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Hundrafemtioårigt sångarjubileum

Av Carl Frängsmyr

I år kan Uppsala universitet och Allmänna Sången fira hundrafemtioårsminnet 
av en av Uppsalasångens största triumfer, Pariserfärden 1867. I den sångartäv-
ling som anordnades i Salle de Vauxhall i samband med världsutställningen i 
Paris detta år tillerkändes en hundra sångare stark kör från Uppsala det för-
nämsta priset, kejsarinnan Eugenies medalj i guld.

Kören leddes av Oscar Arpi, som 1852 hade efterträtt J.A. Josephson som 
Allmänna Sångens ledare. Arpi var musikaliskt självlärd och blev en energisk, 
kraftfull och populär ledare för Allmänna Sången. Pariserfärden 1867 mar-
kerade kulmen på Arpis karriär. Arpi och hans sångare blev nationalhjältar 
och framgången ingöt nytt mod i den studentskandinavistiska rörelse, som 
fått sina törnar efter tysk-danska kriget några år tidigare. Alla skandinaviska 
universitet var inbjudna att delta i tävlingarna i Paris, men olika skäl gjorde 
att varken Lund, Kristiania eller Köpenhamn sände några deltagare. Uppsala 
hade knappast heller varit representerat om det inte hade varit för Arpis per-
sonliga engagemang och förmåga att uppbringa erforderligt ekonomiskt ka-
pital. Redan före avresan var intresset och uppmärksamheten stor. På initia-
tiv av bland andra Carl Rupert Nyblom och Frithiof Holmgren arrangerades 
en avskedsfest för sångarna på Flustret. Det var kvällen före truppens avresa, 
och förhoppningarna var stora. Körsången väckte storvulna nationella känslor 
och staten ställde tre järnvägsvagnar till förfogande. Resan i sig var exotisk för 
studenterna; järnvägen i Uppsala hade invigts mindre än ett år tidigare, varför 
färdmedlet var nytt.

Under tävlingen i Paris framförde upsaliensarna Gunnar Wennerbergs ”Hör 
oss Svea” och Halfdan Kjerulfs ”Brudefærden i Hardanger”. Framförandet väck-
te ett enastående bifall, vilket Pelle Ödman har skildrat i efterhand: ”Det var 
en entusiasm, sådan jag aldrig förr bevittnat den. Handklappningar och stamp-
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ningar rullade fram som en åska, men det var ej nog med det: männen reste sig 
från sina platser under höga rop, och kvinnorna, som ej med bibehållande av 
sin franska grace kunde deltaga i ropen, viftade med sina näsdukar allt vad de 
förmådde. Ja – vad som för oss var en större triumf – själva prisdomarna kunde 
ej längre bibehålla sin värdighet, utan reste sig upp från sina stolar och deltogo 
med entusiasm i det allmänna bifallet.”

Omedelbart efter tävlingen visade det sig att körerna hade tävlat i olika 
klasser, varför upsaliensarna hade tävlat ensamma i den högsta klassen, classe 
d’excellence. De främsta utmanarna, den belgiska kören Les enfants de Belgi-
que, hade lyssnat till en av svenskarnas repetitioner och därefter beslutat sig 
för att tävla i den näst högsta klassen.

Pariserkörens hemfärd gick i triumfens tecken. I Södertälje lagerkröntes 
Oscar Arpi av en grupp unga flickor. Carl XV bjöd hela ensemblen på Operan 
i Stockholm och ordnade mottagning på Ulriksdal. När sångarna anlände till 
Uppsala mottogs de av en stor folkmassa redan på stationen, varefter följde 
stor fest i Botaniska trädgården. Festen avslutades med ett fyrverkeri under 
vilket Oscar Arpis namn skrevs i eldskrift mot natthimlen. 

Pariserfärden 1867 förstärkte den mytbildning som började uppstå kring 
Oscar Arpi, vars koleriska humör och oortodoxa sätt att dirigera inte hind-
rade att han blev mycket populär. Felaktiga toner eller misstag kunde föran-
leda formliga vredesutbrott från Arpi, som längre fram beklagade att hans ef-
terträdare Ivar Eggert Hedenblad var alltför överslätande. På våren 1871 gav 
Allmänna Sången sina sista konserter med Arpi som dirigent, även om han 
formellt kvarstod som dess ledare under ytterligare någon tid.

Minnet av Pariserfärden vårdades ömt och länge, och den blev ett mönster 
för kommande sångarfärder. I samband med universitetets jubelfest 1877 och 
när universitetshuset skulle invigas 1887 firades tio- respektive tjugoårsmin-
net av bravaden. Efter invigningen av universitetshuset framförde Parisvete-
ranerna under Arpis ledning det vinnande bidraget ”Hör oss Svea” i Botaniska 
trädgården. Det blev Arpis sista framträdande som körledare. Han dog tre år 
senare, i september 1890. Sångarna höll fortsatt kontakt och firade flera jubi-
leer tillsammans. Så sent som 1927 samlades nio av de sexton ännu levande 
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deltagarna i Pariserfärden för att fira sextioårsminnet av turnén och äta ge-
mensam middag på Grindstugan. 

Dessa jubileer blev det icke medicinaren och författaren Måns Hultin för-
unnat att uppleva. Hultin, som ingick bland Uppsalakörens andrabasar i Pa-
ris, avled i en drunkningsolycka i Mälaren sommaren 1869, två år efter suc-
cén. Dessförinnan hade han – under signaturen Måns Månsson – utgivit rese-

Medicine kandidaten och författaren Måns Hultin (1830–69) 
med sin hund Lappa. Fotograf: Henri Osti. Uppsala universi-
tetsbibliotek.
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berättelsen Upsalasångarnes Pariserfärd (1868). Denna skildring återutges i 
det följande, som en liten hommage vid 150-årsjubileet av den framgångsrika 
sångarfärden som gjorde Uppsalasången känd i stora delar av Europa. Texten 
återges i sin helhet men ett antal hyllningskväden har uteslutits och stavning-
en har redigerats.
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Uppsalasångarnas Pariserfärd

Skildrad av Måns Månsson

Till Uppsala studenter.

Eder ägnar en kamrat denna enkla berättelse om en färd, som för så många ibland 
oss är och skall förbliva oförgätlig. Det händer väl icke ofta, att ett hundratal stu-
denter på en gång får kasta ifrån sig varje band och bekymmer för att hela veckor 
leva i den renaste ungdomliga hänförelse. Ingen kan heller så njuta av ett dylikt 
tillfälle som en glad och enig skara studenter, och jag är viss om att ingen skall 
mera kunna glädjas åt skimrande ungdomsminnen än Pariserfararna åt sin märk-
liga färd, då vi en gång hinna den ålder, vilken vet värdera minnet som sin skö-
naste pärla.

Jag vet väl, att denna lilla bok är alldeles obehövlig, enär så väl de resande 
som de hemmavarande av Eder ändock aldrig skola glömma de glada dagarna 
och den sällsynta rörelse, som då genomgick allt vårt folk. Men jag kan icke lida 
den tanken, att denna hänförelse icke skulle lämna något annat spår efter sig än 
ett och annat vilsekommet tidningsblad och några bortdöende sägner. Därför vill 
jag lämna min bok till ett vittne om våra barnsliga hjärtan, icke åt en kritisk och 
torrförståndig eftervärld, utan åt de unga och varma sinnen, som denna efter-
värld nog skall bringa med sig.

Jag har här sammanfört mina brev, som den tiden lästes i Nya Dagligt Alle-
handa. De äro hopfogade till en berättelse, som just till följe av denna sin tillkomst 
måste sakna helgjutenhet och avrundning. Men med fullt uppsåt har jag avhål-
lit mig från varje ändring, som icke varit nödvändig för sammanhanget. Mycket 
ovisst är, om jag, börjande helt och hållet på nytt, skulle hava varit i stånd att 
bilda något gott, men lika visst är det däremot, att den upprinneliga stämning, av 
vilken jag då kände mig genomträngd och vilken man då så väl förstod, nu mera 
icke skulle stå i min makt att återgiva. Och det är likväl huvudsakligen om den-
na, som jag vill bära vittne.
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Bugande mig med vördnad för konst och kritik avstår jag således från alla 
anspråk på att bliva ansedd såsom konstnär: jag var långt ifrån herre över mitt 
ämne, jag var själv av ämnet gripen och behärskad, och det är ju ett huvudfel i 
konsten. Helst önskar jag därför, att det för mig egna och individuella, som här 
naturligtvis ofta nog tränger sig fram, måtte få stå i skuggan bakom just det vack-
ra ämne, som jag behandlat. Men jag skall dock icke känna mig sårad av något 
slags omdöme som helst, så snart blott ingen förnekar, att dessa blad äro fram-
givna av ett gott hjärta.

Från Eder, mina kamrater, fruktar jag icke en sådan dom. En mera önskvärd 
ställning för en författare finnes icke, än den jag här innehar med edra sångare till 
mina hjältar och Eder själva till mina läsare.

Uppsala den 30 augusti 1868.
    Måns Månsson.

Inledning

År 1866 den 8 november utgick med buller och ståt ett bud från Paris till all 
världen. En baron Taylor, förut känd såsom en filantropisk agitator, uppträdde 
nu såsom en musikalisk. Han kallade hela världens musikidkande samfund 
både vokala och instrumentala till en jättetävling i den så kallade ”Världens 
huvudstad” till följande årets storartade exposition.

Parturiunt montes, men följderna av denna gigantiska tanke äro för världen 
en hemlighet och utan all betydelse utom för vårt fädernesland och namneli-
gen för Uppsala studentsångare. De franska tidningarna sammanfattade hela 
detta jätteföretags historia uti i en enda fras ungefär sålunda: ”de svenska stu-
denterna kommo och räddade baron Taylor från ett fullständigt fiasko.” Säker-
ligen är jag den ende, som skriver någon annan slags historia om denna tävling 
och det på den grund att Uppsalasångens uppträdande var det enda som är värt 
att tala om. Detta är ämnet för min berättelse, jätteföretaget är blott staffage.

Baronen satte sig i förbindelse med män av alla nationaliteter, varpå ingen 
brist är i Paris. Huru det lyckades honom hos andra känner jag icke, men åt oss 
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fick han fatt i herr Hammerik. Åt denne skänkte han hela Skandinavien, Fin-
land inbegripet, till en musikalisk förläning. Herr Hammerik proklamerade 
sin fullmakt i sina anförtrodda länder. Han ville uppträda med ett anständigt 
följe och påbjöd på grund av sin innehavande makt att ingen sångförening 
finge infinna sig i Paris i mindre antal än ett och ett halvt hundrade, och jag har 
papper framför mig som visa, att han väntade sig minst halvtannat tusende av 
skandinaviska sångare och möjligen dubbelt så många. Han skulle då hava stått 
som en kejsare bland dessa andra småmakter, som högst femtio man starka in-
läto sig i strid med Uppsalasången. – När denna till ett antal av hundrade steg 
fram i salle vauxhal, viskades bland mängden: ”mais ils sont nombres!” – Jag 
undrar vad de skulle hava sagt om det hade kommit femton gånger så många?

Hvar herr Hammerik kom åstad vill jag icke nu efter ett år riva upp igen; 
men vad han hindrade med denna sin antalsbestämmelse kan ses av följande 
telegram till Arpi från Kristiania den 7 maj 1867:

”Ingen Sangerfärd herfra. Tegnet 124, mangler 26. Parisermeddelser till 
mig privat: Sagen svävende.
  Behrens.”

Sålunda: över hundrade raska gutter kunde vi hava haft till kamrater i Paris, 
om Hammerik icke skrämt bort dem med sina siffror. Men nordiska sången 
skulle representeras mera efter siffror än efter noter. Han skulle visa sig sym-
metrisk som ett orgelverk, med några vackra karlar, i värsta fall, såsom ”blind-
pipor i prospekten”.

Detta i Norge. Om förhållandet i Danmark bär danska Dagbladet vittnes-
börd sägande i början av september, att ”en väsentlig orsak till den köpen-
hamnska kommittén för Danmarks deltagande i sångfesten upplöste sig stod 
att söka i misstroende till de personer, vilka man förmodade, att det för dem 
lika mycket gällde eget förhärligande som den nordiska sångens ära”.

Illa gick det i Lund och sammalunda hade det också gått i Uppsala, om icke 
Arpi med sin energi hade tagit saken om hand. Från sitt sommarviste skrev 
han och telegraferade, hotade och bad. Han sände pilbud och befallningar till 
Quai Napoleon, till Smålands sandmoar, Stockholms återvändsgränder, Rue 



14

Oscar Arpi organiserade och 
anförde Uppsalakören i Paris 

1867. Fotograf: Henri Osti. 
Uppsala universitetsbibliotek.

Joubert, Värmland, Norrland och Skåne. Ändock bliver specialkommittén i 
Uppsala överhöljd av återbud och förhinder och telegraferar till honom i sin 
nöd: ”kom hit genast!” och han kommer axelbredare än någonsin och slår larm 
på Gustavianum. Fyrtio man samla sig kring honom. Han frågar dem: kunna 
vi resa? – Ja. – Skola vi resa? – Ja, svarade de, liksom om det hade gällt en färd 
till Eklundshof. Inom åtta dagar kunde han telegrafera till Paris: ”Jag har nittio 
man. Skall jag komma?”

”Kom så talrikt som möjligt, antalet är likgiltigt, Hammerik.” Det var svaret 
av en herre som hade avskräckt två folk från färden och som länge hade gäck-
at det tredje. Med jämt hundrade man på sin rulla, stod Arpi fredagen den 30 
augusti på valplatsen i Paris.
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Första kapitlet.
Uppsala. Avskedsfest och avskedsord.
Uppsala samhälle, som med stort deltagande hade följt den unga skarans rust-
ningar till kampen, ville, innan de släppte sångarna ifrån sig, bjuda dem på 
en hjärtlig välönskan och ett allvarligt farväl. På uppmaning av professorerna 
Holmgren och Nyblom samt doktor Schultz samlades därför en talrik sam-
ling av vänner till både sång och sångare onsdagen den 14 augusti på Flustret. 
Där byttes många hjärtliga ord mellan de resande och de hemmablivande, men 
glanspunkten var dock de ord som professor Holmgren lade de avtågande på 
sinnet. Såsom ett vittne på vad han och mången med honom tänkte om och 
väntade av vår färd och synnerligen för talets vackra både form och innehåll är 
jag glad att därmed kunna pryda denna bok sådant det stod att läsa i Upsala-
Posten två dagar efteråt.

Mine Herrar. Sommaren har då till sist skänkt oss några ovanliga dagar av 
värme och solsken. Men det är icke så underligt. Flyttfåglarna ha ju kom-
mit åter för ett ögonblick, studenterna, den eviga ungdomen har ju visat sig 
på Fyris’ nu för tiden eljest så folktomma stränder. Det varma ungdoms-
blodet har höjt temperaturen inom samhället, och sången har ljudit med 
en friskhet och klang, som sällan, om ens någonsin, varit hörd till och med 
här i ungdomens och sångens stad.

Hur gärna samlas icke allt vad liv och anda har för att fira dessa kära gäs-
ter! De stå nu med foten lyft till avtåg, det skall bli tomt efter dem, och vi 
ha kommit hit för att se och kanske även höra dem ännu en gång, innan de 
anträda färden, sin glada sångarfärd, till världens huvudstad.

Men ha vi verkligen samlats blott för att säga farväl åt lustresande vän-
ner? Nej! långt därifrån. Det bröstet är trångt och det ögat kortsynt, som i 
denna Pariserfärd icke finner något annat än en lustresa.

Varje sak har vanligen åtminstone tvänne sidor. Jag tror väl icke att gläd-
jen skall gömma sig undan där deras väg går fram; men deras färd har dock 
en allvarlig sida och det är i synnerhet vid den, som jag nu ett ögonblick vill 
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fästa mig. Jag tror att färden gäller icke mindre än vårt gemensamma, äls-
kade fosterland, dess ära och kanske även i någon mån dess trygghet. Det 
är icke nu första gången, som svenska ynglingar och män gjort sig redo att 
för det ändamålet draga bort till främmande land – och världen lärer nog 
minnas att dessa färder voro ”ej blot til Lyst”.

Var tid har sina seder. Skall det icke komma en tid, då ett folk kan med 
framgång kämpa för sin existens, sin frihet och sin självständighet med 
andra vapen än det blanka stålet? Skall kanonernas musik alltjämt förbliva 
den enda, till vilken världen lyssnar med aktning? Skola härdade senor och 
smidiga lemmar och konsten att slå ihjäl vara den enda som giver ett folk 
rätt att leva? Har mänskligheten efter så många seklers erfarenhet kom-
mit till denna sorgliga slutsats?

Nej, vi tro att ett nytt tidevarv är i görningen. Vi tro oss skönja en ljus-
nande strimma vid horisonten, som bådar en ny, om också dröjande dag. Vi 
tro att den dagen skall komma, då folkens intellektuella och sedliga krafter 
skola tagas med i räkningen vid bestämmandet av deras öden, då en nation 
kan stå värnad och trygg bakom den fosterländska odlingens blanka sköld.

Se vi icke en liten tillstymmelse till en sådan ny tingens ordning i den 
nuvarande Pariserexpositionen, ett litet försök att mäta folkens värde icke 
efter deras rikedom på guld, icke efter deras förmåga i våld och list – utan 
efter den ståndpunkt, på vilken de stå i andlig och materiell utveckling? 
Folken ha i alla tider måst liksom studenterna underkasta sig tentamina 
och examina av stränga domare. Samtiden tenterar, men historien sätter 
betyget. I konsten att slåss ha våra fäder avlagt godkända, ja, mer än god-
kända prov. De ha med sina svärd skurit så rika lagrar, att hela vårt folk 
därpå slumrat mjukt i mer än ett halvt sekel.

Men denna tentamina är nu för gammal – den gäller icke mer efter den 
nya examensordning, som Napoleon III sökt införa. Nu måste vi vakna 
upp ur vår långa sömn och pröva nya krafter och nya vapen. En examens-
kommission har trätt tillsammans i Paris för att anställa prövning med hela 
den civiliserade världen. I åtskilliga ämnen har Sverige redan med heder 
bestått provet bredvid de mest försigkomna nationerna. Men nu stundar 
en ny tentamen. I sångare, våra kära gäster, I veten nog bäst vad den gäller.
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Vi skicka i Eder vår bästa expositionsartikel, en laddning av Sveriges 
unga söner. Världen skall lyssna på Er, hon skall fästa sina uppmärksamma 
blickar på Er – hon skall tro sig i Eder se en provbit av det svenska folket, 
hon skall tro sig i eder sång höra fosterlandets hjärtljud – med ett ord hon 
skall döma Sverige efter Er. Det är detta medvetande, som sätter så mycken 
kraft och så mycket allvar i edert företag. Det är också denna övertygelse, 
som inger oss så mycket stolthet och glädje. Ty Sverige har knappast sedan 
Carl XII:s dagar sänt en trupp till främmande land så dyrbar, så förhopp-
ningsfull, så segerviss som denna sångartrupp.

Stora förhoppningar följa Eder, rättmätiga förhoppningar, sådana man 
fäster vid den starke, den där med egen kraft bryter sig väg. Men det är sant 
att publikens gunst är nyckfull, och det är gott om man på förhand kan hava 
stämningen för sig. Vi tro att detta är förhållandet i avseende på Eder. Står 
icke den slesvigska frågan i Paris på dagordningen? Äro icke det franska fol-
kets livliga sympatier fästade vid de skandinaviska folkens enhetssträvan? 
Och har icke Sverige gjort sig fördelaktigt bemärkt vid expositionen, har 
det ej genom furstliga och kungliga besök gjort sig påmint? Vi böra tro att 
Sveriges namn för närvarande har en god klang i Paris. Vad sist den svens-
ka sången beträffar, så har ju dess rykte flugit så högt, som de svenska näk-
tergalarnas Jenny Linds, Christina Nilssons och fru Michaëlis vingar bära 
– och högre torde det knappast gå i brist på utrymme. Med ett ord Mine 
Herrar. – detta allt är ägnat att ingiva även den fege mod, och vore icke den 
svenska naturen så lugn, som den lyckligtvis är, så kunde man befara, att 
det nästan skulle förleda till övermod.

Man har låtit oss veta, att en fransk tidning talat illa om Uppsalastuden-
ternas moralitet och kallat dem ”les plus dépravés du monde”. Mig veterli-
gen har ingen insändare vederlagt detta påstående, men jag tror helt visst, 
att den insända artikel, som vi nu skicka till Paris – jag menar Eder själva 
– skall göra varje annan vederläggning överflödig. I skolen lära dem bättre 
känna den svenska studenten – känna Sveas son på gången och på pannan.

Mine Herrar. I skolen göra Sverige heder och öka världens aktning för 
det lilla landet. Men, frågar man, vartill gagnar allt detta i det stora hela? 
Kan eder sångartriumf skänka vårt land någon trygghet mot faror utifrån? 
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En fientlig armé som hotar våra kuster lärer väl ej låta skrämma bort sig av 
en sång, vore den än så skön. Detta är nog sant, men å andra sidan skall icke 
heller världen med likgiltigt lugn åse och tillåta, att ett litet folk – som vå-
gat tävla och med framgång tävlat med stormakterna på industrins, kon-
stens och vetenskapens områden och nu på sångens – slukas av en stormakt, 
som inom sitt omätliga rike och bland sina många miljoner svårligen ens 
med yttersta möda skulle kunna skrapa ihop en enkel kvartett jämförlig 
med våra Uppsalakvartetter, nationalsångare eller vad allt de heta, våra 
svenska sångfåglar.

