love Almquist, Samlade 
skrifter, 4 (Stockholm, 1921), s. 280. 
3 KB Ep. A. 7. Cit. efter Johan Svedjedals inledning till C.J.L. Almqvist, Det går an. Hvarför reser du? (1838 
års versioner), Samlade Verk 21 (Stockholm, 1993), s. 11. 
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 Almqvist såg sina politiska meningsfränder bland studenterna. Det 
framgår när han berättar om deras nattliga hyllningar då han tvingats upp till 
Uppsala för att förklara sina teologiska villfarelser för domkapitlet.4 Det framgår 
också  när han 1846 talade till det skandinaviska sällskapet i Köpenhamn under 
rubriken ”Om skandinavismens utförbarhet”.5 Här propagerar han vältaligt för 
att studenterna skall kunna läsa vid valfritt skandinaviskt universitet och att det 
dessutom skall vara möjligt för en skandinav att söka professur vid alla. Han 
leker till och med med tanken på ett samskandinaviskt universitet i Göteborg. 

Men vid det laget hade de akademiska vägarna stängts för rabulisten. 
Vid slutet av 1830-talet hade en universitetskarriär ännu varit möjlig. 1837 lär 
planer  ha smitts att göra Almqvist till professor i indologi i Uppsala.6 Två år 
senare sökte han professuren i estetik och moderna språk i Lund. Han 
förklarades behörig, och inflytelserika vänner stödde honom.7 Nu blev slutet att 
diktaren föll på mållinjen. Han överklagade på högsta ort, men där var man 
orubblig. Almqvist blev förstås bitter. I december skrev han till Hazelius:  
”Systemet för Befordringar, hos oss, är och har länge nog varit sådant, att ingen 
menniska får någonting för arbete eller dylika meriter."8 
 Mitt under striden om professuren publicerade Almqvist en lång 
artikelserie i Aftonbladet som utgavs i bokform följande år  1840. Det är en 
utbildningspolitisk skrift med titeln Om svenska uppfostringsväsendet, som 
naturligtvis var tänkt som en slags meriteringsskrift. Huvuddelen av boken 
ägnas universiteten, och Almqvist utgår från den då pågående diskussionen om 
att slå ihop de två universiteten till ett. Idén är inte så dum, tycker han, men 
undviker att nämna Uppsala som lämplig plats. Istället talar han sig varm för att 
det hopslagna universitetet borde placeras i Stockholm, helst på söder där det är 
billigt för studenter att bo och leva. Och tänk vilken värme och vilket ljus 
landets mer än femtio universitetslärare skulle sprida i huvudstaden.9 
 Slutligen stannar han dock vid att hopslagningen i nuläget inte låter 
sig göras. Istället är långtgående reformer nödvändiga vid de gamla 
universiteten. ”Hufvudmännens, professorernes, sanna ställning vid dem är 
verkligen sorglig, ja sorgligare än sjelfva studenternas.” (SU, s. 58) Det  
                                                 
4 I brev till Wendela Hebbe 6/11 1842 skriver han triumfatoriskt om hur studenterna på nätterna hyllar honom 
med hurrarop, marseljäsen och andra sånger. C.J.L. Almqvist. Brev 1803-1866. Ett urval med inledning och 
kommentarer av Bertil Romberg (Stockholm, 1968), s. 168 
5 Om Skandinavismens Utförbarhet. Föredrag, hållet i det Skandinaviska Sällskapet den 4 Februarii 1846 
(Stockholm, 1846). Delupplaga även utgiven i Köpenhamn. 
6 Almqvists brev till Hartmansdorff 16/4 1837. Påpekat i Kurt Aspelin ,”Det europeiska missnöjet”. 
Samhällsanalys och historiespekulation, Studier i C.J.L. Almqvists författarskap åren kring 1850, I (Stockholm, 
1979), s. 331, n. 11. 
7 Blivande biskop Thomander menade att om universitetet ville ha en verkligt genial man skulle man välja 
Almqvist. Denne placerades efter hårda omröstningar som trea; ettan tackade nej, och tvåan fick tjänsten. Karin 
Monié, Den etablerade vetenskapsmannen. Gustaf Ljunggren  svensk litteraturhistoriker (Stockholm, 1985), s. 
25-29. 
8 Carl August Hagberg, shakespeareöversättaren, fick tjänsten, kanske delvis genom goda kontakter. Citatet: 
Almqvists brev till J.A. Hazelius, 12 och 20/12 1841. Brev, s. 164. 
9 Carl Jonas Love Almqvist, Om svenska uppfostringsväsendet (Stockholm, 1840), s. 56. Fortsättningsvis 
hänvisas till detta verk inom parentes i brödtexten. 
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Professorn föreläser. Stockholms Stadsmuseum 
 