Eder färd har sin djupa fosterländska betydelse, och den är nog ett gott 
handtag åt gamla Sverige. I haven nog fattat den så. Haven tack därför I 
sångare av Uppsala studentcorps. I haven med orubbligt mod, med aldrig 
sviktande ihärdighet stått fast i edert beslut och besegrat svårigheterna till 
fosterlandets glädje. I utgören stammen och kärnan i denna sångartrupp, 
och den bär med rätta sitt namn efter Er. Men haven tack även I andre, 
sångare från landets skilda delar, som med ädelt nit lyssnat till kallelsen, 
lagt åsido edra enskilda värv för att med samlad kraft sluta Eder till stu-
denterna och själva vara studenter med liv och själ. Och till sist heder och 
tack åt dig Oscar Arpi, som under din nötta spira samlat, ordnat och lett 
de spridda rotarna. Du har ingjutit i dem en fläkt av ditt aldrig tröttnande 
nit, din aldrig svalnande värme. Dig tillräkna vi en icke ringa del av den 
äran att denna sångarfärd, som en tid var blott en ljuvlig dröm, till sist blev 
en levande verklighet.

Då vi här bjuda Er vårt farväl, så sker det med lugn förtröstan på fram-
gången av edert företag. Öppnen eder fältränsel – jag menar det svenska 
hjärtat – och fyllen den till brädden med våra varmaste välönskningar. De 
skola följa Eder i rikt mått. Och när I landstigen på den främmande jor-
den och liksom Gustaf Adolfs soldater uppstämmen eder stridsbön, den 
härliga ”Hör oss Svea”, så är jag viss att den bönen skall bliva hörd. Ty Svea 
skall med klappande hjärta lyssna till varje viskning, som ryktet för om 
edra strider och framgångar – hon skall vara när Eder och i det avgörande 
ögonblicket tiodubbla krafterna och giva eder stämma en klang, som skall 
väcka världens beundran.
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Mine Herrar. Lycka och välsignelse åt edert företag. Det ordet klingar 
kanske svagt i min mun, men kommen ihåg att bakom det ordet klappar 
icke blott ett, utan tusende varma, fosterländska hjärtan. Framgång och 
glädje väntar Eder i Paris, och när I återvänden, så vänta vi Eder här med 
öppna armar.

Så har jag trott mig böra tolka meningen med denna vår enkla fest. Vi, 
som icke äro sångare, som icke ha ett dyrbart instrument att vårda, må vi 
icke spara våra stämmor, då vi nu höja ett fyrfaldigt leve för våra kära gäs-
ter. Leve våra Parisersångare!

Professor Nyblom föreslog därefter en skål för doktor Arpi med ett tal, vari 
han genom en målande skildring av åtskilliga karakteristiska förhållanden och 
handlingar i herr Arpis liv alltifrån skoltiden och studentlivet, från studenttå-
get 1852, herr Arpis då började och sedan oavbrutet fortsatta verksamhet som 
studentcorpsens sånganförare, hans promotion m.m. m.m., gav de närvarande 
en kär och levande bild av den så allmänt och rättvist uppburne sånganföraren.

Doktor Arpi besvarade såväl denna som den föregående skålen med ett tal, 
som gjorde ett djupt intryck. Han tackade för det varma deltagande som den 
förestående sångarfärden allmänt rönte, uttalade sin uppfattning av företagets 
betydelse och yttrade, att om detta ej omfattats med ett så uppmuntrande 
deltagande och sångarna själva ej ansett deras heder fordra att även den svens-
ka sången bleve vid nationernas sångfest representerad, skulle man aldrig un-
derkastat sig de ansträngningar, varmed företaget varit förenat. Med goda för-
hoppningar anträdde sångarna sin färd, och en enhällig, fast vilja att på bästa 
sätt göra sina krafter gällande livade dem alla. Men man finge ej överlämna sig 
åt några illusioner eller överdådiga före ställningar om storverk; sångarna an-
trädde färden med mod, men icke med övermod.

En klingande sång, den enda för aftonen, ty sångarna fingo ej ansträngas, be-
ledsagade doktor Arpis tal.

Filosofie kandidat Centervall föredrog därefter av honom författade verser 
till doktor Arpi, varefter student Lundström i ett versifierat föredrag humo-
ristiskt förutspådde sångarna en hel hop äventyr på deras färd både till sjöss 
och till lands. 
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Andra kapitlet.
Uppsala. Stockholm. Örebro. Göteborg.
När vi då sutto i våra tre, av staten till de vitmössade sångarna upplåtna, tred-
je klassens vagnar i Uppsala banhall, då låg litet var av oss just något tungt om 
hjärtat. Vännerna på perrongen togo oss i handen så hjärtligt och så vänskap-
ligt, att skilsmässan höll på att bliva nästan obehaglig. – Men vi höllo oss ras-
ka, och vi logo fram en tyst sång om mandom, mod och morske män, och så 
ringde en herre med silverknappar vår själaringning. Stationsinspektorn viss-
lade, ångpipan visslade, och vagnshjulen visslade. Då vi sålunda ordentligen 
utvisslade satte oss i gång från lärdomsstaden, sade Arpi: ”nu börjas det!” men 
det föll ingen in att, med tanken på all denna vissling, säga: omen accipio. Kam-
raterna hurrade på perrongen, och vi svarade på samma språk. Sålunda reste 
vi med friskt mod till Paris.

Om Bergsbrunna, Knivsta och Märsta vill jag icke tala, ty vi levde just lik-
som ett inre liv, ett Norra-stambane-tredje-klassens-kupé-liv. Och järnvägs-
vikingahövdingen, han med pinnen, skämtade och sade oss att om vi komme 
åter till Uppsala med sångens pris, så hade vi att vänta en middag med cham-
pagne; komme vi hem med mention honorable, så finge vi en sexa, och komme 
vi utan all utmärkelse hem igen, så hade vi blott bålar att vänta, och detta jämte 
annat snack höll oss vid gott mod, ända tills vi togo hand om våra kappsäckar 
vid Stockholms norra järnvägsstation och försvunno i staden.

Mot aftonen samlades vi uti Katarina kyrka, där våra sirliga marskalkar med 
röda band om armen och artiga gester förde damerna till sina platser. Det var 
kamrater icke-sångare som uppoffrande hade följt oss hit för att giva entrén till 
konserten mera högtidlighet. Jag tror nog, att en del av dem gärna skulle hava 
velat följa med ända till Paris, men då någon frågade Arpi, om han icke skulle 
taga några marskalkar med sig, så svarade han helt kort: ”det finnes fullt med 
marskalkar i Frankrike förut.” Därmed var den saken avgjord. Nå väl, antingen 
marskalkarna gjorde det eller icke: konserten gick förträffligt, såsom de stora 
tidningarna dagen därpå intygade, och ”Brudefærden i Hardanger” kom kyr-
kans mäktiga valv att darra av handklappningar och bifall. Såsom isen en gång 
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var bruten, kunde åhörarna icke mera hålla sina händer stilla, utan applåde-
rade lika flitigt som på någon opera och mycket väldigare, eftersom de voro så 
många. Detta var Pariserresans första triumf.

Det övriga av aftonen förflöt såsom det i Stockholm plägar ske, och ingen lä-
rer vara i stånd att tala om alla de unga herrarnas äventyr; men följande morgon 
samlades de friska och nyvakna vid södra järnbanestationen, där de satte sig 
uti tre nya, brunmålade och glänsande vagnar, för att liksom andra sångfåglar 
mot hösten draga till sydliga länder. Ingen ledsen såg jag ibland dem, ty lands-
flykten skulle bliva kort och lysande, det hade man föresatt sig, och med det 
glada och uppsluppna skämt, som strömmade ut i rymden ur tredje klassens 
fönster, skulle jag nog kunna fylla ett par spalter, men jag fruktar, att veder-
börande författare icke ämnade sina snillens alster just att läggas fram för min 
fina och något nogräknade publik.

Nog av, mina damer! De unga flickor, som viftade med vita händer och blän-
dande näsdukar från stationshus och villor, må nu hava hört våra kvickheter 
eller icke, men de stodo i gräset som Svea rikes sötaste blommor och nickade 
sitt ömma farväl åt de vackra fåglarna i tredje klassens burar, och tre par armar 
sträckte sig fram ur varje kupéfönster, viftande med oskuldsfulla vita mössor 
åt skärt rodnande ungmör.

”Tåget går strax!” skreko ödets konduktör åt oss, just som en moder kom 
fram och med fuktiga ögon grep sin älsklings ur fönstret framsträckta hand, 
eller då en syster så glatt och frimodigt hälsade sin på äventyr stadde broder, 
eller också då hon – ni vet – med ögats beslöjade strålar böjde sig för honom 
– ni vet – . Vi smålogo kanske ibland åt den smått förlägna fjäriln, men vi be-
undrade blomman.

Dock: den fatala pipan ljöd, och älskade och befryndade händer sletos isär 
med en sextio hästars ångkraft, som på vissa rum och tider är starkare än till 
och med kärleken. Vi flögo från älskarens ljuva ideal, från moderns handtryck-
ning, från systerns näsduksviftning in uti mörka skogen, ut på ödsliga heden, 
igenom banvaktarens små potatisalléer och havreland, och så kommo vi små-
ningom till Örebro.

Där sågo vi först, småleenden vid lokomotivstallen och vackra vita tän-
der längre fram. Skarpskyttemusiken höll visserligen igen munnen, men med 
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 vibrerande läppar gåvo de oss genom sina språkrör af mässing en hälsning av 
hjärtlighet och harmoni. Vagnsdörrarna öppnades, och vi stego ur.

Domprosten Gumælius samlade oss på perrongen och bjöd oss välkomna 
till Örebro samt underrättade oss om det av stadens kommitté uppgjorda för-
slaget för aftonen, och därpå hölls upprop med sångarna, för att i laga ordning 
överlämna dem åt de gästfria värdar, som öppnat sina hem för de vid Hallsberg 
från stambanan vilsekomna fåren. Det ångade gästfrihet i Örebro, och tack-
samheten stod på fyra atmosfärers tryck hos ynglingarna, då de reste därifrån. 
Ty de hade mått som herrar under tiden, och som herrar åkte de i täckta vag-
nar från de gästfria hemmen till järnbanestationen följande morgon.

Men konserten om aftonen i den vackra och numera rensade kyrkan vågar 
jag just icke yttra mig om. Nog av, templets pelare dallrade för handklappning-
ar, sedan våra basar väl ristat dem med sin mullrande åska. Efter detta dunder 
blev det en timmes lugnt väder, varunder vi roade oss med vad oss behagade. 
Vi rakade oss, borstade, kammade och prydde oss, så att vi slutligen kunde 
infinna oss uti hotellets festvåning, där en blomsterkrans av damer garnerade 
en rabatt av svarta frackar och vita halsdukar. Livregementets husarers musik 
blåste marschen i Bröllopet på Ulvåsa, och konversationen sattes i gång utefter 
fröknarnas bänkar, sedan vederbörliga presentationer försiggått. Salen var hög 
nog för tio man att stå på varandras axlar, men kvadratinnehållet var knappt 
för alla de vänliga Örebroboar, som gjorde allt för att skaffa oss en glad afton.

Doktor Gumælius tog ordet, hänvisande oss först till gamla tider, då dråp 
och våld utgingo ifrån Nordens länder, och sedermera till den fredliga strid 
sångarna nu hade att utkämpa, och han tillönskade dem lycka och framgång i 
det främmande land, där de hade med stora makter att tävla. Hr Fröst svara-
de, att de visserligen nu reste till åtskilliga orter för att samla penningar till sin 
resa, men vida hellre önskade de att samla sympatier från Sveriges alla lands-
ändar i förhoppning att kunna draga åstad med både det ena och det andra.

Samtalet sorlade väggarna omkring, sångarna drogos både hit och dit, pre-
senterades och bugade, men jag kan omöjligen tala om allt vad som hände och 
sades i den vacka salen. Klockan tio manade doktor Gumælius den glada sam-
lingen till uppbrott och föreslog, att vi alla skulle följas åt till frihetshjälten 
Engelbrekts stod och där ägna hans minne vår hyllning. Med musiken i spet-
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sen tågade vi till torget, där bronshjälten står med yxan i sin kraftiga hand. 
Doktorn höjde ett leve till hans ära och kören sjöng: ”Hell dig du höga Nord!” 
Därefter skildes alla och gingo var och en åt sitt håll.

Morgonen därpå den 17 augusti var den gäspande befolkningen mera än 
vanligt talrik i Örebro. Vi voro icke de enda främlingar, som slumrade i sta-
den: från Norrköping, från Arboga, Nora och Köping hade massor av resan-
de anlänt. Från den sist nämnda staden avgick samma dag för första gången 
järnvägståg, förande omkring tre hundrade invånare med deras borgmästare 
i spetsen. Största delen av dem hade fått åka på grusvagnar, men de voro alla 
så innerligen glada däröver, att de numera kunde få vara med i denna världens 
livliga samfärdsel.

Klockan halv elva skulle tåget gå till Göteborg. Våra värdar trakterade oss 
med frukost och följde oss sedan till banstationen, där vi skildes från dem med 
tacksamhet och hurrarop. Så drogo vi åstad genom Närkes välodlade bygder 
till sydligare nejder.

I Falköping fingo vi tjugo minuters lov ur våra rullande fängelser och en he-
derlig middag. Det var en glädje att se våra poetiska naturer äta kött och po-
tatis med dagsverkares talent. Västgöta sovel ombildades till varmt och sprit-
tande studentblod till de lungors eldande, som nu gingo ut att med tonernas 
makt erövra världen.

Klockan halv sju voro vi i Göteborg, där vi presenterades för och togos mot 
av våra nya värdar. I Kristina kyrka firade sångarskaran åter en triumf. Jag 
glömmer aldrig Brudfärden i Hardanger den gången. Då klocktonerna bröto 
fram och basarna började slunga ut sitt bonbon över publiken, då märktes en 
rörelse över hela kyrkan, och då sista ackordet förklingade, härligt som eko i 
skogen, då brast en storm av bifall och förtjusning ut i hela templet, vilken icke 
tystnade förr, än Arpi med sin trollstav knackade i notställaren och lät kören 
taga om detta lilla förtjusande stycke ännu en gång. Och så kommo nya hand-
klappningar och bravorop alldeles som i Stockholm, alldeles som i Örebro.

Från konserten fördes vi till Trädgårdsföreningens lokal. Det blev en sorg, då 
vi trädde ut ur kyrkdörren och funno, att regnet stod som spö i backen, under 
det våra ljuva tenorer hade sjungit om solsken och vacker väder. Men, ingen 
rädder! Under en himmel av paraplyer marscherade sångare och åhörare till 
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aftonens sista mål. Vid framkomsten till stället befunnos borden inflyttade 
i restaurationsrummen, och där höggos med gafflar otroliga massor av mat. 
Trängseln var obeskrivlig, och jag misstänker, att många av mina obetänksam-
ma vänner åto sig till mera digerhet, än utrymmet gärna kunde medgiva. Jag 
tycker icke om folk med stora magar, ty de äro alltid i vägen för den, som lider 
av samma välsignelse. Hr Hedlund talte för skålen till sångarna och han talte 
till dem saker, som de med själ och hjärta anammade. Hr Fröst svarade, och 
sedermera kommo talare efter talare, men att recitera allt, vad de sade, därtill 
känner jag ingen håg. Variationen har hittills hållit sig och kommer att hålla 
sig imellan våra gamla vikingar och våra unga näktergalar med sångens pris vid 
synranden i fjärran. – Vid midnatt bröto vi upp och gick till sängs.

Tredje kapitlet.
Jönköping. Kristianstad.

Den 18 fingo vi sova ända till klockan tio, om vi ville. Men strax efter klockan 
elva sutto vi åter instuvade i våra kupéer och tryckte genom fönstret till av-
sked våra nyförvärvade vänners händer. Men författning och reglemente viss-
lade ut oss igen, och vi flögo tillbaka genom de gröna lunderna och de magra 
Svältorna till vårt middagsmål i Falköping. Hotellvärden stod i sin förstugu-
dörr, då vi ljungade fram, och hans tjänande tärnor sågo så innerligt muntra 
ut: de tyckte visst, att vi voro roliga. Nåja, det var nu icke heller något nedslå-
ende att se tolvpundiga ynglingar kila i fyrsprång som halvvuxna kycklingar 
till denna jordiska salighetens flaskor och karotter. Sakta och varligt gingo de 
efter måltiden tillbaka från matsalen till sina burar, och synbarligen vägde 
de betydligt mera, då de lämnade bordet, än när de gingo dit. Som filosofer 
vandrade de perrongen utefter, petande tänderna med djupt förakt för varje 
jordisk njutning.

Nog av, vi reste digererande till Jönköping, men när bantåget efter halvan-
nan timme flög ned från höjderna mitt i ”Guldkrokens” famn, och Vättern 
bredde ut sin spegel långt, långt bort till horisonten, och Jönköping, lik en ba-
dande skönhet, plirade i solskenet, då glömdes magens bekymmer, och huvud 
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packades vid huvud i vagnsfönstren, andandes en luft så härlig med doft av 
ängar och nyslaget hö och skådande en tavla så grön, så storartad och ändå så 
smekande ljuvlig som en älskarinnas uppenbarelse.

Hade vi haft ett spann av trogna hästar för vagnen, visst hade vi låtit den 
stanna och avbeta det saftiga gräset, och visst hade vi själva satt oss att dricka 
förtjusning ur en bägare, vars bräddar Västergötland, Småland och Östergöt-
land bilda genom att  sätta sina skönaste smycken i en krans omkring Göta ri-
kes klaraste och härligaste sjö. Men ångvagnen rasslade, lysten efter vila, ned 
till sin stallplats, och innan vi visste ordet av, skränade ångpipan och vrok oss 
mitt ur skapelsens paradis ned till våra kappsäckar och tross, där vi med möss-
san i handen gjorde dansmästarbugningar inför ett hårdnackat folk, som ar-
resterade oss i kalescher, misshandlade oss med kramsfågel och laxöring, tra-
kasserade oss med punsch och likörer, ledde oss till kyrkoplikt och gjorde sig 
glada åt våra läten, då vi bedjande sjöngo i koret:

”Wie mit grim’gen Unverstand Wellen sich bewegen!”

Konserten gick, allvarsamt talat, förträffligt, och Jönköpingsborna kunde lika 
litet som andra hålla sina fingrar stilla. Små söta sopranhänder och väldiga 
kontrabasnävar smattrade som en hagelskur i kyrkan, och sångarna logo och 
sjöngo da capo.

Jönköpings kyrka var ett ypperligt musikrum, och jag såg på våra sångfåglar, 
att de voro färdiga att släppa ut all sin rikedom med munnen på vid gavel. Men 
Arpis taktpinne, som för övrigt är ett högst märkvärdigt ting, höll dem vack-
ert på marginalen, lika spaka och tama, som Orpheus gjorde de vilda djuren.

But from sounds to things! Vi gingo efter konserten ut till ”Limugnen”, ett 
ställe, som just kan våga tävla med Hasselbacken i Stockholm. Ljus och fär-
gade lyktor spredo sitt magiska skimmer över allt, och i en kägelbana, klädd 
med levande blommor till ett litet paradis, vankades en måltid, som jag för 
eder avunds skuld icke vill beskriva. Men varen lugna bara! All möjlig heder 
gjordes åt anrättningen.

Jönköping är en kaskad av resande. De kastas hit och dit till Stockholm, Gö-
teborg, Malmö, Uddevalla och Borås, men de komma igen och träffas allt imel-
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lanåt. Jag fann vänner, som jag icke sett på tio år, på femton år, på tjugofem år: 
ack vilka minnen de väckte! 

Statsrådet Faxe hälsade oss välkomna, och Svedbom svarade på skålen. Se-
dan kommo tal efter tal, men av dem skolen I icke få mera, än I fingen av maten.

Fram på aftonen ankommo hit några franska journalister, och för dem fö-
reslog statsrådet Faxe en skål. En av dem svarade med att föreslå ett glas för 
Sverige och fick ett ”vive la, France!” till genmäle. Efter ett par sånger talade 
en annan av främlingarna till kören och sade dem, att de bestämt skulle i Paris 
erövra första priset. Tackar ödmjukast! sade vi. 

Natten sänkte sig över oss, månen log åt oss, solen hotade oss, sängen lock-
ade oss, vi gingo och lade oss.

Lång tid fingo vi icke att sova på, ty festen slöts först efter midnatt, och 
klockan fem följande morgon skulle bantåget gå, så att redan klockan fyra slogs 
det alarm. Snart var allt i rörelse med god morgon, gäspningar, cigarrer och 
kappsäckssnörande. Kaffedoften smög sig in från matsalen och underrättade 
oss, att värdinnan redan var vaken. Efter avsked och tacksägelser vandrade vi 
till bangården, där resande och värdar redan vimlade om varandra. Blott några 
handskakningar med bekanta och ännu en avskedsnick åt min värd och gamle 
kamrat – och eldvagnen gnäggade till och ilade åstad med oss utefter den skö-
na Vätterns strand in i den morgonstrålande Husqvarnadalen. Vid Tenhult, 
varifrån vägen sedermera icke erbjöd sådana härliga skönheter, som utbredde 
sig på vägen dit, redde jag mig en bädd i vår godsvagn och insomnade vid vår 
store ton och taktgivande mästares fötter. Ingenting av vikt lär hava tilldragit 
sig under min slummer mera än att somliga med sitt snarkande hindrade som-
liga ifrån att sova. I Alvesta fägnades samtliga livsandarna med sill och por-
ter, och en god del av sällskapet fortsatte även sedermera att slumra ända till 
Hässleholm. Där måste vi lämna våra gamla kära vagnar, i vilkas sköte vi irrat 
omkring ända från Stockholm och hit, ty vi skulle återigen för en dag övergiva 
Södra stambanan och i Kristianstad sjunga om ära och lycka en sång. 

Bäst vi stodo där på perrongen, reste vårt snälltåg vidare söderut, och ögon-
blicket därpå fingo vi se ett lokomotiv med gula och blå, röda och vita fanor 
dansa in på banan med en rad av glänsande vagnar efter sig. Ur en lövsal på hjul 
klingade basuner och trumpeter, och våra trötta ungherrar började att klip-
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pa med öronen som nyvakna fålar. Då tåget stannade sprang en man,  kapten 
 Lagercrantz, ur en kupé ned på perrongen och bad oss vara välkomna och sitta 
upp. Jo, nu sutto vi på siden och sammet i stället för på statens ekmålade trä, 
och i varje vagn fick man se en ganska städad societet, ty det gick nu icke an 
att lägga fötterna var man ville. 

Musiken spelade upp Björneborgsmarschen, och vi flögo åstad genom de 
feta och bördiga och likväl ändå så vackra och leende ängderna. Inkvarterings-
kort utdelades till oss jämte tillsägelse, att vi noga skulle minnas våra därige-
nom givna nummer. 

Under det musiken blåste: ”Sjung om studentens lyckliga dag!” rusade vi 
slutligen under kanonsalut in i Kristianstads banhall, där vi funno en samling 
av välkomstleende herrar på perrongen. De hade stora papper framtill i hat-
tarna med nummer uppå, och man behövde blott visa sitt kort, för att bliva en 
lycklig och kärkommen gäst. Ack, nummer 51! Aldrig glömmer jag din muntra 
vänlighet och ditt gentlemannaväsende, som tvang mig att hålla av dig inom 
en halv timme! Klockan var tre på eftermiddagen, och våra värdar förstodo så 
väl att sysselsätta oss, att klockan, innan vi anade det, redan var tre kvart till 
sex, då vi alla skulle samlas i järnvägsstationens väntsalar. 

Därifrån bar det genast åstad in uti kyrkan, där en förträfflig musikläk-
tare hade blivit uppbyggd under orgeln. Konserten gick förträffligt, och vår 
 cheval de bataille: ”Brudfärden” väckte hänförelse som vanligt. Kyrkan var ett 
utmärkt musikrum och dessutom en förtjusande interiör. Pelare av granit, så 
smärta och så behagliga, stego upp ur jorden liksom en palmskog och flätade 
sina kronor tillsammans till takvalv som nästan mera syntes simma i luften, 
än vila på de spensliga stöden. Dessa voro, efter ögonmått, föga mera än halv-
annan fot i genomskärning, och de två, som stodo i koret, voro huggna av hela 
stycken; övriga hade en eller högst två skarvar. Altare och predikstol av mar-
mor rekommenderas ”till påseende.” 

Sedan sångarna slutligen hunnit bädda gravar åt Österns slavar på Svithiods 
strand och de sista bravoropen förklungit, marscherade hela styrkan, under 
sång, hem till kapten Lagercrantz, utanför vars boning sjöngs: ”Stilla skuggor 
breda sig i kvällen”, varefter hr Arpi tolkade allas vår tacksamhet för det le-
vande intresse kaptenen alltid hade ägnat åt musiken och sången uti vårt land. 



28

Kaptenen svarade med förbindliga ord, och sångarna uppstämde: ”Hell dig, du 
höga Nord!” och därefter fördes vi ut i det gröna Tivoli, där marschaller samt 
äreportar och solar av gnistrande gas spredo sin glans över en krans av levande 
blommor, både rosor och liljor, placerade på bänkar kring en plan, där vi skul-
le tävla med stadens hjältar uti ridderliga lekar. Musik från Wendes artilleri 
blåste på platsen, och ute på sjön låg en båt förtöjd, lysande av lyktor och eld. 
Där satt skarpskyttemusiken, ”och sången, den gick över vågen.” 

Borgmästaren Clairfelt steg först inom skranket, och han träffade oss alla 
mitt i hjärtat med mången lansstöt. Han hade sett en underrättelse förliden vår, 
sade han, om att Sveriges unga sångare ämnade sig ut till de olympiska lekarna 
i Paris. Han hade också sedermera hört, att fruktan, tröghet och andra andens 
fiender under sommaren voro i färd med att undergräva grunden till detta to-
nernas blivande sommarpalats. Men Uppsala sångarkör, med sin Arpi i spetsen, 
var dock icke hågad att misströsta om republiken, utan reste sig som en man att 
tillkämpa Norden ett rum uti sångens och det skönas rike. Så ungefär togo hans 
tankar form, och vi kommo överens om, att detta var den vackraste hälsning vi 
under resan hade hört, och jag för min del skall aldrig glömma talarens godhet 
att låta våra gamla vikingar sova i fred och icke skrämma upp våra blonda Lind-, 
Nilsson-och Michaeli-näktergalar ur den nattliga lunden. Arpi besvarade skå-
len, såsom han brukar göra, då han är riktigt godsinnad. Doktor Virgin föredrog 
verser med riktigt vackra pointer, vilka vi sedermera i Lübeck mottogo tryckta.

Sedermera förekommo tal och sång, nöje och tillfredsställelse ända till mid-
natt. Vi skulle visserligen efter programmet gå hem klockan elva, men vid den 
tiden for en glad ande in uti vår befälhavare, och han gav oss lov att roa oss en 
timme till. Klockan tolv gingo vi hem, och jag sov på dun i Skåne och dröm-
de, att hela världen dansade på rosor, ty ”vi äro muntra musikanter, och vår är 
hela jordens ring.” 
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Fjärde kapitlet.
Malmö. Östersjön. Lübeck.
Tidigt på morgonen väcktes jag av en cochinchina-tupp, som klev nere på går-
den och röt som ett lejon. Solen log så vackert emot mig, att jag steg upp och 
öppnade fönstret och frambar väckaren min hjärtliga tacksägelse. Ute på gatan 
sprungo pojkarna och smällde med trätofflor i trottoaren, så att de klingade 
som träharmonikor. Min värd sov på sitt öra, men husägaren, en gästfri kop-
parslagare, var vaken och gick jämte tuppen på gården och talte om for mig, 
att även han hade ett par sångargäster, som ännu slumrade i cochin-chinadun. 
”De tåla nog vid att sova”, mente han, ”och behöva icke vakna förr än det bli-
ver frukostdags.” – Jag tyckte, att bättre kopparslagare har jag aldrig träffat på 
någon morgonkvist. 

Så kom min värd med sitt glada leende och sade god morgon. Till min sorg, 
måste han snart gå på sitt ämbetsrum, varför han tog avsked av mig; dock icke 
förr än han hade fört mig till ett ställe, där han med säkerhet visste, att jag icke 
skulle fara illa. Den goda själen, han förde mig nog i gott kvarter.

Men tiden till avresan kom, antingen vi ville eller icke, och vi lämnade Kris-
tianstad med tysta och tacksamma handtryckningar och åkte med musik och 
uti elegans tillbaka till Hässleholm, dit många av våra värdar så vänskapligt 
följde oss, och där vi vid skilsmässan dolde vår saknad under fyrfaldiga hurra-
rop. Vännerna svarade på samma tungomål och vi tröstade våra hjärtan med, 
att om vi också lämnat bitar av dem kvar i den glada staden, så kunde vi dock 
hoppas, att vi därifrån togo många goda hjärtan med oss på vägen.

Och denna väg rullade ut tavlor av blott idoghet och gungande skördar för 
oss inbyggare av det magra Småland, de törstiga Svältorna och de mannaprö-
vande Dalarna. Men vi kommo slutligen till Malmö och åkte som herrar från 
bangården till våra värdars yppiga hem. Lång tid till vila och njutning hade vi 
dock icke, ty om en halv timme skulle sångarskaran i svarta frackar och vita 
halsdukar stå i Petri kyrkas kor och sjunga både ord och visor. Ja, vad konser-
ten angår, så visade inbyggarna fullkomligt lika mycken smak (eller artighet), 
som föregående åhörare, och sedan kyrkans vackra, vita sköte utdelat de sista 
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klingande tonerna av våra sånger, så skänkte de med både styrka och entusi-
asm genljud åt de handklappningar och bravorop, som gåvo sångarna tillkänna, 
att de voro väl förstådda. 

Marschen gick sedan som vanligt från kyrkan till schweitzeriet. På en grön 
plan höllos våra lekar imellan en orkester av flöjter och fioler och en trupp fält-
musikanter, vilka båda omväxlade med varandra till vår gamman och förnöj-
else. Landssekreteraren Krok hälsade oss med några vänliga ord välkomna, och 
en stund därefter inbjödos vi av rådman Jungbeck till kvällsvard.

Sedan vi ätit oss mätta, fingo vi dessert och mera tal, bland annat av tvenne 
danskar, Erik Bögh och hand. Poulssen och det ”ei blot til Lyst.” När vi hade 
fått nog och, kan hända, litet därutöver, gingo vi till vila. 

Dagen därpå klockan elva förmiddagen låg ångbåten Halland och hämta-
de anden med sin kolsvarta andedräkt, hungrande efter studenter. Vi fyllde 
 odjurets skrov med våra kroppar och våra sånger, och draken plaskade med 
sina vingar i vattnet, så att landtrossarna vibrerade som fiolsträngar. Ty vem 
vill icke vara med om musiken, när ungdomen är ute och sjunger? 

Våra nya vänner, som hade kastat allt sitt hjärtas guld över våra vita möss-
sor, som ur sina egna varma fantasiers garderober hade iklätt oss en uniform 
av glädje, ungdom och framtidshopp, de trängdes omkring oss på kajen och på 
däcket, som om de aldrig hade velat släppa oss ut ur Sverige. Men klockan ljöd 
och pipan ljöd, händer skildes, mössor svängdes, ångbåten kastade loss, vågen 
omfamnade oss som sina egna barn och vi sjöngo:

Vänner på stranden,
som vifta med handen
farväl på den gungande färd!

Sverige låg nu bakom oss, och många gamla kära minnen lämnade vi där hem-
ma. Men de färska minnena lågo dock överst i avskedets nattsäck och spredo 
ett rosenskimmer över vårt dyrkade fosterland, så att det hägrade likt en salig-
hetens ö bakom rormannen vid ratten. Jag abstraherar mig nu från en allmän-
het, för vilken jag vanligen skriver, och jag väljer ut en publik av särskilt välska-
pade hjärtan, en publik av sex själar, förutom kvinnor och barn. Procul, o procul 
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este profani! Min lugne och leende lektor i Örebro! Du både natt och dag glade 
broder i Göteborg! Du gamle kamrat och morgonvakna original i Jönköping! 
Du oförgätlige och älsklige hovrättsråd i Kristianstad jämte din vördade vi-
karie andra dagen och slutligen du gamle älskvärde patriark, du gustavianskt 
fine gubbe i Malmö! Låtom oss för ett ögonblick glömma en för en kort stund 
utvisad allmänhet och glömmen gärna även mig, men veten, att en vagabond 
finnes i världen, som skall minnas eder själva på sjö och i lunder, utan att be-
höva skvallra ut edra namn bland människors barn!

Stor tack åt Eder och de Edra! Likaledes åt dig, Erik Bögh, du ”spottefugl” 
i Köpenhamn, där vi gästade gladeligen under dina mustaschers skugga ”med 
ungerskt vin för vår strupa!” 

Vi voro i Kongens By två timmar, vi gingo ut och sågo Seland både väster 
och öster om Kiögebugt, vi sågo Möns kritklippor och bokskogar, vi fingo en 
bål på däck och sökte glömma vårt fädernesland och tänka på Paris, vi gingo 
till kojs och drömde om Uppsala, Stockholm, Vimmerby, Värnamo, Hamburg 
och Kölnerdômen, och vi vaknade lyckligtvis allesammans i Lübeck.

Vi voro förut omnämda i Lübeckerbladet, och man väntade till och med, att 
vi här skulle giva en konsert. Några av oss buro sina vita mössor, och folket såg 
så vänligt på den blå och gula kokarden. På förmiddagen reste största delen av 
oss på järnbanan till Hamburg, och vi, som blevo kvar, gingo och höllo vantarna 
åt varandra, medan vi gapade på staden. I Maria kyrka sågo vi kejsaren och de 
sju kurfurstarna på klockslag komma fram och buga sig för frälsaren, vi sågo 
dödsdansen, där benranglen ”mit zappelden Bein” dansade ringdans med påve, 
kejsare, kardinal, konung, riddare, munk, köpman och bonde. Läkaren räckte 
en medikamentsflaska mot döden, som därvid grinade ohyggligt. Till oss kom 
sedan en ung man och språkade oss an: han visade oss många, flera sevärda ting, 
bland annat en åtta alnar lång utkilad sten, liggande vid kyrkväggen. Den onde 
befann sig händelsevis i Lübeck, när Mariakyrkan byggdes. Byggmännen in-
billade honom, att de höllo på med att bygga en krog, och hin blev fan så flitig 
att hjälpa till vid byggnaden. Men när han fick se de stora fönstren byggas, bör-
jade han att ana oråd och flög efter denna stora stenen för att slå ned Herrans 
tempel därmed. Byggmästaren fann då bäst att öppna underhandlingar, och 
den lede lät verkligen tala vid sig, så att, när de under hans egna ögon byggde 



32

rådhuskällaren med en underjordisk gång från kyrkan, lade han sin sten vid 
kyrkväggen och for lugn sin färd. 

Bäst vi talte vid vår ledsagare, kom svenske konsuln, hr Lecke, lockad av 
våra vita mössor och tog hand om sina unga irrande landsmän. Han förde oss 
in uti senatens sessionssal och visade oss den plats, där Gustaf Wasa fordom 
satt bredvid Nils Bröms på en uråldrig soffa. 

Han förde oss sedermera ned i rådhuskällaren och lät oss se det rum, dit hrr 
senatorer hade en ”via theologica” från sessionssalen och dit Gustaf äfven ef-
ter sin rättegång fördes till förfriskning. Detta var dessutom samma rum, dit 
den underjordiska gången från Mariakyrkan förde, så att man kan antaga att 
både prostar och kaplaner visste förfriska sig lika bra som herrar senatorer. Ett 
gammalt bruk befallde ock varje nyvigt par att för någon ceremoni infinna sig 
i samma rum, och över den gamla spiseln stå följande inskrifter, vilka jag roade 
mig med att hasteligen avskriva: 

MENICH MAN LYDE SYNGHET 
WEN MEN EM DE BRUT BRINIET 

och: 

WESTE HE WAT MEN EM BROCHTE 
DAT HE WOHL WENEN MOCHTE. 

På svenska: 
Mången man sjunger ljudligen, 
Då man bringar honom bruden; 
Visste han vad man honom bragte, 
Han det väl begråta månde. 

Den snälle gubben, ung till kropp och själ, satte oss sedan in på källaren och 
undfägnade oss med ost, smörgås och liebfrauenmilch. Han var en äkta gam-
mal akademikus och talte mycket om Sverige och den silverhårige blomster-
kungen, Elias Fries. 
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Vi åto sedan middag och drucko kaffe och glammade i gröna lövsalar utan-
för det hotell, som vi upptagit från bottnen till vinden. På aftonen gingo vi ned 
till Tivoli och våndades vid en rätt jämmerlig Preciosa. Tivoli var för övrigt en 
liten söt och täck plats av samma storlek som vår Strömparterr i Stockholm, 
men mycket grönare och vackrare. En gammal glad finne och en ung svensk 
bjödo oss på punsch, och gossarna läto några kvartetter tona ut från balkongen 
för en tacksam Hansepublik, som ingalunda sparade sina flata händer i applå-
derna. Snällt och vänligt folk funno vi överallt, och en stor del talte svenska 
eller danska, både ämbetsmän och officerare. 

Bland kuriosa kan jag omtala, att i boklådsfönstren sågo vi porträttet af 
”Sveriges kronprinsessa”, gruvligt liknande f.d. sessan, nu mera hennes hög-
het Lovisa. Oaktat detta ingrepp i våra grundlagar, voro vi dock nog delikata 
att blott i djupaste viskning och på skämt använda ordet sv–hund framför ett 
skäggigt porträtt, som satt där strax bredvid. Matrosen Nilsson hade icke aka-
demisk bildning han och fick därför sitta i finkan, men vi fingo bo i ro uti Hôtel 
d’Europe, den ena i säng, den andra på golvet. 

Femte kapitlet. 
Elben. Hannover. Westfalen. Köln. Belgien. Paris.

Fredagen den 23 augusti blev det liv och väsende i Lübeck, Hôtel d’Europé. Vi 
skulle väckas klockan fem på morgonen, men det feta hansefolket kunde icke 
komma i ordning förr än klockan var sex, och ungdomens första morgonbö-
ner voro icke för vackra, när de sågo, huru långt tiden var liden. ”Och tvätten! 
Tvätten som icke är kommen!” Åtskilliga bland oss hade lämnat bort sitt linne 
att renas, och tvätterskan skulle komma så säkert före klockan fem. Nu var 
det icke värt att vänta längre, ty bantåget skulle gå klockan sju, och med våra 
kappsäckar i handen måste vi i forcerad marsch begiva oss till bangården, där 
vi fingo våra saker polletterade och instuvades i våra burar. Vi fingo tre vagnar 
till vårt förfogande och indelte oss till små lag, ett i varje kupé.

Som vi just höllo på att inrätta oss, kom den feta och flåsande lübska mada-
men med sina tvättkorgar, som kastades in uti kupéerna till laga skifte, och där 
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fanns väl mera än hon hade tagit emot, ty åtskilliga skjortor, som ingen ville 
kännas vid, tjänte oss till handdukar under vägen. Rätt morgonfriska ångade vi 
åstad genom Büchen, Mölln och Ratzeburg, och vid Lauenburgs station mot-
togos vi med fyra hurrarop. Det var Olle Strandberg och en annan i alla avse-
enden storartad tenor, vilka hade varit i Hamburg över natten och nu mötte 
oss här. De hade fått tag uti en ytterst glad stationsinspektör, som tycktes vara 
mycket intresserad av vårt härnadståg. Han motade oss vänligen från våra vag-
nar ned på en ångfärja, som satte oss över Elben. Där sattes vi på järnskenorna 
igen och kommo klockan 2 till Hamburg och fingo halvannan timme att se oss 
om på. Vi flanerade i den vackra staden och beundrade konung Ernsts ståtliga 
teater. Inbyggarna vände sig till en och annan av oss, igenkännande den svenska 
kokarden, och anförde klagomål över preussarna, vilka de icke gåvo för vackra 
namn. Men vi hade, som sagt är, blott halvannan timme på oss och kunde icke 
mycket uträtta. Vi lovade dem likväl vårt moraliska understöd.

Från Hannover bar det åstad genom Westfaliska porten vid Minden in uti 
skorstenarnas och skinkornas land, och vi hunno fram emot halv sju på afto-
nen till Bielefeld, där vi en kvart fingo vila oss mellan oregerliga tyska armbå-
gar omkring ölborden. En ståtlig slottsruin sågo vi, då vi kilade därifrån, och 
kort därefter en stor preussisk metallörn på en stenhög. Vad för ont han där 
gjorde eller hade gjort, det kunde vi naturligtvis icke i våra kupéer resonera 
oss till. I Westfalen märktes för övrigt föga annat än popplar och jättehöga 
skorstenar samt bondgårdar med den frodigaste grönska omkring. Ibland 
sågo vi ingenting alls, ty vi åkte långa stunderna i tjockaste rökmolm, och 
rådligast var det då att blunda. Vårt lokomotiv åt först och främst kol av den 
gemenaste beskaffenhet och andades orkaner av ammoniak och vätesvavla 
in uti våra ristande fristäder, fabrikerna höljde oss med kolstybb och aska, 
förbiilande tåg pustade över oss samma elände, och kalkvägarna dammade. 
Jag minns en vice häradshövding så svart, att han skulle kunnat skrämma 
menigheten vid ett lagtima ting på flykten med sin blotta åsyn. Våra båda 
löjtnanter sågo ut, som om de hade kommit ur slaget vid Waterloo, och det 
rök ur vår lille barytons mustascher, när han stundom i en aria lät sina läppar 
tremulera till sång. Våra kupéer voro rökkupéer allesammans – icke därför 
att vi rökte, utan vi röktes.
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Klockan en kvart över tolv åkte vi över järnvägsbron in uti Köln. Vi sågo icke 
mycket i mörkret mera än en ofantlig bur av järngaller, genom vilken vi ilade 
fram, och genom vars maskor vi skönjde ljus på höjderna, vilka ljus åter spegla-
de sig djupt under oss i Rhenfloden. En kort och ofullständig anblick av dômen 
och sedan ett hiskeligt buller i banhallen – se där våra minnen från den staden.