Almqvist skjuter in sig på är vad professorer skall ägna sig åt och hur de skall 
utöva sitt ämbete. Vägen dit går över vad de inte skall göra. 

Universiteten plågas av det Almqvist kallar examensväsendet. 
Systemet är orättvist. Dessutom får det studenterna att koncentrera sig på att 
klara examen istället för att intressera sig för studierna i sig. Examinerandet är 
ett ”gigantiskt tråk”, en ”skadlig ymp” och en plåga för professorerna. Almqvist 
påpekar att eftersom hårda studier lätt leder till dålig hälsa, och eftersom 
snillrikhet ofta är förenad med, som det heter, ”ett retligt nervsystem”, så bör 
man inte slita ut professorer med tungt examinerande. (SU, s. 74 f.) Prövning av 
kunskaper skall istället ske när studenterna söker tjänster och ämbeten. 
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Det andra stor hindret är vad Almqvist kallar den akademiska 
patriarkalismen: till exempel delaktigheten i stadens styrelse, domsrätten över 
studenterna, ekonomiskt administrativa göromål, inspektorat på nationerna. Allt 
detta, menar Almqvist, är uttryck för ett föråldrat maktsystem som  tar tid och 
kraft från professorernas huvudgöromål. 

Vad tycker då Almqvist att en professor skall göra i den bästa av alla 
världar? 1) ”Läsa, för egen räkning, och för att fortgå i banan”; 2) ”hålla 
föreläsningar för de studerande”; 3) ”författa och utgifva arbeten, till den öfriga 
allmänhetens tjenst.” (SU, s. 145). Läsandet och skrivandet ordar han inte så 
mycket om; det är nog självklara ting. Istället har han desto mer att säga om 
föreläsningar. Han utgår från frågan: varför är föreläsningssalarna tomma? Det 
finns två skäl. För det första  måste en professor se framåt. Han är en inspiratör 
och  ledare för studenterna och måste därför vara progressiv; annars kommer de 
inte till föreläsningarna. Jag citerar: ”hvartenda läroämne (till och med ett blott 
linguistiskt eller mathematiskt) har sin framtid; ty intet står stilla”. (SU, s. 68) 
För Almqvist skall universitetet vara i samklang med rörelser i tiden, och som 
den romantiker och radikalliberal han är tror han på framsteg och 
mänsklighetens fördolda väg mot en bättre värld. Professorer är i hans ögon 
nyckelpersoner, och deras  uppdrag är att följa med sin tid  inte följa varje 
vindkast  men att, som det heter, rätt följa med tiden. (SU, s. 71) 

När Almqvist lyfter fram den progressive professorn som ett ideal 
pekar han i hemlighet på sig själv. Bilden förstärks när han utvecklar sin andra 
huvudpunkt: behovet av engagerande föreläsare. Almqvist själv lär ha varit en 
utmärkt lärare och karismatisk talare, och i sina skrifter behandlar han ofta den 
goda vältalighetens elektriserande verkan.10 I boken om uppfostringsväsendet 
beskriver han en akademisk vältalighet i kris. 