Man hade visserligen föresatt sig att vara vaken om möjligt hela natten, åt-
minstone till Köln, men man blev snart ett offer för tyngdlagarna och den 
ljuva vilan, och huvudena rörde sig i både cirklar och parabler, allt eftersom 
vagnarnas rörelser eller livliga drömmars inverkan på muskulaturen gjorde sig 
gällande; men vid ropet: ”se, där hava vi Rhen!” eller ”där är Kölnerdômen!” då 
sträcktes de krumma halsarna, och ögonen körde sömnigheten ut genom vid-
öppnade portar. När vi lämnade Köln, redde man sig dock till att sova, så gott 
man kunde. Under sofforna funnos lugna och lockande tillfällen till drömmar 
om sång, ära och fosterland, men man fick icke vara särdeles fetlagd, det märk-
te jag granneligen, ty utrymmet medgav icke riktiga andedrag åt avrundade 
personligheter, men en av våra långa och smala direktionsledamöter kunde 
försvinna som en ål i den trånga och mörka klyftan. En annan därtill lämp-
lig Orphei dräng stoppades in under andra bänken, och av de övriga sex i vår 
kupé sutto på varje bänk en i vardera ändan, och en tredje låg där med huvudet 
i den ene kamratens knä och fötterna i den andres. Sålunda tågade vi genom 
 Aachen in i Belgien uti rök och damm. I Verviers väcktes vi med: Sacrebleu! 
Merci Monsieur! Vite, Alphonse! Combien? Soixante centimes! Med mera olåt, 
som sedan troget följde oss ända till Paris.

Vid Köln glunkades redan något om vårt gods, som följde i en särskild vagn: 
man sade att han var bortkommen, man sade, att han var med i tåget; men att 
få några klara uppgifter var icke möjligt. I Verviers skulle vi visiteras: vi togo 
våra småsaker ur kupéerna och tågade in i en sal, där några viktiga herrar sågo 
rätt grymma ut. En av dem ropade: on passe! Och så körde de ut oss genom en 
annan dörr. Vi frågade efter våra kappsäckar, men fingo blott dunkla svar till 
livs, och så skulle vi resa. Vagnar byttes om, och vi fingo även nu tre för vår räk-
ning, så att vi icke skulle behöva vara flera än åtta uti varje kupé. Vi hava slagit 
oss fram genom Tyskland, utan inblandning av germaniskt element, ehuru tys-
karna icke lämnade någonting oförsökt för att intränga med sin kultur uti våra 
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vagnar. Vår reslige arrangör drev med dem med sin eloquentia corporis och sin 
basröst från våra dörrar, fast fradgan ofta satt dem om munnen. Behövdes det 
någon gång, så var järnvägsbetjäningen genast färdig att träda på vår sida och 
gjorde processen kort. Vi erforo visserligen icke den vänlighet och det und-
seende, som våra svenska järnvägstjänstemän vant oss vid; men vi äro skyldi-
ga de preussiska likarna mycken tack. I Belgien och Frankrike var det icke så 
noga, det läto oss sköta oss bäst vi kunde, och vi måste ock sedan lida mycket 
tyskt skrävel ända fram till målet för vår resa.

När vi kommo till franska gränsen, så skulle vi dock slutligen visiteras i Jeu-
mont, och man såg rätt ordentligt igenom våra små nattsäckar. Därpå började 
vi fråga efter vårt bagage, och då kom sanningen i dagen, att vi icke hade mera 
med oss, än vad vi gingo och stodo uti eller vad vi buro i handen. Vår godsvagn 
hade blivit glömd i Lauenburg; en vändskiva, varpå han stod i Hannover, hade 
gått sönder, så att man icke hade kunnat få honom in på banan; han hade under 
resan helt ensam hoppat ur spåret; se där de förklaringar, som ljögos, variera-
des och jämkades hela vägen, med den trösten bifogad att sakerna skulle vara 
före oss i Paris eller möjligen komma fem timmar senare. Vackert ock, söm-
niga, hungriga, trötta och svarta som sotare kommo vi slutligen till Paris och 
möttes genast i banhallen av svenska, norska och danska fanor, jämte trenne 
standar, vilkas betydelse vi icke genast förstodo. Det var Skandinaviska för-
eningen, som, åtföljd av trenne belgiska sångföreningar, hade kommit för att 
möta oss. De belgiska standaren voro behängda med tolfter och tjog av med-
aljer. De voro av de gamla segrare och veteraner, med vilka vår unga trupp nu 
snart skulle mäta sig.

Ett för oss ganska långt tal hölls, och vi hurrades välkomna. En ganska betyd-
lig samling av svenskar, norrmän och danskar voro samlade där nere, och med 
alla fanor i spetsen uppmanades vi att draga åstad in uti staden. Åtföljda av en 
hel massa folk fördes vi till Boulevard de Magenta ett stycke nedåt och däri-
från in på Rue Faubourg St. Denis till huset n:o 152, en besynnerlig inrättning, 
kallad Compagnie internationale. Danska fanan svajade över porten, norska 
mitt på gården och vår gamla svenska längst in över ingången till själva bygg-
naden – tillsammans ett heraldiskt problem, som har fått fröjda sig åt ganska 
många uttydningar. Svarta och trötta, fördes vi in på en mindre plan, en sam-
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mansättning av ölkrog, kafé, hundfröjdsplatåer och talartribuner, en härlig-
het omfladdrad av röda och vita fanor. Över talarstolen hängde dock även en 
svensk och en norsk. Här sattes vi omkring långa, långa bord och undfägnades 
med rött vin, vetebröd, skinkbitar och tal. En belgisk sångarhövding hälsade 
oss, såsom sitt folks jämngoda likar uti frihet och kultur, välkomna till tävlings. 
Vi mumsade och sköljde ned koldammet med vin och glodde som uppländska 
hammarsmeder, när brukspatron är hederlig och trakterar. Arpi tackade slut-
ligen talarna allesammans på en gång, och sedan vi hade hurrat väl ifrån oss, 
fingo vi lov att gå och tvätta oss.

Vi voro visserligen icke särdeles disponerade för några festligheter i vårt 
svarta och trötta skick, men vi tyckte, att man var artig mot oss, och vi fogade 
oss av artighet i omständigheterna; men hade vi vetat, att vi dagen före vår av-
resa skulle få räkning på kalaset till ett belopp av mer än hundrade riksdaler, 
så hade vi troligen tvättat oss först och sedan gått och ätit för oss själva.

Vi räknades sedermera som får in ut våra logementer. Och det kändes litet 
hemskt i början att kliva fyra trappor upp och anse sig vara hemma i en sal 
med alnshöga fönster. Rummen liknade egentligen blott spannmålsmagasin, 
med tegelgolv och grova sparrar i taket. Snygga, grönmålade järnsängar med 
vita lakan och gråa filtar stodo väggarna runt om, och vi funno sedermera, att 
man i dem låg riktigt ypperligt. Kamratskämt och gott lynne möblerade imel-
lertid snart vår våning ganska angenämt. Väggarna vore dessutom klädda med 
fanor, och det såg ut, som om det hade regnat norska flaggor i staden, ty sådana 
massor av den sorten har jag aldrig sett i någon hamn.

Men våra saker! Våra älskade frackar och oskuldsvita löskragar! Vid statio-
nen fanns ingenting att hämta. Man visste icke en gång, var vi hade förlorat 
dem, man telegraferade halva Europa omkring, men man fick inga upplysning-
ar och inga svarta pantalonger. De få lycklige, som hade fört sina kappsäckar 
med sig uti kupéerna, hjälpte sina vänner, så gott de kunde, men vad förslog 
det ibland så många? Man badade eller tvättade sig imellertid, köpte löskra-
gar, knäppte igen västen och hoppades på bättre tider. Jag för min del följde 
en i staden bosatt gammal bekant hem och hade på vägen tillfälle att från 
omnibustaket få se de stora boulevarderna, Madelaine, Place de la Concorde, 
Champs Elysées och det yttre av expositionsbyggnaden: ingen dålig entré uti 
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Paris. Sedan jag blivit i någon mån uppfejad, begåvo vi oss samma väg tillba-
ka och stannade vid Café de Suède, Boulevard Montmartre, där vi redan vita 
mössor skymtade i gasskenet. Vi sågo ock många andra gamla bekanta, roade 
oss beskedligen och gingo slutligen hem, utom några ungherrar, vilka fresta-
ren alltför häftigt drog av med till Mabille.

Följande dagen, den 25, vaknade vi vid ropet av några ottefåglar, som redan 
varit ute och forskat efter sitt förlorade bagage: ”våra saker komma klockan 
elva!” Men klockan blev både elva och tolv, utan att vi sågo vårt hopp uppfyllt. 
Ytterligare telegrafering, man svor både på svenska och fransyska över tyskar-
na och deras fördömda slarv, och vår styrelse hotade att vända sig till svenska 
legationen, så vida icke sakerna följande morgon kommo till rätta.

Sjätte kapitlet.
Hymne à paix. Repetition och kaos. Closerie de Lilas och toalettbe-
kymmer. Palais Royal och matbekymmer. Revision av Europas karta.

På förmiddagen åhörde vi en tävling å Théàtre Ambigu mellan fransmän, bel-
gier och Skandinaviska föreningen. Ledamöterna av den jury, som här dömde, 
voro följande: M. Amb. Thomas, ledamot av franska institutet, president, Ba-
zin, professor vid konservatorium, Besozzi, Boieldieu, Cholet, Félix Clement, 
G. Dupré, Deffes, Ermel Faure, Gastinel, V. Masse, Révial, Jules Simon. Först 
kommo fyrtio småpojkar från sex till fjorton år gamla och sjöngo en duett just 
som små papegojor; därpå ett sällskap fransmän, herrar och damer, som sjöngo 
ett operanummer riktigt bra. Men efter dem kommo ett par karlkvartetter, 
vilka visserligen kunde behöva några av Arpi sönderslagna pinnar, för att få rätt 
takt i stämmorna, men som dock sjöngo likt änglar emot de föregående. Dem 
följde ett annat sällskap av icke dåliga musikaliska egenskaper, men vi måste 
då strax lämna stället för att gå till konsertrepetition i Grand Opera. Där var 
en faslig massa människor samlad på gården, och en gammal beskedlig herre 
delte ut biljetter. Det var icke lätt att få någon sådan ty ett pack av hoppande, 
pladdrande figurer, somliga försvarligen fulla, trängde sig fram som gräshop-
por och höggo lapp på lapp medan de beskedliga studenterna stodo städade 
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omkring, men bra förargade, det må jag säga. Jag föste undan en svartskäggig 
otäcking med konjaksdrypande ögon icke mindre än tre gånger. Han dansade 
då som en Asmodeus, log och sjöng: ”Je suis un scandinave.” Slutligen fick jag 
också en biljett och gick upp på scenen; den förste, som mötte mig där, var 
den svarta fulingen, svingande sig i en krigsdans och skrikande och fäktande 
som en torpare i delirium. Han hade nu ett notblad efter solfametoden i hand, 
och Uppsalasångarna skulle sjunga tillsammans med vraket. Hela scenen var 
full av korister, både fula och vackra, och en orkester av väl femtio blåsinstru-
menter satt där och samlade väder i bälgen och därjämte sex förgyllda harpor; 
personalen gick väl till sex eller sju hundra människor med kvinnor och barn. 
Man kunde naturligtvis icke bliva färdig i hast, och så började orkestern att 
musicera, en aria av otålighet med fötterna, liksom om de hade haft järnskodda 
hovar i stället för pariserfötter. Hr Hammerik ristade sina lockar, och bet i sin 
vita näsduk, lugnande folket så gott han kunde och så skulle vi börja med hans 
Hymne à la paix. Trumpeter och andra krokhorn blåste krig och oväsende en 
halv kvart, och så kommo harporna med Guds fred! Så sjöng man en stund, 
och så yttrade sig en orgel ur ett oxöga i andra raden. Därpå trallade man utan 
ackompanjemang och sjönk helt graciöst något över en fjärdedels ton, så att 
när harporna, som icke ville bekväma sig till samma tonläge, kommo in, så fick 
man förhållningar utan upplösning och av en obeskrivlig effekt. Man återtog, 
och hr Hammerik gjorde en gest med båda armarna, så att jag väntade få höra 
åskan och dombasunerna, men nej! Det blev ingenting av mera, än att en liten 
herre kom ut i oxögat och skrek: ”Jag har icke något väder i orgeln.”

Vi lämnade detta kaos med blandade känslor. Få av studenterna hade kun-
nat förmå sig att deltaga i sången med ett sådant sällskap omkring sig. Och åt-
skilliga spådde redan nu, att det skulle bliva en pannkaka av hela konserten, 
blott för den märkvärdiga hymnens skuld. Dock detta bekymrade oss föga: vi 
överlämnade den saken åt kompositören och spredo oss sorglösa staden om-
kring, tillbringande ännu en dag i våra koldammiga resedräkter; men vi kunde 
nu gå huru som helst och var som helst, ingen främling såg ens på dem, som ej 
buro den vita mössan, och våra landsmän, som kanske skulle hava dragit sig 
för oss på Norrbro, höllo oss gärna tillgodo mitt i elegansen på Paris’ boulevar-
der. En stackars tenor, som hade rest i ljusa hampkläder, fann sig dock alldeles 
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omöjlig att uppträda och höll sig i arrest hela dagen, med 
sorgsna tankar på en i Hamburg nyss inköpt magnifik gar-
derob, som nu kanske på egen hand var på resor i fjärran 
land i sällskap med vårt övriga bagage. Mot aftonen sam-
lade vi dock ihop en del persedlar åt honom, och jag gick 
sedermera på bal utan väst i Closerie de Lilas. Där valsades, 
skall man veta, och vår svenska ungdom gick runt omkring 
och log med häpna blickar.

Huvud, armar och ben vimlade och blandades i gräsli-
gaste förvirring, och när en kontradans spelades, blev folket 
alldeles galet. En skönhet rusade med ett skrik upp från sin 
lemonad, så bordet flög över ända, en annan, som i hast icke 
kunde få rätt plats på sin vis à vis, gallskrek och stampade 
med fötterna, knäböjde och slet i chignonen. Alla skreko, 
skuttade, gjorde kullerbyttor och vände ut och in på ögo-
nen; här och där slogos ett par damer, så att hårtestarna 
röko om dem. Gendarmerna sågo icke ens däråt, utan un-
nade dem tydligen väl vad de undfingo. När en tur i françai-
sen tog slut, höjdes ett skrän, som kunde göra avgrundsan-
dar döva, ett krigsskri av vildar, ett vanvettigt och vanmäk-

tigt utbrott av galenskap och passion. Men vid nästa upptakt sprattlade armar 
och ben lika ursinnigt igen så att man riktigt höll på att bliva sjuk.

Men då fick jag se en av våra lugna basar, som stod där och försökte abstra-
hera något förnuft ur det konkreta vanvettet. Huru långt han hann däruti, kän-
ner jag icke, men ett tu tre kom en liten fot susande och gav honom, innan han 
hunnit blinka, en den sötaste knäpp på hans näsa. Han skrattade och jag med, 
och efter den betan såg jag balen i komikens mildare dager.

Vi satte oss slutligen uti omnibussar och åkte dädan. På Café du Suède fun-
no vi bekanta, drucko med dem en toddy och gingo sedan att sova.

Måndagen, den 26, väcktes vi åter av ropet: ”Våra saker komma klockan 
elva!” – ”Ja, de gjorde så i går också.” – ”Men nu är det säkert.” – ”Så var det även 
i går.” – ”Vi hava själva varit nere vid bangården.” – ”Det var så i går med.” – ”I 
fån väl se.” – ”Ä!”

Adrian Wilhelm Göthe ingick bland andretenorer-
na i Pariskören. Han kom senare att verka som 
skolman i Stockholm. Uppsala universitetsbibliotek.
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Efter en stund kom ytterligare bud: ”Nu äro sakerna komna!” – ”Ä!” – ”Men 
jag har ju sett dem.” – ”Ä!” – ”H. har redan hämtat sina!” – ”Såg du det själv?” – 
”Nej, men N. sade det.” – ”Ä!” – ”Så gå och se efter själv då!”

Man såg H:s kappsäck, med pollett från Lübeck, och man började bliva 
mottaglig för gladare känslor. Och verkligen kom efter en stund en stor vagn 
inåkande på vår kaserngård, och vi igenkände med förtjusning våra förlorade 
läderälsklingar. Var och en tog i sin famn och bar honom i fyrsprång uppför 
trapporna, där han rev upp och utbredde sina skatter av vitglänsande linne. 
Sedan gossarna väl plundrat de välkomna gästerna, lämnade de otacksamma 
varelserna dem alldeles tomma och flögo ut som fjärilar över världsstadens 
blomstermarker. De sågo expositionen, Versailles, Tuilerierna och tusen andra 
saker, som de väl icke lära glömma att tala om, när de komma hem.

På aftonen voro vi alla av Skandinaviska föreningen bjudna till Palais Royal 
n:r 50 på middag kl. halv nio på aftonen. Klockan blev väl tio, innan vi fingo nå-
gon mat. Mången hade sparat sig på dagen för att vara i ordning till ett gott mål 
på aftonen. Men de svenska magarna blevo lurade. En munsbit ost, en munsbit 
skinka och några druvor vid en sittande och långsamt serverad måltid är drift 
med hederliga östgötar och gode dalmän, som säga:

Om hela Siljan vore mjölk ändå,
Och så det vore gröt Jessundaberget!

Vi hällde i oss var sin butelj Bordeaux eller Bourgogne åt läckerbitarna att 
simma och söka varandra uti. Men tal fingo vi gudskelov, så att det räckte till. 
För Nordens konungar och folk, för Nordens sång och för Uppsala sång m.m. 
Hr Fahnehjelm föreslog kungsskålen, och baron Tyler, som utgör vår fransk-
officiella målsman, talte för folk och sång. Han såg ut att vara en hjärtlig och 
beskedlig hedersman och narrade oss tre gånger att hurra. 

Hr Söderstedt föredrog även ett längre poem. När vinet och talandet var 
slut, så var festen från fransk synpunkt också till ända. Men icke så för oss, 
som försågo oss med svenska varor och roade oss ända till framåt klockan tre. 
Frankrikes himmel straffade också vårt överdåd med ett ihållande regn, var-
uti vi hade halvannan fjärdingsväg att marschera, så vida vi gingo genaste vä-
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gen. Men de funnos, som kommo vilse och blevo duschade 
ända till klockan sex på morgonen.

Tisdagen den 26, dagen efter skandinaviska festen, sov 
man i allmänhet ganska länge. I ett av våra logementer, 
liggande på nedre botten, gick vännen Fröst fram och 
åter med sina bestyr bland morgonsovande ynglingar, då 
en högst livlig liten fransman inträdde och frågade efter 
”direktören”. Som doktor Arpi icke innehar någon sådan 
titel, passade han på att vända sig mot väggen och dröm-
ma om någonting annat. Fransmannen började bliva lik-
som otålig och litet het, då han icke fick något svar, och 
frågade slutligen hr Fröst, om han icke hade någon befatt-
ning med de svenska studenterna. – ”Jo, något.” – ”Nåväl, 
var äro de då?” – ”Ni ser dem själv här i sängarna.” – ”Vad 
säger ni, monsieur?” – ”Sanningen min herre!” – ”Är det-
ta svenska studenter?” – ”Som jag säger.” – ”Men det är 
omöjligt, monsieur!” – ”Jag inser icke det.” – ”Är detta de 
svenska studenterna?” – ”(Det var då en förb. karl att frå-
ga!) Oui monsieur! oui! oui! oui!” – ”Mon dieu! Jag har all-
tid tänkt mig de svenska studenterna såsom fjorton eller 
femton års gossar!” – ”Nåväl, ni ser nu, att de äro gossar 
med skägg på hakan.” – ”Gott monsieur! Jag är här för att 
utbedja mig den äran att få göra dem en present.” – ”(Lek-

saker och konfekt förmodligen!) Ni är alltför god, min herre!” – ”Jag har givit 
ut ett litet kartverk över Europas utseende i tjugonde seklet, och det skulle 
vara mig en ära att få lämna några exemplar åt sönerna från frihetens land i 
Norden.” – ”Vi skola tacka tusen gånger.” – ”Jag skall ofördröjligen sända dem 
hit. Au revoir monsieur!” – ”Merci monsieur!”

Och verkligen kom där en förskräcklig packe med kartor; först en mind-
re, innehållande hela Europa, indelt i kejsardömen, och sedermera en större, 
en specialkarta över ”kejsardömet Skandinavien”. Han hade varit nog vänlig 
att återskänka oss hela Finland ända till Ladoga, Onega och Vita havet. Där-
med hade han sammanslagit Norge och Danmark ända till Eidern, och så var 

Andrebasen Axel Richard Fröst bedrev teologiska 
studier och blev sedermera kyrkoherde i Grå-
manstorp och Vedby pastorat. Under Parisfär-
den ansvarade Fröst för körens ekonomiska och 
praktiska angelägenheter. Han dog 1901. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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l’Empire Scandinave färdigt och dédié aux peuples et aux rois Scandinaves par 
Henri Dron.

Europa var indelt i tio kejsardömen: England, Frankrike till Rhen och Spa-
nien innefattande hela halvön, Tyskland gruvligen kringskuret, Italien och 
Grekland från Wien till Dardanellerna, Polen från Östersjön till Svarta ha-
vet, Cirkassien från Dnepr till Kaspiska havet, Skandinavien, sådant som nyss 
beskrivet är, och Ryssland av vad som återstod. En liten förklarande broschyr 
medföljde dessa fromma fantasier. Kartorna voro för övrigt vackra och väl 
gjorda.

Denna dag användes av var och en efter tycke och smak ända till klockan 
åtta på aftonen, då alla voro kallade till repetition på Grand Opera i och för 
den blivande skandinaviska konserten. Herrarna spredo sig på förmiddagen 
åt alla möjliga håll och få göra redo för sig själva. En förståndig man förde mig 
till Louvren, där jag såg Venus de Milo, Murillos Madonna och Assyriens väl-
diga tjurar. Vi gingo i Palais de justice och åhörde ett par trevliga advokater, 
vi stego därifrån i det lilla praktfulla Sainte Chapelle och reste sedan på en 
ful och bullrande ångbåt till expositionen, om vilken jag icke skall säga ett 
endaste ord.

Sjunde kapitlet.
Mera om hymne à la paix. En dag vid S:t Cloud

Efter att hava ätit middag på restaurant Duval – ett av dessa matställen, som av 
en företagsam man blivit spridda kring hela Paris, varande både fina och pro-
pra, och där man äter en god middag med en halvbutelj S:t Julien eller  Chablis 
för en och en halv franc – fann jag i Grand Opera sångarskaran församlad. Stu-
dentsångerna gingo bra, ehuru salongen hade en tämligen död resonans. Fru 
Palm sjöng även ett par sånger med vanligt behag: den första var då egentligen 
ett klarinettsolo, men den andra var Lindblads Vårvisa. Hymne à la paix skul-
le sedan fram med sina himlaharpor och basuner, men det ville icke gå bättre 
än förra gången, och studenterna gingo dädan med enskilda före satser att alls 
icke vidare stå såsom skylt och dekoration åt ett sådant företag.
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Imellertid började det att jäsa omkring hr Hammerik från alla håll, och 
direktören vid Grand Opera hade blivit ledsen vid hans hymne à la paix. En 
fransk teaterdirektör måste vara mån även om själva lokalens anseende, och 
till följe därav stoppade han hela konserten till allas vår synnerliga förnöjelse.

Det var ett hårt nederlag för hr Hammerik, och jag tror icke, att Uppsala-
sångarna såsom corps skulle hava velat vålla honom ett dylikt, fastän de, såsom 
enskilde, väl torde hava dragit sig utom kretsen för ett välde, varuti han helt 
kortsynt hade dragit in hela massor av de mest stridiga elementer, dem icke 
Orpheus själv kunde vara i stånd att bringa till harmoni. Han och övriga skan-
dinaver hade med största flit och intresse, fast icke alltid så grannlaga mot oss 
svenskar, arbetat för ett oss gynnsamt mottagande, och man mötte oss med 
sång och standarer på bangården. Detta blev ett band på ridderliga studenter, 
och vi voro just som förtrollade, vandrande riddare allesammans, ända tills 
Operakonungen sade det mäktiga ordet. Honom vare pris och tack! Ty vi stodo 
där bundna av vårt eget ädelmod och ingen annans, och det hade varit bittert 
att nödgas slita den kedjan med egna händer.

Direktören anmodade imellertid sångarna att sjunga några stycken på hans 
teater följande lördag och sångarna lovade att göra det, för att en gång få visa 
sig som svenskar.

Under det allt detta tilldrog sig, voro våra sångare på förmiddagen den 28 
nästan allmänt samlade på expositionen, där hr Fahnehjelm visade dem den 
största beredvillighet att förevisa och förklara. Han bjöd hela samlingen in på 
österrikiska restaurationen, där han trakterade dem med frukost av rostbiff 
och öl. Efter en timmes ytterligare expositionsforskningar förde kammarher-
ren sina gäster ned till de båda små svenska ångsluparna och medelst dessa ut 
till S:t Cloud.

Jag har icke varit rätt flitig dagen förut, varför jag måste sitta hemma 
vid min bakläxa och kan därför icke såsom ögonvittne beskriva färden. 
Göteborgs-Postens korrespondent var med han och har skildrat dagen så snällt 
och livligt, att jag icke kan låta bli att av honom låna eller stjäla följande stycke:
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Vid 1-tiden intogs en gemensam frukost i ”Brasserie Dreijer”, det stora 
etablissementet i Österrikes park, renommerat för sitt utmärkta öl, varav 
dagligen tillförsel sker pr järnbana direkt från Wien. Efter ytterligare någ-
ra korta promenader inom expositionen samlades man åter framemot kl. 
3 för att begiva sig till de svenska ångsluparna, som blivit utrustade för att 
på eftermiddagen föra den ungdomliga skaran på en liten tur utåt Seinen 
och Paris’omgivningar.

Väl instuvade ombord, 60 à 70 man på vardera båten, så att där blev 
”fullt hus”, utan att därför vara trängsel, landgången intagen och maskinen 
i gång, betraktade man sig som på svenskt territorium, och nu tog det glada 
studentlynnet ut sin rätt. Den angenäma synen av en korg punschbuteljer 
ombord bidrog i sin mån att liva situationen och förhöja illusionen. Snart 
smällde de första korkarna, glas langades och ifylldes, de improviserade 
munskänkarna, som fått stränga order att noggrant sköta om buteljerna och 
flitigt låta glasen gå laget omkring, fullgjorde med nit och iver sin skyldig-
het, och nu var man naturligtvis i sitt rätta esse. Rop på sång började snart 
låta höra sig och behövde ej ohörda förklinga i rymden. Den ena friska sång-
en ljöd efter den andra, alla båtar man mötte hälsade och hälsades åter med 
viftningar och hurrarop, till och med tvätterskorna och barnungarna utåt 
stränderna hälsades. Vid S:t Cloud lades till, och man gick i land. Inkomna 
i slottsparken ställde man upp sig i ordnade leder och under uppstämman-
de av ”Sjung om studentens lyckliga dag”, efterföljd av ”Dåne liksom åskan, 
bröder”, marscherade man den breda slottsallén framåt, med en hållning, 
takt och jämnhet, som borde ha slagit de utåt vägen i hopar stående mili-
tärerna med häpnad, om den franska soldaten blott hade något sinne för 
det vackra i en ordnad marsch, men det är just vad som fattas honom. Han 
blott ”traskar”, när han skall marschera.

Men nu börjar den kuperade marken. Terrassformigt höjer sig den grön-
klädda åsen framför oss och upp för backarna stormas med fart. På högsta 
punkten utbreder sig en platå, som lämnar en fri och vidsträckt utsikt över 
Paris, Boulognerskogen och partierna däromkring. Man slår sig ned på gräs-
mattorna för att vila ut och njuta av den härliga naturen. ”Hell dig du höga 
Nord”, ljuder det med kända, klara röster från ovan. Det är från den öppna 
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kupolen till ett litet torn, ”la lanterne de Démósthène”, som här reser sig, 
uppbyggt enkom för att där uppifrån få en panoramisk vy över trakten. En 
grupp studenter hade redan hunnit dit upp och hälsade därifrån sina ned-
anför varande kamrater, som å sin sida besvarade hälsningen.

De enstaka promenerande, som funnos på platsen, lyssnade med förtjus-
ning till den präktiga sången, och nyfikna frågor, vilket slags folk främling-
arna voro, dröjde icke att framställas. De stora guttaperkabollarna, franska 
ungdomens vanligaste tidsfördriv i det gröna, slungades liksom av förseelse 
in i de spridda hoparna, och studenterna voro icke sena att hugga tag i dem, 
stora och små ”lyror” slungades åt alla håll, och mången fick helt apropå en 
oberäknad törn i ryggen eller huvudet, episoder som naturligtvis endast 
tjänade att öka munterheten. Den lilla restaurationslokalen nedanför tor-
net fick strykande åtgång på sitt öl och sitt sodavatten, sina pepparkakor 
och päron, och den stackars mannen, som håller stället, en gammal militär 
förmodligen med sin avhuggna armstump, gjorde sig en god recett och var 
också ”glippande glad” däröver.

Som ”le principe impérial” för tillfället bor vid S.t Cloud, framställdes 
hos vederbörande en hövlig förfrågan, huruvida det skulle tillåtas att få 
uppvakta hans lilla höghet med litet sång, men från hr guvernören ankom 
det svaret, att något sådant kunde ej få äga rum, helst som franska sångför-
eningar förut blivit nekade samma ”nåd”. Den kejserlige prinsen gick således 
miste om den tillämnade hyllningen, tack vare sin stränge guvernör, vars nit 
han troligtvis icke skulle tackat honom mycket för, om han visste vad han 
förlorat. Klockan var nu framåt sex, och man begav sig åter på hemfärden. 
På stranden kallade doktor Arpi tillsammans sina upsaliensare, och upp-
manade dem att innan de lämnade stället utbringa ett fyrfaldigt leve för 
kammarherre Fahnehjelm, som berett dem denna angenäma utfärd, vilket 
naturligtvis med dånande hurrarop besvarades.

Hemfärden liknade bortresan, punschbuteljerna, som tycktes aldrig vilja 
taga slut, kommo åter fram och gjorde sin rond, sånger och muntert glam 
omväxlade, och man kom allmänt överens om att ”dagen var glad, emedan 
det var en glad dag”. Vid Place de la Concorde skildes man åt för att i sprid-
da grupper tillbringa aftonen, som man för bäst fann.
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Medan jag imellertid satt ensam hemma, så kom en av våra 
garçoner och sade mig, att en av mina kamrater var nyss 
kommen och ville tala med mig. Jag trodde det var någon 
spektakelmakare och sade, att ville han något, så finge han 
komma till mig. Nej, sade garçonen, han hade kommit re-
sande långt ifrån och befunne sig nu fem trappor upp och 
var mycket ledsen och ville tala med mig. Nyfikenheten 
tog nu överhanden, och jag gick upp. Då var det vännen 
Pelle Ödman som gick däruppe och halvgrät för att man 
hade inkvarterat honom bland ett halvt tjog danskar, fast-
än han hade sagt sig vara svensk. Han hade nyss kommit 
från Orléans, där han för språkstudier bodde, och skulle 
nu sjunga tenor med oss. Han skrek och tog mig i famnen, 
då han fick se vem jag var, och jag lät flytta hans säng ned 
till oss, och så blev han glad igen.

Torsdagen den 29 samlades sångarna till repetition och 
avgjordes då, att tävlingsstyckena skulle bliva Wenner-
bergs ”Hör oss Svea” och Kjerulfs ”Brudefærd i Hardan-
ger”. Tävlingen skulle ske följande dagen i Salle Vauxhall, 
ett tämligen okänt ställe vid Rue de la douane. Hemresan 
bestämdes ock till måndagen den 2 sept. Någonting att 
tala om hände för övrigt icke den dagen. På fredagen er-
höll Arpi genom en i London bosatt landsman förfrågan 
från en hr De Fris huruvida vi icke skulle kunna komma 
dit och någon afton biträda vid en av de konserter som nämnde gentleman för 
närvarande höll på att giva. Kamraterna hade nog lust, ty London är också en 
stad, men det var för många hinder i vägen, så att någon underhandling blev 
aldrig öppnad.

Tävlingen skulle nu ske på aftonen, men ingen tentamensfeber syntes änu 
till. Sångarna flögo som vanligt ut för att roa sig, flanera och beskåda, och jag 
för min del hade det ovärderliga nöjet att i en grön lövsal i Faubourg Montmar-
tre bland gamla vänner få äta och dricka med en glad stockholmare, känd och 
värderad lika väl på Stockholms börs som uti SHT och PB och som just firade 

Förstetenoren Pelle Ödman tillhörde stiftarna av 
Namnlösa sällskapet och ingick i Orphei Drängar. 
Han kom senare att verka som skolman och skrift-
ställare. Sina minnen från sångarfärden till Paris 
har han skildrat i Ungdoms- och reseminnen 
(1881). Den 7 september 1907 då fyrtioårsjubileet 
av Parisfärden firades på Gästis, höll Ödman 
talet till Oscar Arpis minne. Uppsala universitets-
bibliotek.
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sitt halva sekel. Han bad visserligen om förlåtelse, att han till följd av omstän-
digheterna högtidlighöll sin födelsedag tre dagar för tidigt och en mäktig man i 
laget tog från honom syndens börda genom den förklaringen, att han ingalunda 
firade dagen för tidigt, men att han utan eget förvållande hade blivit född tre 
dagar för sent. Vi drucko för gamla Sverige, för våra anhöriga och vänner: ingen 
nämndes, men ingen glömdes heller.

Åttonde kapitlet.
Tävlingen. Nachspiel. Kloaker och katakomber.

Klockan åtta satte vi oss åter upp i vagnarna och rullade åstad ned till boule-
varderna, ty tävlingen skulle vid den tiden taga sin början. Vi kommo till Sal-
le Vauxhall och funno en port rent av belägrad av en stormkolonn med vita 
mössor på huvudet och en ansenlig folkmassa runt omkring. Vederbörande 
hade så tillställt, att tävlande icke skulle få komma in, förrän det var deras tur 
att sjunga. Detta smakade ingalunda våra fria studenter, synnerligen som de 
stodo sist på listan och sålunda skulle få tillbringa nära fyra timmar på gatan, 
innan de blevo insläppta. De sparade icke sina uttryck, och en svensk måste 
gå in och säga prisdomarna, att svenskarna gingo därifrån, så vida man längre 
höllo dem utstängda på gatan. Gott, svenskarna fingo nu som alltid sin vilja 
fram, och de insläpptes i salen, som redan förut var ansenligen packad. Fyra 
sångföreningar hade redan varit framme, och den femte höll på med en jäm-
merlig cantilena.

Några program hade vi icke fått, så att ingen kunde veta vad det var för 
mästersångare man hörde. Men efter dessa kom en annan avdelning med ett 
standar, som tillkännagav, att sällskapet kallade sig S:te Cecile de Paris. Stan-
daret har icke mindre än nio medaljer såsom minnen av vunna segrar. Men 
de sjöngo som rekryter. Chorale S:t Martin och två namnlösa föreningar voro 
av samma beskaffenhet. De flesta hade lagt an på svårigheter, som de åt-
minstone icke kunde övervinna, några duktiga röster hade de icke alls.  Elfte 
föreningen var schweizare, och nu började sången att lyfta sig: S:t Cecile de 
 Nancy, Orphéon de Cahors och Chorale de Louvre läto honom höja sig allt 
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mera, och bifallsropen tilltogo i samma förhållande. Slutligen kommo Les 
 enfants de  Belgique, och de voro de enda, med vilka någon tävling från vår sida 
skulle kunna komma i fråga. De fingo stormande applåder, flera gånger upp-
repade. Då trädde Uppsalatruppen fram, manstark, lugn och viss om segern. 
En tenor har bekänt för mig, att hans hjärta klappade förskräckligt, men det 
kunde dock ingen se på honom vid tillfället. Han hade också en rymlig och 
bastant stofthyda för ett bra hjärta att arbeta uti, och han sjöng som en ängel, 
han alldeles som de andra. ”Hör oss Svea!” skallade med kraft och väckte Sö-
derns barn till uppmärksamhet, vilket de sedan med både händer och stru-
par betygade. Men när Brudfärden och klockesången tonade i luften, då gick 
dem kårar över ryggen, och när sången bortdog långt, långt bort, så att jag 
tyckte mig höra den dyra och kära hembygden där uppe i norden med berg 
och dalar sakta instämma i slutackordet, då bröt det ut ett ursinne, ett hagel 
och oväder av handklappningar och bravorop; prisdomarna, logo och klapp-
ade sina händer, och de svenska sångarna stodo där nästan bleknande för den 
storm de med sina toner hade frambesvurit runt omkring sig. Ja, sannerligen 
tror jag icke, att de allesammans voro djupt gripna av stundens intryck, och 
många voro de som sedan hade behov av att söka uttrycka vad de kände, och 
jag hade den glädjen att hela aftonen få höra på.

Så snart det hunnit bliva någorlunda lugnt i salen, uppsteg juryns president 
och tillkännagav vilka som erhållit pris och vilket pris var och en hade förvär-
vat. Det blev nu helt tyst därinne, att jag riktigt förvånades över att fransmän 
så kunde tiga.

Belgierna, som hade hört vår sång under hr Hammeriks fatala repetitioner, 
hade avstått från att tävla med oss, för att icke bliva alldeles utan pris. Kejsa-
rinnan sades nämligen hava skänkt en medalj, enligt somliga uppgifter med 
hennes porträtt uti, till prix d’excellence unique, det var detta vi hade vunnit. 
Belgierna nöjde sig med det förut bestämda första priset, prix supérieure uni-
que. Vi hade sålunda, egentligen talat, ingen tävling att bestå, men det var där-
för att ingen ansåg sig kunna tävla med oss. Mindre pris tillföllo schweizarna, 
och S:te Cecile de Nancy m.fl. Man började med de mindre prisen och slutade 
med vårt, allt under växande bifall av publiken, som slutligen åter övergick 
till hagel och åska, då presidenten sist tillkännagav, att juryn med acklama-
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tion hade tillerkänt prix d’excellence åt de svenska studenterna från Uppsala. 
Dessa fingo därjämte några artigheter för den finess och den renhet, varmed de 
sjungit sina vackra stycken. Den jury, som härvid bestämde prisen utgjordes 
av Ambrose Thomas, president, Hammerik, Bazin, Badiste, Bousquet, Con-
der, Daniele, Delaffre, Ermel, Faure, de Fuertes, de Groot, Lindheim, Proust, 
Jules Simon, van Elewyck, Verrimet och Villaret. Hr Hammerik hade den tu-
ren att komma främst på listan därigenom att man, för att undvika rangstrid, 
satte upp medlemmarna i alfabetisk ordning och därvid glömde bort hans H, 
som ingen fransman uttalar. Och så var det med den saken.

Från konserten rusade hela styrkan ut för att andas luft; klockan var över 
halv ett på natten, men all trötthet efter långa timmars kvalm, väntan och 
spänning var försvunnen, och man ville icke skiljas åt. Allt vad svenskar hette, 
här bosatta herrar och damer, expositionsbesökande och studenter vandrade i 
ett långt tåg till Café du Suède och fyllde i ett ögonblick hela lokalen. Punsch-
förrådet led betydlig skada, fastän buteljen kostade icke mindre än åtta francs, 
men de, som hade råd, bjödo rundligen åt dem, som blott hade törst. Hr Fröst 
föreslog en skål för dr Arpi, som denne besvarade med en tanke på vårt fos-
terland och avsjungandet av ”Vårt land!” Polisen kom snart in och tyckte, att 
kaféet borde stängas, men lät tala vid sig. En polislöjtnant infann sig slutligen 
i egen person, för att störa den något högljudda glädjen, men efter förklaring 
af hr Fahnehjelm tillät han värden att hålla öppet, så länge han ville, men med 
det villkor att han icke finge servera något åt annan än svenskar; vilket inbrag-
te honom en skål och ett smickrande tal av löjtnant Brandelius. Därefter brast 
det löst med skålar och dånande körer. Värd, värdinna och kypare förklarade, 
att så hade aldrig något sällskap fått hussera i Paris, och de voro snart själva lika 
glada och uppsluppna som vi. Så snart en sång var slutad, såg man dem stanna 
mitt i farten, sätta ned glas och tallrikar på närmaste bord och slå ihop hän-
derna som galningar: aldrig hade de hört något sådant! – Det var icke lätt att 
slita sig lös och gå hem den natten, och sanningen att säga var klockan över tre 
på morgonen, innan kaféet blev utrymt.

Hemma i kasernen gingo dyningarna sin gång hela timmen efteråt. Alla voro 
de nu ”de största sångare i världen”, både de pratande, de snarkande och de 
hyssjande. ”Kejsarinnans av Frankrike medaljörer” klevo barbenta omkring i 
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blotta chemisen och höllo tal om Sveriges höga kultur, ända tills sångarskaran 
hörde musiken från drömmarnas rike.

Följande dagen den 31 augusti voro de snart vakna och krya igen och flögo 
ut för att se sig om uti stadens ryktbara kloaker. Jag fick sitta hemma den da-
gen i kasernen, men kände just ingen längtan efter att i mörker och unkenhet 
åka för mitt nöje. En av kamraterna, Nordvall, kom snart hemåkande med en 
blessyr vid ögat, stygg nog att betrakta, men likväl utan betydenhet. Sällska-
pet hade åkt på järnväg i de hemska gångarna, och då han lutade sig något utåt, 
fick han en stöt av en ojämnhet i valvet, som splittrade hans glasögon, utan att 
själva ögat tog någon skada. Han var också läkt innan vi kommo hem. En an-
nan kamrat, Setterblad, blev angripen av en difterisk halsåkomma och måste 
kvarlämnas i Paris, men kom snart efter oss till Sverige. Eljest voro alla friska 
och raska – ett sällsynt förhållande bland hundra män i ett för dem främmande 
klimat och med ovanlig diet.