Kanske, skriver han, kan böcker och tidskrifter ersätta 
föreläsningarna? Många resignerade professorer nöjer sig med bokläsande 
studenter och står själva i katedern och läser innantill (som jag gör nu). Men nej, 
säger Almqvist. Läser man bara det skrivna så är det en död röst publiken möter, 
en vox mortua, och inte en vox viva. Det är den levande rösten och 
personligheten som är svaret  den goda föreläsningen måste växa till en så 
”egen och stor karakter, att den genom ingen bok eller afhandling kan göras 
umbärlig.” (SU, s. 63)  Professorns fördel över boken är att vara en levande 
person, och den egenskapen skall han ta med sig upp i katedern. Almqvist blir 
riktigt vältalig: ”Han måste i allt stå framför sitt auditorium såsom en lefvande, 
fri och talande menniska, intresserande på ett annat och högre sätt, än blott en 
bokstaf; annars står han der som en obehöflighet. Det magiska, som hänför, 

                                                 
10 Carl Jonas Love Almqvist, Svensk språklära,  3:e uppl. ( Stockholm, 1840), s. 6. Jfr. Lars Burman, Tre fruar 
och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner, Almqviststudier 2 (Hedemora, 1998), s. 147. För 
ett skönlitterärt exempel på vältalighetens kraft se t.ex. novellen ”Kapellet” i Samlade Verk 8, (Stockholm, 
1996), s. 128 ff. 
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leder och lyser  hvari ligger det? En bok kan ju också göra något sådant? Visst; 
men en person kan göra det vida mer, eldigare, klarare, högre.” (SU, s. 63) 

Almqvist är en god kommunikationsteoretiker och understryker att 
professorn  inte bara själv måste elektrisera utan också låta sig elektriseras 
tillbaka av sin publik. Det är denna ”vexel-upplifning” mellan läraren och 
studenterna som höjer katedern över boken. Föreläsningen måste vara 
extemporerad, ja, improviserad  menar Almqvist i pedagogisk begeistring  det 
måste finnas en frihet i talet som gör att professorn kan anpassa sig till 
ögonblicket och välja de ord som ”den för hans ögon varande ungdomens 
anblick ingifva honom.” (SU, s. 65) Men man skall inte tro, menar diktaren, att 
framgång i talarstolen bygger på extaser eller underliga åthävor, utrop, tårar eller 
 som det heter  andra åbäkanden. (SU, s. 64) Kärnan till framgången ligger i 
”kärlek och nit” för ämnet  talaren måste bottna i det han eller hon talar om. 
(SU, s. 64) 

Almqvist är romantiker och därmed fiende till den gamla retoriken. 
Regelsystem och tvång är styggelser. Samtidigt är han ytterst medveten om 
språkets karaktär av verktyg, och att verktyget kan hanteras med större eller 
mindre skicklighet. Man måste alltså trots allt lära sig konsten att tala och 
skriva, och 1800-talet är egentligen en renässans för retoriken, men i nya  former 
och under andra namn. Konsten att tala utan koncept, säger han, behöver 
upparbetas, inövas och regleras genom en lära: ”naturen gifver merendels blott 
anlaget”. Men denna konst är en av de angelägnaste. Såväl prästen som 
professorn behöver ett ”lefvande tal”, det som skiljer från boken. (SU, s. 67) 
 Jag närmar mig slutet av framställningen, och förbigår med tystnad 
den avslutande faktor som Almqvist menar är väsentlig för utvecklande av ett 
idealt högre undervisningsväsende: professorernas förbättrade avlöning. I 
Sverige, konstaterar han lite syrligt, är professorslönen ”snarare liten än stor.” 
(SU, s. 147) 

I stället konstaterar jag att Almqvists bild av dåtidens 
universitetssituation är rätt nedslående: tomma salar och resignerade lärare. Han 
kände sig kallad att reformera systemet, och var en av flera som engagerade sig i 
debatten. Påfallande är den vikt han lade vid lärarna själva och deras 
kommunikationsförmåga. Många av hans reformkrav är numera genomförda, 
och dagens högskolevärld är inte bara större utan också åtskilligt bättre än på 
Almqvists tid. Men helt säkert är det väl inte att vi regelbundet kan uppnå den 
hänryckning i katedern som författaren efterlyste. Och fanns det möjlighet att 
vända sig till diktaren själv, i andevärldens tjänsteförslagsnämnd,  och be honom 
peka ut ideala professorer  tillräckligt lärda, progressiva och vältaliga  så 
skulle han nog bara nämna en enda: magister Carl Jonas Love Almqvist själv. 
 
 

     
 