Uppkomna ur kloakerna, samlade de sig åter och begåvo sig vid dagsljus till 
Barrière de l’enfer för att återigen krypa ned under jorden, denna gång ändå 
djupare, nämligen uti katakakomberna. De hade mycket att berätta när de 
kommo hem, men som fantasierna i dylika kryptor väl kunna bliva något för-
vildade från mörkrädda människor, så vågar jag icke berätta allt vad de talte 
om. När man vandrar där nere med ett fladdrande ljus i handen och ser tusen-
tals bredmynta skallar grina en mitt i ansiktet, så har man rätt att bliva litet yr 
i huvudet och därigenom fallen för skämt.

Vad som föreföll mig märkvärdigast av deras berättelser, och vilket nog ock-
så var sanning, var vad jag hörde om franska polisens allestädesnärvaro. Mina 
nyfikna, och i dunklet forskande kamrater, gingo den utstakade vägen fram-
åt i gåsmarsch med sina ljus i händerna. Att få se alla gångarna lärer vara en 
omöjlighet och somliga av dem sägas även vara farliga att beträda, och därför 
ledas de besökande en given marschrutt, där det dock ingalunda saknas ben 
och skallar. Men för en fri svensk smakar icke alltid en kejserligt franskt ut-
stakad väg, och ända från syndafallets dagar hava av alla vägar avvägarna varit 
mänskligheten de mest lockande. Här var ingen brist alls på dylika lockelser, 
ty svarta gap mynnade överallt ut till den väg, där föraren gick fram, och nyfi-
kenheten gjorde sig till tjänarinna åt överträdelsen. En avvek från den rätta vä-
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gen med ögonen riktade mot högre vyer och stöp på näsan över den järnkedja, 
som överallt är spänd över dessa otillåtna extravaganstillfällen, släckte sitt ljus 
och läste sin förtvivlans aftonbön i tjocka mörkret; en annan klev med berått 
mod över tyranniets stängselförordning för att låta sitt ljus lysa över en värld 
av död och mörker. Båda hörde tysta och andelika steg i de mörka kryptorna, 
den upprättstående häpnade, och den på näsan liggande bävade. Båda väntade 
döden, men det var icke döden, som kom, utan det var en polisman i trekan-
tig hatt, frack och värja, vilken med ett förbindligt leende och utsträckta ar-
mar steg fram ur mörkret och sade: ”Icke denna vägen, min herre! Var så god 
och följ edert sällskap!” Parlamentering med en fransk polisman är, fastän han 
alltid visar den största artighet, dock lika onyttig som en underhandling med 
döden: man måste slutligen tiga och lyda.

”Dödens bild är sömnen”, och när mina vänner kommo hem, så kröpo de till 
sängs vid klockan tre på eftermiddagen. De hade icke sovit mycket den före-
gående natten, och de hade travat vida omkring under denna dagen. Jag för-
mantes att vara så tyst som möjligt och väcka dem klockan sex, om det lät sig 
göra, och snart befann jag mig uti en katakomb fyra trappor upp bland snar-
kande huvudskallar och framskymtande ben, i skön ordning radade kring sa-
lens väggar. Döden vänder upp och ned på all rangskillnad, och sömnen här-
mar döden: de höga tenorerna snarkade djupt nere i stora oktaven och basarna 
gnisslade trestruket c.

Vi bodde i en kasern, som jag förut har sagt, vilken rymde omkring tre tu-
sende gäster, och omkring oss och över oss och under oss levde ifrån morgon 
till kvällen et musikaliskt-helvetiskt oväsen, som kunde varit i stånd att väcka 
Haydn, Mozart och Beethoven ur deras gravar. Det var icke nog med sångens 
söner och Les enfants de la Belgique, utan där voro inkvarterade väl femtio fan-
fares eller mässingsprövande musikcorpser, som var enda morgon väckte oss 
med femtio olika melodier. Ty det var i Paris icke allenast tävlan med sång, utan 
också med musik, och musik var här detsamma som mässing. Hotellet var, 
utom ett halvt tjog osynliga danskar, upptaget av ett halvt hundrade schwei-
zare och resten belgier. Belgiska sångarna voro av gott skrot och korn, men 
deras horntutande kamrater kunde vi icke låta bli att kalla för ”blåsbälgarna”, 
en kvickhet, för vilken vi kunna kreditera ett både ungt och kvickt ingenium.
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Men ingen musik var i stånd att hindra sångarskaran omkring mig från att 
ljuvt slumra med huvudet under vingen, och jag bävade för mitt åtagande att 
väcka dem. Jag minnes en löjtnant med mustascher så kejsarlika, som skägg-
vax kunde göra dem, och med örhinnor, av kung Oscars revelj under mötena 
barkade till sulläder. Jag minnes nog, huru envis han var att vilja försova sig, 
och jag hoppas, att han aldrig skall glömma mitt manér att väcka en kronans 
karl till hans plikter.

Vi hade imellertid snart både herrar Cherubim och Seraphim i frackar och 
vita halsdukar, till de beskrifvande små franska journalisternas stora förtjus-
ning, ty de underläte aldrig att tala om våra borgade klädespersedlar. Och så 
drogo vi småningom åstad till det vanliga mötesstället Café du Suède, var-
ifrån vi blott hade ett par stenkast till Stora Operan i hörnet av Rue Drouot 
och stora boulevarden.

Nionde kapitlet.
Triumf!

Trubaduren gick först över scenen, och sedan skulle vi fram på tiljan. Det var 
icke ledsamt att så där ett, tu, tre befinna sig bakom ridån på en av världens 
största teatrar. Operans egna sångare voro nästan försvunna, då vi kommo in, 
blott en eller annan riddare eller sven gick spökande kvar och betraktade oss. 
Men det skulle bli en stor balett efter våra visor, och mellan kulisserna och i 
avantscenerna vimlade av spetskjortlar, blommor, fötter och ben. Den av oss, 
som kunde det, sade i förbigående en och annan liten fransk artighet och be-
löntes med någon nätt och behaglig arm- och benrörelse. Därjämte funno vi 
där den ståtlige och ordensprydde hr Wy Bromander, som gick helt hemtam 
omkring, var han ville, visade oss mycket intresse och gjorde oss samma ära 
som kung Carl, att ställa sig i våra led, då vi sjöngo.

Slutligen fingo vi order till uppställning och ridån gick upp. Det var en ståt-
lig salong där utanför och full med människor. Vi öppnade konserten med 
”Hör oss Svea” och sjöngo sedan icke mindre än sex sånger till: ”Suomis sång”, 
”Våren är kommen”, ”Näckens polska”, ”Brudefæden”, ”Ångbåtssången” och ”De 
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muntra musikanterna”. Tre av dem begärdes da capo, och den sista tillkom i 
stället för omsjungandet av ångbåtssången.

Applåderna voro förskräckliga: claque, publik, orkester, dansöser och tea-
termaskinister alla klappade de, alla ropade de som furirer. Och så gick ridån 
ned igen.

Då kom operans direktör och tackade för sin del med de artigaste och mest 
förbindliga ordalag, samt bad oss ute i salongen intaga de oss förbehållna plat-
ser och åse den balett, som nu skulle givas. Vi spredos omkring på amfitea-
tern, första raden och avantscenerna och sågo sjödrottningen dansa på spegel-
glas. Det var just icke mycket vi förstodo av vad hon och hennes tärnor hade 
för upptåg med en pinkär riddare och hans älskarinna, också en övernaturlig 
varelse och första dansösen i stycket, men obegripligen vackert var det, och 
applåder sparades icke.

Det var dock icke den bifallsstorm, som hade ägnats oss, utan så att säga en 
jämn och väl underhållen eld, och då man tog sig före att se efter, så märktes 
snart längst upp på amfiteatern en tätt sluten trupp av trettio eller fyrtio män, 
vilkas händer emellanåt vibrerade som lärkvingar. Det var claquen, som ensam 
arbetade, medan den övriga publiken satt helt lugn och stilla. Men det var en 
högst rolig överraskning att mitt framför claquen finna en av våra landsmän, 
som hade infunnit sig egentligen av intresse för oss och vår framgång. Han var 
tydligen uppeldad av de starka applåderna för våra körer, och då han nu hörde 
alla människor runt omkring sig med samma ursinne applådera åt dansen, så 
kastade han sig med både hjärta och övertygelse mitt in i den förhyrda entu-
siasmen och klappade som en liten demon. Claqueurerna sågo på Calle imel-
lanåt och undrade vad de hade fått för en ny kamrat, men nickade bifall åt ho-
nom, helt glada åt förstärkningen.

Den förut anförda korrespondenten till Göteborgs-Posten målar intrycket 
ute i salongen av vårt uppträdande sålunda:

Salongen var i det närmaste fullsatt. Endast några få loger i första raden sto-
do tomma. En mängd svenska familjer hade naturligtvis infunnit sig, för att 
begagna detta sällsporda tillfälle at få höra Uppsalasång i Paris. Andra, tred-
je och fjärde akterna av Trubaduren upptogo första delen av programmet. 
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Efter dess slut förgick en lång stund, utan att ridån visade ringaste benä-
genhet att stiga, vilket föranledde de för allt sådant ömtåliga fransmännen 
att medelst bultningar och stampningar fördriva den tid, som man sålunda 
lämnade dem att roa sig själva.

Men nu höjer sig ridån, och fram träder den ungdomliga skaran med sin 
käcka anförare i spetsen. En viskning flyger genom salongen och, troligen på 
signal av någon välvillig landsman, skallar en hälsningsapplåd sångarna till 
mötes. ”Hör oss Svea”, brusar det straxt därefter ut över rymden, med upp-
märksamt öra lyssnar publiken till de främmande tonerna, och vid sångens 
slut är segern avgjord. En applåd, så enhällig och ihållande en teatersalong 
kan prestera, belönade det tjusande föredraget. De återstående numrorna 
på programmet voro endast lika många segrar, och att övergå från ett num-
mer till ett annat var endast att med triumf på triumf kröna framgången. I 
Suomis sång, där publiken ej visste att det fanns tvenne verser, brast stormen 
lös redan vid första versens slut och förhindrade en lång stund begynnandet 
på den andra. ”Våren är kommen” måste givas da capo. ”Näckens polska” bi-
drog att fläta en ny lager i den vunna segerkransen, men efter ”Brudefærden 
i Hardanger” brast stormen först riktigt lös. Man skrek, stampade, bultade 
och ”bissade” alldeles ohejdat, och stycket måste naturligtvis givas ännu en 
gång. Slutnumret, Lindblads Ångbåtssång, hälsades liksom de föregående 
med bravo och bis. Dr Arpi, som jämte sin sångareskara under fortsatta bug-
ningar drog sig upp mot fonden, vinkade åter fram sin kärnfriska trupp, som 
oaktat den mängd sånger, som nu nästan oavbrutet följt på varandra liksom 
ett sammanhängande helt, ännu hade krafter nog kvar att bjuda på ett num-
mer till utöver programmet. ”Vi äro muntra musikanter” klingade det från 
de åter samlade lederna, och samma stormande bifall följde därpå. Nu äntli-
gen gick ridån ned för att utgöra skiljemuren mellan de ansträngda sångarna 
och den omättliga publiken, som dock ännu en gång ville giva sina nya gunst-
lingar ett bevis på sin välvilja och fortfarande applåderade, så att ridån åter 
måste höjas och kören ännu en gång visa sig på denna scen, där de ej tvekat 
att leverera batalj och därifrån hemfört en så lysande seger. Ah, quelles voix! 
admirables! charmant, excellent etc. etc. hörde man i de spridda grupperna 
vart man vände sig i korridoren och foajén, och förtjusningen var allmän.
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Det stora eldprovet var sålunda genomgånget och utgången den eklan-
taste man kunde begära, bevisande på det klarast, att om än fransmännen 
äro mera vana vid sina på knalleffekt anlagda körer och melodier, kunna 
de icke desto mindre till sitt fulla värde sentera och uppskatta den enkla 
form och den melodiska skönhet, varmed våra nordiska sånger framträda, 
i synnerhet tolkade med sådan känsla och nyansering, som Uppsalasång-
arna förstå att inlägga däri.

Vad fransmännen själva tyckte om konserten, syntes av alla deras tidning-
ars förtjusning. Såsom ett prov därpå vill jag anföra vad som stod att läsa i 
L’Illustration den 7 september.

På givet tecken av sin anförare, en framstående artist, hr Arpi, vände denna 
skara av unga studenter, vilkas uppträdande på vår lysande lyriska scen för-
rådde en viss nyfikenhet, sina blickar mot chefens kommandostav, och ge-
nast föll hela kören in, uppstämmande dessa nationella skandinaviska me-
lodier, vilka återgåvos med fullkomlig säkerhet och takt. Deras ensemble 
var i hög grad anmärkningsvärd. – De friska tenorrösterna flöto rena och 
klara över basarnas kraftiga ackompanjemang. Nyanserna voro utsökt fina 
även i de svåraste tongångar, och ensemblen utmärkte sig för denna full-
ändning, som vi lärt uppskatta vid Dresdenerteatern. Detta borde upply-
sa våra lyriska teatrars direktörer om en sak, om denna: att våra körer äro 
odisputabelt underlägsna de tyska och de nordiska, och att en stor reform 
med hänsyn till detta förhållande hos oss är av nöden. De herrar korister, 
som hava hört Uppsalastudenterna på operan i lördags, böra kunna bestyr-
ka denna sanning, som det kostar på vår egenkärlek att erkänna. Aftonen 
var för dessa unga sångare från Uppsala en oavbruten hyllning; de försto-
do sin framgång och sparade sig icke; de skulle kunnat sjunga hela kväl-
len. Publiken var förtjust i att höra dessa melodier, så friska, så originella, 
så poetiska – en bland dem i synnerhet, vars titel vi icke känna, – vi tillstå 
i all ödmjukhet att vi ej förstå ett enda svenskt ord, – men det musikaliska 
språket tillhör alla folk. Denna sång (Suomis sång), den andra på program-
met, har djupt rört oss. Man begärde ”Brudefærden” da capo, en sång full 
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av originalitet, med dessa anslag i basen, på vilka lyfta sig tenorrösternas 
synkoperade mellanslag: även ”ångbåtssången” begärdes för andra gången, 
och den musikaliska mellanakten slutade, avbrytande en tredubbel salva 
av applåder, med den egendomliga sången ”muntra musikanter”. – Denna 
skandinaviska musik, så obekant för oss, har hänryckt oss.

Denna artikel kompletteras av följande ur La France hämtade referat av Mon-
sieur H. Prévost, vilket även dessutom och till och med uti sina små misstag 
erbjuder åtskilligt av intresse.

Sedan nationernas vishet föreskrivit själva dygden vissa gränser, hoppades 
icke vi att begå någon ogrannlagenhet, om vi protesterade mot ett överdri-
vet sångarenit. Körer, som alltför ofta upprepas, alstra monotoni, ett ord av 
musikaliskt ursprung och uteslutande inom musiken tillämpat.

Människorösten – kollektivt och till och med i solo – kräver, utan ackom-
panjemang av ett eller flera instrument, allt slags moderation: den bör tagas 
i blott måttliga doser.

Och därför, fastän livligt ihågkommande den atheniensiske bonden, som 
var ond på Aristides, för att han kallades ”den rättvise”, förberedde vi vårt 
quosque tandem mot tillställaren av den tredje sångarerörelsen under sä-
songen, mot denna outtröttliga jäktare efter det goda, som genom sin oupp-
hörliga verksamhet tvingar oss att växelvis berömma hans gärningar och 
– hans tal. Det var dock uti det förträffligaste syfte, som baron Taylor hade 
framkallat dessa fester i tredje timmen av sång i massa. Han hade hoppats 
– och vi önska, att detta hopp icke må varda besviket – att genom drag-
ningskraften av nya högtidliga sångtillställningar vinna vackra inkomster 
till fördel för musikaliska sällskapets kassa, i vilket han är president såsom 
grundläggare och av förkärlek.

Men efter att i går, under en mellanakt på Operan, hava hört de skandi-
naviska nationalsångerna, utförda av Uppsalastudenternas sångkör, stop-
pade vi vår pil tillbaka i kogret, liksom det dåliga lynne, som hade ingivit 
oss vår anfallsplan. Vi hoppas, att vid ett annat tillfälle, då vi äro mind-
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re hetsiga än i dag, skola vi icke vara så retsamma mot dygder, dem vi äro 
ledsna över att icke äga.

Det var i själva verket på den celebre filantropens – såsom han under 
första tiderna av sitt apostolat benämndes – kallelse, som den svenska för-
eningen begav sig till Paris; och män av smak, av fint bildat omdöme böra 
vara genomträngda av tacksamhet mot honom därför, ty i våra dagar kunna 
nya intryck aldrig för högt värderas. För övrigt berodde den i går av Uppsa-
lastudenterna vunna framgången lika mycket på exekutionens värde som 
på det ovanliga uti de väckta intrycken. Det är imellertid icke skalden, 
denne på en gång poet och sångare, denne Skandinaviens trubadur, som 
inspirerat de på konsertprogrammet upptagna sångerna, det är icke Odin, 
med dess svit av valkyrior, dessa förledande budbärerskor, som angivit den 
heroikohierarkiska takten för kompositören av dessa körer. Nej, ämnena, 
ehuru i allmänhet nationella, hava likväl ingenting lånat varken från detta 
lands mytologi eller dess sagohävder – så vitt vi kunna döma av uppgifter-
na på affischerna.

Ack! det svenska språket, så mjukt, så musikaliskt, trots frånvaron av 
accent, är fullt av hemligheter för vår uppfattning, och det var icke lätt att 
av sina grannar få sådana underrättelser, som kunde bliva till gagn för våra 
läsare.

De skandinaviska sångarnas väsentliga egenskaper äro distinktionen och 
känslan  deras okonstlade och redbara manifestation, och dessa båda egen-
skaper äro i lika hög grad karakteristiska för det förtjänstfulla utförandet.

Uppsalastudenternas kör utgöres av ett antal av över hundra; medlem-
marnas hållning är ypperlig; de voro helt och håller svartklädda, såsom bli-
vande doktorer i en eller annan fakultet, med vita handskar av fullkomlig 
renhet; en vit mössa med skärm, som de höllo i handen, var den enda pit-
toreska delen av deras dräkt. Direktören, långt ifrån någon man, som lägger 
an på egna manér, såsom den ryktbare Wieprecht vid preussiska musiken, 
heter Oscar Arpi. Dessa sångers melodier äro, i allmänhet, fulla av en me-
lankolisk ljuvhet, och utförandet förändrar, såsom vi redan sagt, visst ing-
enting av denna deras karaktär; själva Näckens dans, en sjungen polka, vilar 
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de dansandes glättighet på en grund av drömmeri. Man känner sig behärs-
kad av denna tilldragande obestämdhet, denna lockande flärdlöshet, som 
så anslogo i den ryska militärmusiken; men i den skandinaviska sången är 
konsten mera omväxlande och har en vidsträcktare horisont.

Trots programmet, som kallar tredje stycket för Vårvisa, skriven uti 
snabb takt med kokett rytm, tyckas oss orden ”France (månne ”gullgulla 
fransar”? P.T:s anm.), som man känner igen på alla språk, och ”hurra”, som 
slutar refrängen, röja, om icke en kantat, åtminstone en madrigal behagligt 
tournerad till vårt lands ära.

Vi kunna blott berömma det intagande behaget av musiken, vilken un-
der sådant förhållande icke bör vara annat än ett nytt uttryck, tillagt ver-
sernas intagande behag, vilket undgått oss.

Det femte stycket, vars titel icke hade någon särskild betydelse för oss, 
begärdes likaledes om igen. I likhet med de föregående har det till verkan 
att förflytta åhöraren, försätta honom till ett annat klimat, giva honom fö-
reställning om någonting utländskt eller snarare främmande; dessa båda 
ord hade fordom alldeles samma betydelse. Låtom oss tillstå, att resor nog 
hava sitt behag, om man blott slipper resa på vandrande judens vis, utan får 
stanna under vägen på de ställen man tycker om, på nöjets stationer. Men 
vad som utgör skillnaden mellan denna nya känsla och dem, vilka mer eller 
mindre roat, förstrött oss under våra sista utflykter genom sångens länder, 
det är, att den förra har blivit oss kär, att uti densamma har blandat sig en 
ofrivillig rörelse: Non licet omnibus.

De svenska sångarnas röster äro enkla och konstlösa, men av en sådan 
renhet, att de därigenom bliva expressiva; sångens nyanser framträda noga, 
men utan överdrifter, disciplinen är fullkomlig utan att vidlådas av stel-
het; man kan säga, att man här har för sig, inom musiken, förverkligandet 
av ordningen inom friheten.

Uppsalastudenternas sångförening, övergår denna amatörerna i Huy el-
ler kejserliga föreningen i Lille, som så synnerligen utmärkt sig under de 
båda första tävlingarna? Från teknisk och vulgär synpunkt möjligtvis icke, 
och vid ett noggrant avvägande torde förtjänsterna kunna uppväga varan-
dra. Men vad sentiment beträffar, tyckas oss de sist komna hava övervikten.
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För att rättfärdiga denna vurm för främlingar, som för oss är person-
lig, påminna vi oss gärna – om det är mera moraliskt – vad en alltför lyck-
lig man till en lika vacker som dygdig hustru sade, för att rättfärdiga sina 
snedsprång: ”Utan tvivel är föremålet för min nyck mindre värt, men hon 
är en annan.”

Man älskar att framhålla dessa talenter, som sympatisera med oss. Det-
ta förspel till de förtroligaste förbrödringar, om händelserna en dag med-
förde närmanden på ett annat område än musikens, denna gudomliga och 
mänskliga konst, som står främst i himmelens och jordens harmonier.

Detta var Uppsalasångens triumf i Paris, att han uppträdde okänd, oväntad 
och orekommenderad på den förnämsta musikaliska scenen i Paris och väckte 
en storm av förtjusning. Kejsarinnans pris togo vi i ett gammalt ruckel vid Rue 
Douane inför en ganska tvetydig publik, men på Grand Opera beviste vi klarli-
gen vår rätt därtill, görande fransmännen tydligt, att de aldrig förr hade hört en 
körsång sådan han skall vara. – Ridån gick ned över baletten, och därpå gingo 
vi att dansa själva. Les enfants de la Belgique hade bjudit oss på bal långt, långt 
bort i Quartier Latin, och där dansade man i en sal en trappa upp och på en li-
ten illuminerad gårdsplan en trappa ned. Herrarna förrådde en viss fallenhet 
att dansa cancan från början, men damerna förde sig både värdigt och vackert 
och likaså de danslystna av svensk ungdom. Men frampå natten började dans-
stegen antaga tämligen vådliga former även bland de täcka könet, så väl i salen 
som på gården, men vi åkte hem och lade oss att sova.
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Tionde kapitlet.
Boulognerskogen, prisutdelningen, Hymne à la paix för sista gången.  
Sverige vid Boulevard Montmartre.
Dagen därpå var söndag, och då skulle prisutdelningen ske uti Boulognersko-
gen, dit vi voro kallade klockan två e.m. Vi togo oss droskor, åkte boulevar-
derna långa vägen fram, togo av vid Rue Royal, reste över Champs Elysées och 
under Triumfbågen till platsen, där vår äras lager skulle växa.

Boulognerskogen är ett vackert stycke skönhet, och sjön med sin ö är beund-
ransvärd. Fåglarnas sång är härlig i skogen, men belgier, pompierer och natio-
nalgarde kan man icke sätta upp i lärkträden för att blåsa basun, utan de måste 
marschera gångarna fram på sina ben. Det gjorde de också, och oljud gjorde de 
därtill, ty jag hörde väl trettio musikcorpser på en gång blåsa olika marscher, 
och jag såg trettio fanor fladdra i luften.

Det kunde icke falla oss in att vandra omkring och sjunga som de andra, 
utan vi slogo oss ned på bänkar och i gräset och försökte låta bli att höra på 
den förskräckliga olåten. Många andra svenskar än vi hade samlat sig därute, 
och vi hade ganska roligt.

På en stor grön och vacker sluttning vid Pré Catelan var en tribun upprest, 
tilltagen i nog stor skala att rymma femtio personer. Där skulle prisen utde-
las, men det glunkades redan, att något pris icke komme att bliva synligt den 
dagen heller. Vi skulle roa oss imellertid, och nära tre timmar voro anslagna 
åt nöjet att traska omkring och göra buller. Gubben Taylor och hr Hammerik 
sågo vi icke till; förmodligen sutto de i någon idyllisk vrå och fröjdade sig åt 
det musikaliska oväsen de hade lyckats att sätta i gång, men vi började bliva 
trötta vid förströelsen, och åtskilliga bland oss började redan sätta sig i vagnar 
och försvinna för att i Versailles eller S:t Cloud försöka att få se någonting el-
ler åtminstone slippa höra. Då kom äntligen bud, att vi skulle infinna oss vid 
tribunen. Alla standarbärare hade redan tagit plats däruppe, och det lyste av 
siden och medaljer. Först framkallades vi och fingo sjunga ett par sånger, där-
efter kommo ”Belgiens barn” och så den musikcorps, som hade vunnit första 
priset. Taylor var på sin post och talte om kulturen och folkens samfärdsel och 
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tackade slutligen oss, som från höga Norden hade kommit dit för att glädja Sö-
derns folk, och han tackade oss i hela Frankrikes namn. Men några prismedal-
jer hade han icke – tyvärr, de voro icke färdiga. Men han ville dock unna oss 
det nöjet att få höra uppräknas de pris vi skulle få och bad Arpi, att han skulle 
komma och hämta vårt stora kejsarinnans pris den följande dagen. Därpå sat-
te sig baronen, och en annan herre reste sig, för att uppräkna prisen, då hela 
tribunen, med baron, fanor, pris och prisdomare under ett förskräckligt brak 
rasade tillsammans. – Det klack till i oss litet var, ty Arpi var däruppe (de öv-
riga herrarna bekymrade oss föga), men vår anförare stod med ett raskt hopp 
oskadd på marken, och ingen olycka skedde för övrigt alls. Baron Taylors gråa 
hår stodo i vädret, när han sjönk, och han gapade icke obetydligt. Skväcken 
gjorde väl litet ont då han satt till marken, men han satt likväl kvar på sin stol.

Tribunen stod på tre eller fyra höga bockar, och dessa böjde sig alla på sam-
ma gång åt samma håll, så att golvet tämligen sakta vek åt sidan och blev sedan, 
utan att gå sönder, stående på marken. Därifrån blevo nu de välsignade prisen 
uppräknade med mycken värdighet från vederbörandes sida, men under ett 
homeriskt löje från publikens.

Det var icke heller en liten teatereffekt, fastän alltför löjlig för att vara åsyf-
tad, att se fanor och gubbar i ett nu i rök och damm sjunka ned från sin olym-
piska höjd till jämnhöjd med oss dödliga skrattande varelser. Fransmännen 
skrattade som galningar, och vi voro icke sämre. Detta äventyr tyckte jag var 
det löjligaste av hela den ryktbara sångartävlingen i Paris. Och just ett lagom 
slut åt somliga.

Från denna glada prisutdelning åkte vi slutligen in till staden, åto vår mid-
dag, som vanligt vid sjutiden, och samlades sedan vid Place Chatelet utanför 
Théàtre Lyrique, där nu äntligen hr Hammeriks Hymn à la paix skulle gå av 
stapeln. Det kom bud att vi skulle stiga in och taga plats i salongen, vi ägde att 
välja var vi ville sitta: ”var så god och stig på!” Men det roade oss mera att i den 
ljumma aftonen sitta utanför caféet vid borden på trottoaren, än att i salongens 
ugnshetta pinas med orpheonmusik, Vi tyckte väl, att man var bra artig mot oss, 
men vi började snart begripa vad denna obegripliga artighet hade att betyda.

Jag har talt om huru det gick med hr Hammeriks hymn på stora operan. Han 
hade frambesvurit naturkrafter omkring sig, som han var alldeles för smal att 
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regera. Schweizare röto, belgier sjöngo, fransmän trallade, svenskar mumlade, 
och stormen tjöt i bastubor och basuner. Han var överväldigad av sin egen ska-
pelse och gick hem och lade sig. Han försökte ännu en gång med samma resul-
tat, så att vederbörande slutligen anmodade vår Orpheus att med sitt mena-
geri flytta till ett annat ställe. Hr Hammerik skördade sålunda ingen ära, blott 
en viss uppmärksamhet men han blev mot sin vilja en orsak, att vi vunno båda 
delarna, och det just på samma ställe, där han hade ämnat lägga grunden till 
sin härlighets pyramid.

Men han ville dock ännu slå ett slag för sin ära. Han reducerade sitt Lunken-
tusvapen till en mera hanterlig värja, strök ut en mängd åskor ur partituret, 
nöjde sig med korister i sin kör och inbjöd till en concert international på Ope-
ra Lyrique. Där skulle åtskilliga sångföreningar uppträda, och Uppsalasångar-
na voro nog vänliga att hjälpa till med några stycken. Detta hade vi åtagit oss, 
men vad vi icke hade åtagit oss var att även utgöra publik åt hans orpheonis-
ter och hans Hymne à la paix. Detta var dock tydligen påräknat, så att då de 
andra sjöngo, skulle vi och hymnpersonalen höra på, och när vi sjöngo, skulle 
de höra på, och alla skulle höra Hymne à la paix. Men dylikt ingick ingalunda 
i våra planer, och om någon också gjorde ett kort besök i den glest besatta sa-
longen, så fann han det alldeles för tråkigt där inne och gick snart ut igen. Om 
våra egna sånger är intet mer att säga, än att de gingo som vanligt särdeles väl 
och gjorde stor lycka, samt att Arpi fick en blombukett.

De flesta av oss gingo sedan sin väg, ty hymnen skulle äntligen gå av stapeln. 
Jag ansåg mig dock såsom historieskrivare skyldig att sitta kvar och höra på. 
Nå, när han kom i gång, så var han rätt vacker och gick oklanderligt, men icke 
var det någonting som förtjänte att rekryteras med folk från halva Europa.

Något, som var nytt för mig, var att se icke mindre än tre anförare inne på 
scenen. En uniformerad herre slog takten åt den verkligen ypperliga gardes-
musiken, en annan ledde manskören, och hr Hammerik själv skulle väl anföra 
det hela, men syntes mest sysselsätta sig med damerna. Det var lustigt nog att 
se dem fäkta alla tre med långa käppar i händerna. Fru Palm, den ensliga lilla, 
satt nordisk och blond vid hr Hammeriks fötter som en bergtagen prinsessa 
bland allt det förunderliga folket. Jag var nästan ond på hr Hammerik, då jag 
såg, att även hon måste resa sig och sjunga efter hans käpp. Men hon var också 
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den enda, som kunde sjunga av hela samlingen. Det kom en blomsterkvast av 
en halv alns diameter nedsusande från någon av raderna, höll på att slå tårna av 
kungen för dagen och föll därefter ned för fru Palms fötter. Hon tog upp honom 
och räckte honom åt maestron, och allt folket stampade bifall. Men då steg hr 
Hammerik ned från sin höga ståndpunkt och återlämnade med det mest rid-
derliga behag buketten åt den fångna damen, och då stampade man ännu vär-
re. Jag hade väntat mig blott musik och fick en tjusande pantomin på köpet.

Så avlopp det med hr Hammeriks stora Hymne à la paix, och vi skola icke 
nämna ett ord om henne mera. Att han ämnade sig till Korinthus, är lika så 
klart, som att han aldrig kom dit. Han må nu för parisarne hava betäckt sin re-
trätt huru som helst, så har han med allt sitt krångel gjort sig själv till en rätt 
klen figur i Skandinavien, och man skulle icke kosta många ord på honom, om 
han icke genom det komiskt misslyckade i hela sitt uppträdande, så väl offent-
ligen som enskilt, bland oss studenter hade gjort sig berättigad till en plats på 
den scen, där löjet för spiran.

På Place Chatelet ristade vi av oss allt damm och stoft från alla dessa harmo-
nier och disharmonier, för vilka vi uti Paris hade varit offer, och vi skyndade 
till Café de Suède, där vi väntades av svenska människor och svensk vänskap. 
Där sjöngo vi icke för penningar, icke för ära: vi sjöngo av hjärtats glädje, för 
våra älskade, för vårt fosterland, för våra vänner och för oss själva.

Många goda hjärtan måste vi här lämna; somliga tillhörde gamla vänner, 
andra voro här förvärvade. Vi sökte giva vår stämning uttryck i tal och sång och 
hålla skilsmässan på avstånd genom att alla blott tänka på vårt gamla Sverige, 
genom att tro oss nu leva i detta Sverige, liksom om Paris där utanför knuten 
icke funnes till annat än som en hörsaga. Då vi nu minnas denna afton, synes 
han oss såsom den gladaste uti Paris, just därför att han var svensk. Det var våra 
kära landsmän, som, innan de släppte oss ut på den långa resan, ville giva oss 
en försmak av glädjen att få återse vårt fädernesland. Det var sent på natten, 
när jag gick hem, men då den lilla dörren stängdes bakom mig, hörde jag ännu 
hemkärleken sjunga där inne:

Och om jag än vore vid världenes ända,
så längtar mitt hjärta till dig!
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Elfte kapitlet.
Hemresan.
På måndagen den 2 september levde vår stora kasern alldeles som en myr-
stack, några och trettio man packade i varje rum, och klockan 2 eftermidda-
gen skulle vi resa.

Arpi gick bort att höra efter vårt förvärvade pris, men avspisades med det 
besked, att medaljen ännu icke var färdig; han skulle dock oförtövat sändas 
över till Sverige. I stället fick han från direktören för les enfants de la Belgique 
en högst smickrande skrivelse jämte ett både stort och grant diplom, vilket 
gjorde honom till hedersledamot i denna ansedda sångarförening.

Klockan 1 voro vi nästan mangrant samlade vid stationen och började med 
det gamla nöjet att gå i kö för att få våra saker polletterade. Många av våra kvar-
blivande landsmän hade infunnit sig och avsked togos, som stundom voro rätt 
tunga. Det är icke tillåtet för avskedstagande att följa de resande in i banhal-
len, men vi, som fingo allt vad vi pekade på, utverkade snart tillstånd åt våra 
vänner att följa oss dit in, på det handtryckningarna måtte räcka ännu en liten 
stund. En liten fransyska kom framrusande mot den fylligaste av våra tenorer, 
liksom ville hon taga honom i famn; men snart finnande, att sådant icke kun-
de gå för sig, lämnade hon honom en blomsterbukett, neg och försvann. Det 
gjorde honom stolt hela vägen, att han var den ende, som undfick blommor på 
bangården i Paris. Men lokomotivet gnäggade, ännu ett hurrarop och viftning 
med mössorna, och det stora Paris var blott ett minne bakom oss.

Vår faderlige Fröst hade försett oss med var sin lång rödvinsbutelj, och vi 
drucko nu en skål för lycklig hemresa. Av sällskapet i den kupé, där jag satt, 
hade vi lämnat en kvar i Paris och ersatt honom med doktor Könsberg från 
Stockholm, en glad och god vän till oss alla. För övrigt satt Olle Strandberg där 
och pappa Fröst, två feta tenorer och en liten mager baryton. Jag nämner dem 
här för att på en gång få bringa dem alla min varma och innerliga tack för ett 
samliv och kamratskap, som så ofta förgyllde denna eljest ansträngande resa 
fram och åter med högtider av skämt och glädje. Vi höllo tillsammans i en li-
ten sluten trupp hela resan från Stockholm och hem igen och gnabbades väl 
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någon gång, då vi voro sömniga; men det vakna minnet av vår samfärd talar 
blott om trevnad och nöje. Och tack för det!

Vi höllo oss muntra och glada långt in på natten, men slumrade slutligen av 
och vaknade först några mil från Köln i ett landskap, som av septembermor-
gonens dimmor kläddes i de mest underliga former. Vi morgnade oss vid det-
ta åskådande och kommo så in i den gamla katolska staden. Där hade vi halv-
annan timmes uppehåll. Vad skulle vi äta! Och hur vi skulle tvätta oss! Och 
domkyrkan skulle vi se och beundra!

Jag vet icke vad jag skall kalla tullfigurerna där i staden, ”kanaljer” är alldeles 
för litet. Våra saker skulle visiteras, så vida vi ville hava dem med oss längre, 
men att få någon av de slynglarna att göra oss den tjänsten, det var icke så lätt, 
de pratade och smålogo åt varandra och sågo oss mitt i ansiktet, utan att det 
ringaste fästa sig vid våra vinkar och rop. De ville hava drickspenningar, det var 
sjukan, men vi voro ondsinta och gåvo oss hin på att icke giva dem en groschen, 
och så förflöt vår hela och halva timme under förargelse och tysta förbannelser.

Men vi kommo dock åstad och hunno till Hannover två timmar för sent för 
att kunna följa med nordtåget. Vi måste vänta till nära ett halvt dygn eller till 
kl. 3 på natten, innan nästa tåg avgick. Vi lugnade oss därför, sågo oss omkring 
och funno staden riktigt angenäm. Ett badhus med en stor och djup bassäng i 
den allra vackraste sal, med plastiska grupper och kaskader omkring, skänkte 
oss en halvtimmes mest utsökta nöje efter vår resa i koldammet. Tivoli var för 
mig, som aldrig kom till Mabille, det grannaste jag sett i den vägen. På teatern 
sjöng Niemann i Judinnan, men de herrar som gingo dit, blevo i sina bekväma 
stolar så resesömniga vid musiken, att de måste gå sin väg efter första akten.

Det var icke roligt att vakna klockan 3 och krypa i bur igen, men det gick. 
Vi kommo åstad, gingo över med vår gamla ångfärja till Lauenburg, där vi åter-
funno vår glade stationsinspektor vid hälsa och gott lynne. Vid någon station 
sedermera, jag minnes icke vilken, mötte vi ett norr ifrån kommande tåg och 
ur vagnarna hörde vi svenska röster, som ropade: ”Bravo, studenter! Hurra!” 
Vita näsdukar viftade mot oss, och vi svängde våra mössor. Vid Büchen skilde 
jag och vår vän, doktorn, oss från sällskapet för att taga en liten överblick över 
Hamburg, där det mäktiga sorlet på börsen var det, som mest anslog på mig: 
det brusade som Trollhättan. Vi dröjde icke länge i den staden, utan reste efter 
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ett par timmar med bantåget till Lübeck, varest vi funno 
kamraterna inkvarterade i samma Hôtel d’Europe, där vi 
lågo sist, men det var nu vida bättre ordnat än förra gången, 
så att man icke behövde bo flera än två i ett rum. Vi gingo 
i Tivoli på aftonen och blevo med artighet och uppmärk-
samhet mottagna. Vi samlades åter kring en lübeckerbål i 
kiosken och sjöngo som segervinnare. På framställd önskan 
flyttade vi oss slutligen till en läktare i teatersalongen och 
läto där ytterligare några sånger höras. Hansefolket visade 
på vanligt sätt sin förtjusning.

Andra dagen sågo vi oss omkring på förmiddagen. Kon-
sul Leche kom framimot middagen med vagnar till vårt 
logis, tog med sig en del av oss och förde oss till ett litet 
täckt ställe, Laxfehr, där han åter gav oss ett prov på gam-
mal svensk gästfrihet. Därifrån åkte vi direkt ned till Hal-
land, där kapten Kollberg med strålande ansikte mottog 
sitt gamla fraktgods ”utan skada”.

Vi gingo Trawen utför och vi fingo vänliga viftningar 
över allt från stränderna. ”Farväl, farväl på den gungande 
färd!” tonade det ombord ända till Trawemünde.

Vi dröjde sent att gå till kojs den natten, ty vi stodo på 
ett svenskt däck, och för första gången på länge hörde vi 

icke annat än fosterländska ljud omkring oss. Sång och glam har aldrig hörts 
sådant i dessa farvatten.

Nästa morgon vaknade vi i Sundet. En rysk fregatt låg därute med några av 
danska kungafamiljen ombord. Han visade oss den överraskande artigheten 
att en gång sänka sin flagga för det lilla Halland. Vår flagga sjönk tre gånger, och 
ryssen sänkte sin ännu en gång. ”Det är något, som aldrig har hänt en kofferdi-
man förr”, sade vår glade kapten, ”men det har jag att tacka er för.”

I Köpenhamn voro somliga i land och somliga sovo.
Men så skulle vi komma till Malmö. Det var en hänförande känsla, att veta 

oss nalkas vårt eget land och mottagas av goda, goda vänner på stranden. En 
studentmössa hissades i förtjusningen i förtopp, då vi sågo den glada, brokiga, 

Salomon Henschen deltog som tjugoåring i 
Paris färden 1867. Han blev sedermera berömd 
medicinare och professor vid Uppsala universitet 
och Karolinska Institutet. Uppsala universitets-
bibliotek.
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blomsterbringande raden vänta oss på kajen. Arpi var glad och höll tal utan att 
någon bad honom, och kören sjöng: ”Hör oss, Svea, moder för oss alla!”

Då kommo vår värdar, sökande och finnande, och ryckte oss ifrån vår stu-
dentkäre kapten och förde oss till sina hem, där allt var glädje och blommor. 
Fortsättningen av vår resa är känd. I Lund dansade vi och sjöngo första dagen 
och sågo oss om den andra. Ingen hade så utvald vägvisare som jag uti min ära-
de värd prof. Ljunggren, som i synnerhet lät mig se den gamla domkyrkans alla 
skönheter i den finaste och vackraste dager. Fallen för ”personligheter”, som jag 
är, kan jag icke underlåta att här framföra min varmaste tack till honom och 
hans älskvärda vårdnad.

Men ”framåt, så är vårt ödes bud”, och vi åkte åter mot Norden, på en väg, 
kransad av blommor, goda hjärtan och leende ansikten, och det skulle åtgå en 
livstid att tacka för allt det älskliga vi sågo och mottogo. Sent på kvällen voro 
vi i Jönköping.

Våra värdar voro oss även där till mötes och förde oss åter till de gamla väl-
kända hemmen, där vi voro glada att få tillbringa några lugna stunder, innan vi 
gingo till sängs. Följande morgon fortsattes festtåget – ty ett festtåg var det, där 
vi sutto i första klassens vagnar, firade med flaggor av en vänlig myndighet och 
med blommor av älskvärda damer. I Falköping bildade skyldrande skarpskyt-
tar haie vid ingången till vår matsal och lät sin musik spela. Skövde hedrade 
oss med kanonskott, och vid Hallsberg möttes vi av deputerade från Örebro 
med hälsningstal och undfägnad. Därifrån funnos vid nästan varje station ro-
sor, kransar, damer och paraderande skarpskyttar, så att vår lilla magra baryton 
slutligen svepte in huvudet i sin filt, lade sig på bänken i kupén och sade: ”Jag 
är mätt på triumfer!” Han hade då nyss ätit middag, den besten.

När vi kommo till Södertälje, blev Arpi överfallen av ett band unga flickor, 
som satte en lagerkrans på hans huvud och kastade blommor på oss andra. Lil-
jeholmsbron var omgiven av en flottilj små båtar, varur välkomnande händer 
viftade emot oss, och till sist kommo vi till Stockholm, där snart sagt halva 
stadens befolkning hade vandrat till Södermalm för att se oss anlända och häl-
sa oss välkomna åter. Så voro vi då åter i denna tjusande huvudstad, vars like i 
naturskönhet och läge vi under vår långa resa ingenstädes hade funnit.
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Tolfte kapitlet.
Intåget i Stockholm. Ulriksdal. Hasselbacken.
Södra järnbanstationen, hotellet mitt imot och kringliggande hus voro klädda 
med flaggor, blommor och grönt. Tre sångföreningar, allmänna sångförening-
en, folksångföreningen och typografernas, voro, var under sitt banér, samlade 
att hälsa upsaliensarna. Redan vid tågets första vissling voro övriga amatörer 
stämda till hurrarop, som fortsattes, var några vita mössor sedan foro fram, 
Götgatan nedåt och ända till slussen. När tåget stannade, sjöngo sångförening-
arna, under hr Jahnkes anförande, Wennerbergs ”Stå stark”, varefter folksång-
föreningens ordförande, hr Enblom, uttalade en välkomsthälsning till studen-
terna. Hr Arpi framförde dessas hjärtliga tack, varpå sångföreningarna upp-
stämde ”Härliga land”.

Vi skingrades därefter åt hundrade håll, men träffades åter på Operan om 
aftonen, dit konungen bjudit oss att se Faust.

Följande dagen voro vi av samma höga person inbjudna till déjeuner å Ul-
riksdal, dit färden skedde med ångbåten Edsviken, som av rederiet var ställd 
till vår disposition. Ombord var bolagets tre direktörer herrar Cederlund, 
Åberg och Folcker, vilka med förfriskningar och cigarrer visade sångarna sin 
ytterligare välvilja.

Vid lustslottet mottogos vi av slottets ståthållare frih. Manderström, som 
förde oss upp på borggården, där vi inmarscherade under sången: ”Sjung om 
studentens lyckliga dag”. Konungen stod i ett fönster, och där syntes även DD. 
MM. drottningen och änkedrottningen. Sedan kören stannat, uppstämde de 
”Vårt land”, varefter H. M:t lämnade fönstret, för att komma ned. Han mot-
togs på gården med Otto Lindblads och Carl Strandbergs vackra: ”Ur svenska 
hjärtans djup en gång”, varefter doktor Arpi tolkade studenternas tacksamhet 
för H.M., som med sin makt och välvilja så underlättat sångarfärden. Med jub-
lande hurra instämde de unga sångarna. H. M:t talade några vackra ord om det 
intryck en svensk sång kunde och borde göra så väl i hemmet som i främmande 
land. Han slöt sitt tal sålunda: ”och för att hedra så väl eder som eder anförare 
överlämnar jag härmed Nordstjärneordens tecken åt doktor Arpi.
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Därefter sjöngos ”Brudefærden”, ”Våren är kommen”, ”Ångbåtssången”, ”Stå 
stark”, och under prins Gustafs ”Sjung om studentens lyckliga dag” marsche-
rade hela samlingen till frukostborden, som voro dukade ute i trädgården. 
Vita och gröna små båtar från kringliggande sommarnöjen och klädda med 
buketter av levande blommor gungade där nere på fjärden och gåvo tavlan ett 
skimmer av poesi och behag. – Frukosten åts under gamman och glädje, varef-
ter alla återvände in på borggården. Konungen, som redan förut hade deltagit 
i sången, ställde sig även nu bland basarna, och ”Dåne liksom åskan, bröder”, 
klingade då framför fönstret, där drottningarna sutto. Därpå följde ”Hör oss 
Svea”, ”Slumra i skuggan av natten”, ”Suomis sång”, ”Näckens polska”, ”Glad så-
som fågeln i morgonstunden” efter prins Gustafs sättning, och så marscherade 
sångarna med sänkta mössor och sjungande ”Ur Ossians dunkla sagovärld” ut 
i trädgården igen och därifrån ombord. Under sång, viftningar och hurrarop 
gick resan över de vackra fjärdarna åter till huvudstaden, där fortfarande fest-
ligheter väntade oss. Stockholmarna ville samma afton se oss ute på Hassel-
backen. Vi voro kanske bortskämda nog nu, och mycket hade vi sett och njutit 
under de sista tre veckorna, men vi litade på att den vackra huvudstaden icke 
skulle spela någon obetydlig roll i vårt festtåg. I denna övertygelse ilade vi ut 
till Djurgården, och vi blevo visst icke bedragna i vår väntan. 

Strax vi kommo igenom Hasselbackens grindar, möttes vi av en äreport 
med ett ”Välkomna” över. Vid dess båda ändar stodo att läsa på var sin sköld 
namnen Uppsala, Paris. Musikläktaren var klädd med blommor, landskapsva-
pen och flaggor, och framför densamma var talarestolen anbragt, prydd med 
tonkonstens emblem och däröver en transparent med initialerna O. A. Hu-
vudbyggnaden var dekorerad med flaggor, huvudsakligen den gamla blågula 
och trikoloren, men även de övriga skandinaviska ländernas och Finlands. På 
värdshusbyggnadens övre veranda hade musiken, under direktör Rosbecks an-
förande till en början sin plats. Musikläktaren åter var utrymd åt en vald kör 
av Stockholmssångare, de flesta gamla kamrater till oss, anförda av hr Dente. 

Kl. halv 7 öppnade orkestern högtidligheten med Hæffners härliga marsch 
”Låt dina portar upp”, och efter musikens slut bestegs talarestolen av den 
främste bland inbjudarna, greve H. Hamilton, som med ett varmt och hjärt-
ligt tal hälsade oss välkomna. Doktor Myhrberg besvarade denna skål å våra 
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vägnar, och sångarna beledsagade tacksägelsen med Otto Lindblads ”Jag vet 
ett land”, och med strupar och händer gåvo åhörarna sin förtjusning tillkänna. 

En stund därefter tillkännagav en fanfar en ny talare, och på tribunen upp-
trädde doktor Wieselgren, även medlem av kommittén och, såsom den yngste 
och verksammaste, möjligen också den, som dragit tyngsta bördan. Talaren 
böljade med en ursäkt, därför att han, ehuru ung, uppträdde såsom tolk för de 
känslor, som livade alla, men en äldre man hade nyss talat, och festen hade en 
stor del av sin betydelse däri, att ungdomens entusiasm blandades med ålderns 
mogenhet. Endast två officiella skålar kunde här komma i fråga, och efter den 
för de segrande sångarna återstod endast den för den man, som lett dem till se-
ger. Det hette visserligen, att ”anföraren ensam vinner icke slaget”, men ej heller 
de djupa lederna vinna det, den förre fordras att ordna de senare. Skålen gällde 
därför doktor Arpi, och en livlig känsla och ett godmodigt skämt förenade sig 
att göra motiveringen angenäm, men vid talets slut visade hurrabasarna, att det 
icke var något skämt med deras känsla. Stockholmskören sjöng: ”Dåne liksom 
åskan, bröder”, och lyckades även den att vinna ett bifall åt sina prestationer. 

Imellertid hade det blivit mörkt. Ur gräset, från blommor och träd ut-
sprungo gaslågor. Längs hela värdshusbyggnadens tak var en rik eklärering an-
bragt. På bägge flyglame tävlade solar av kalkljus med den milda september-
månen, och om alla hr Gundbergs ljus ej kunde mäta sig med denna ”himlens 
dank”, voro de därför ej i sin art mindre lysande. 

Doktor Arpi uppträdde därpå under nästan ändlöst jubel på talarestolen 
och framsade ett konstlöst tack, och Uppsalakören sjöng och sjöng om igen 
Kjerulfs ”Brudefærden i Hardanger”, och de andra lyssnade så andlöst, att man 
väl förstod, att till och med fransmännen kunnat tiga under dessa toner.

De bägge skålarna tömdes under stark ”Begeistrung” och därjämte många 
andra enskilda skålar, ty de överallt placerade långa borden med sina stora bå-
lar och många glas stodo där så inbjudande med denna ärliga svenska punsch, 
som lyckligtvis ännu ej fått samma höga pris här som i Paris. 

General Hazelius uppträdde därefter och föreslog med ungdomlig entu-
siasm en skål för Hæffner, Uppsalasångens grundläggare, och upsaliensarna 
svarade med ”Vikingasäten”. 
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Nu var supén eller rättare sexan dukad, dukad ifrån och med den stora fest-
salen till det minsta bord på verandan. Tolvhundra hungriga magar skulle till-
fredsställas, och det blevo de även. Och väl mera än magarna. Det vid bordsar-
rangemang mest vana husmoderliga öga skulle utan tvivel frossat av det lyck-
ade sätt, varpå allt tog sig ut. 

Efter supén uppträdde åtskilliga talare, bland andra doktor Sohlman, som 
ägnade en särdeles vacker hyllning åt de nordiska tonkonstnärer, åt vilkas ska-
pelser studentsången vid tävlingen och segern varit tolk: Gunnar Wennerberg 
och Halfdan Kjerulf. Starka hurrarop följde, och namnet Gunnar Wennerberg 
skallade från tusen munnar. Man ville åtminstone hava sett diktaren av ”Hör 
oss, Svea” och ”O Gud, som styrer folkens öden”. 

Festen, som ej slutade vid en viss timme, utan utsträcktes efter vars och 
ens godtycke, blev därför för mången rätt långvarig, ty man tyckte, att där var 
gott att vara.

Trettonde kapitlet.
Uppsala. Botaniska trädgården. Slut.

Klockan tre om eftermiddagen dagen därpå samlades den lilla återstoden av 
stora armén vid Norra stambanan i Stockholm; vi voro gruvligt illa åtgångna; 
några och trettio man stodo åter av den tappra skaran, som hade lämnat sina 
rotar i Frankrike, i Tyskland och i massor under det storartade återtåget genom 
vårt eget land. Men lika oövervinnerliga satte vi oss uti och reste till i – i  vårt 
mål. Vi voro genast inne i fantasins resespel. Karlbergssjön var Rhenfloden, och 
vid Rörstrand sågo vi de westfaliska skorstenarna, kadettema voro unga, olyck-
liga, konskriberade hannoveraner, och vid Järva stod en preussisk stationsin-
spektor på perrongen. Hans befallande min tycktes hota oss med ”alle aus-
steigen!” – ”Wagenwechsel !” – ”Verzollung!” – Men nej, han log som Kulneff, 
blott man kom honom nära, och damer voro där också och gåvo oss blommor. 
Så flögo vi fram från station till station imellan rosor och viftande damer. Vid 
Knivsta mötte oss tvenne utsända välkomnare och inbjudare, docenten Eng-
strand och hr Nordensson. Hr Tjäder sände imot oss femhundra cigarrer, och 
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vid Bergsbrunna funno vi riddaren Arpi, som hade lämnat Stockholm före oss, 
men nu kommit för att deltaga uti intåget. Här lämnade vi av våra länge burna 
sista biljetter, och sedan dröjde det icke länge, förrän Fyrisslätten utbredde sig 
framför oss, med det gamla röda slottet på kullen och de två välkända tornen, 
Gustavianum, Bondkyrkan och det nu obegagnade ”Bysis.” – Allt var sig så likt 
och bjöd oss sitt lugna välkommen. 

Kring järnvägsstationen var en ansenlig massa människor församlad, jag 
fruktar, att tre fjärdedelar av Uppsala den dagen alldeles försummade sina 
borgerliga yrken för att glädja sig med de glada. Då tåget rusade in i banhallen, 
möttes våra spejande ögon först av de gamla kära nationsfanorna, högburna i 
en lång rad utmed perrongen. Som tåget stannade, ljöd sången från de hemma-
varande sångarnas läppar, varefter doktor Nordström i ett hjärtligt tal hälsade 
oss välkomna; ett leverop och ännu en sång följde. Damerna kastade buketter, 
men valde mest den vida behagligare utvägen att giva oss blommorna i händer. 

Vi skildes nu, och var och en gick till sig för att i hast kasta en blick på sina 
egna små hem och sina gamla böcker, som nu hade legat hela månaden upp-
slagna på samma ställe. Men lång tid hade man icke på sig: Pariserfracken skul-
le åter fram för sista gången, för att sedan bliva en vanlig och beskedlig tenta-
menspersedel igen. 

Högtidsklädda samlades vi utanför Arpis bostad och gingo med honom i 
spetsen därifrån uppför Carolinabacken och in uti Botaniska trädgården. Vi 
gingo tysta, tre man i ledet, fram, och det var icke fritt från att en högtidlig 
stämning tog makt med oss – högtidligare än någonsin under hela resan. Vi 
voro vid slutet och hemma inför dem, som hade sänt oss ut. 

Sedan vi inkommit genom porten, upptogs ”Studentens lyckliga dag”, och 
med raska steg marscherade vi fram till orangeribyggnaden, på vars ståtliga 
trappa docenten Engstrand mottog oss sans phrase med en inbjudning till af-
tonmåltiden i den rymliga och nu utrymda stora salen, där promotionsmidda-
garna pläga hållas. Även damer voro med vid supén; allt var förträffligt ordnat, 
utrymmet tillräckligt och åtgången av de goda sakerna ofantlig. Efter slutad 
förtäring strömmade alla ut i den stora vackra trädgården, där två elektriska 
solar spredo sin strålande glans över massor av färgade lyktor och marschal-
ler. Grupper av herrar och damer rörde sig hit och dit, och det gamla slottet 
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bildade till allt detta en bakgrund av allvar, gott passande på sitt rum vid en 
fest sådan som denna. 

Snart hördes fanfarer från musiken, landshövdingen Hamilton besteg tri-
bunen och föreslog skålen for H. M:t konungen. – Därefter talade professor 
Holmgren till de hemkomna sångarna, och detta tal var, trots solar och fyr-
verkeri, festens glanspunkt. Jag lämnar honom ordet här liksom vid början av 
denna bok. Vad han sade var följande: 

Svenske män och kvinnor! Vi befinna oss här på ett heligt rum, – minne-
na från fordom vandra i skymningen under dessa lummiga träd och viska 
om flydda dagar och flydda fröjder. Här andas runt omkring oss minnet av 
honom, om vilken Göran Wahlenberg säger, att ”av allt svenskt är Linnés 
namn det sista, som övergiver vandraren till världens avlägsnaste trakter.” 

Varför hava vi då tagit oss för att i dag störa kvällens frid i Linnés tysta 
salar? Vad vilja dessa böljande skaror, dessa strålande ljus här i blommor-
nas fredliga hem? 

Vi fira en fosterländsk högtid; en sällsam fest har församlat oss hit. Vårt 
gamla land har höjt sig en eller annan tum ur glömskans stilla hav. Det 
svenska namnet gör i dessa dagar ännu en gång sin rund kring världen. Det 
har fått sig en liten plats på det flygande ryktets breda vingar. Och det var 
även denna gången icke genom krigets blodiga bragder; det är genom en 
av den mänskliga kulturens mildaste makter, som Sverige gjort sig påmint 
och ärat bland folken. 

Och när vi fråga oss, vem vi ha att tacka därför, så står svaret här livsle-
vande framför oss. Det är ingen annan, än denna lilla trupp av unga män, 
det är dessa våra egna studenter, som vi känna så väl, denna eviga ungdom, 
som vi sett ibland oss år ut och år in alla dagar. Man säger att ingen är profet 
i sitt eget fädernesland; men vi vilja för i dag upphäva den regeln – vi vilja 
bära dessa studenter på våra händer, vi vilja såsom svenske män sluta dem 
till vårt varma, vårt tacksamma fosterländska hjärta. 

I sångare av Uppsala studentcorps ! – och när jag säger så, så menar jag 
även eder, som eljest icke tillhören denna corps, men som under den nu slu-
tade sångarfärden velat vara, och av själ och hjärta varit Uppsalastudenter 
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– sångare, studenter! I ären medelpunkten for denna vår glada fest. I detta 
samhälles namn hälsar jag eder välkomna åter. 

För icke längesedan voro vi samlade att säga eder farväl. Det var ett 
högtidligt ögonblick, som ingen brått lärer glömma. Vi visste väl då, att 
vi skickade ut i världen det bästa vi ägde, – och det var ej underligt, om vi 
väntade mycket av eder färd, vi som sett eder och prövat eder i åratal. Vi 
visste att vi kunde lita på eder och vi skildes därför ifrån eder med förtrös-
tan. Rikare lastad med välsignelser, med varma hjärtans välönskningar, med 
svällande förhoppningar har ingen son lämnat sitt fädernehem för att gå ut 
till strid och till seger. 

Vi lovade då, att våra tankar skulle följa eder på vägen, och jag vill nu 
förtälja eder, att vi hållit det löftet. Sällan har allas tanke med sådan upp-
märksamhet varit riktad åt ett enda håll, som under denna tid. Det blev så 
tomt och så tyst efter eder. Man hungrade och törstade efter underrättel-
ser om eder färd, och när ryktet kom och talte högt om edra framgångar, 
då logo de trumpna anletena, då strålade allt av fröjd. 

Edert tåg genom Sverige var ett verkligt triumftåg. 
Man slets om att föra eder var till sin stad på sidorna om den raka vägen; 

men blev eder väg därigenom slingrande och lång, så var den också strödd 
med blommor. Vi fröjdade oss åt den hyllning, som hela landet syntes vilja 
egna våra kära studenter. 

Men när I lämnat Sveriges jord, då blev det en lucka i underrättelserna. 
Vi gingo här i spänd väntan och med oss hela landet. Svea lyssnade med 
återhållen andedräkt för att uppfånga ett ljud av sina bortgångna söner. 
Och så kom där ett bud – det var ett segerbud. – Då gick en suck av lätt-
nad ur Sveas bröst. Det var en väldig suck, – den bröt som ett stormande, 
enstämmigt jubel fram över hela vårt land. – Vad det är mäktigt gripande 
att höra och se hur ett helt folk jublar eller gråter! – Med rörelse hörde vi 
budet, och vi sågo tårar i månget manligt öga, ja, vi blygas icke att säga det, 
vi kände dem.

Var det en yra blott, som grep oss, eller hade vi något skäl att fröjdas? Så 
frågar sig kanske mången nu. Må vi icke blåsa upp oss med tomt skryt. Må 
vi icke överskatta värdet av eder triumf. Mycket hade vi hoppats av eder; 
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men det budet, som kom, var tillika en överraskning – det var mer än vi 
hade väntat, förlåten oss det. Därför var vår glädje så övermåttan stor. När 
det första segerruset lagt sig och jublet tystnat, skall måhända ett och an-
nat taga sig annorlunda ut för den lugna eftertanken. Men må också besin-
ningens dag komma, må den komma lugn och kall, som en nordisk vinter, 
resultatet av eder sångarfärd skall dock stå kvar friskt och skönt, liksom 
mitt i snön den evigt grönskande furuskogen. 

Det är ett faktum, som ingen tid kan rubba, att Uppsala studenter en 
gång vågade i världsstaden tävla om sångens pris, – och de vunno det. Vi 
förstå icke mäta värdet av tävlingens pris; men det förstå vi, att Frankrikes 
barn med hänförelse lyssnat till edra friska röster, att de belönat eder sång 
med stormar av bifall och regn av blommor.

Det är sant, att sådant hände icke nu för första gången; det var icke nu 
för första gången, som den svenska sången erövrade hjärtan i främmande 
land; ty de nordiska näktergalarna flyga ju världen kring, tjusande allt med 
sin sång. Men eder sångartriumf har en långt djupare betydelse. Det var här 
icke fråga om en enstaka konstens utkorade, som gjort sången till sitt livs 
uppgift; det var en hel skara av vårt lands unga söner, hvilkas egentliga strä-
van består i sökandet efter ljusets och bildningens skatter, hvilkas egentliga 
mål är att rusta sig, för att i sinom tid fylla en plats i deras led, som strida for 
fosterlandets framtid. Med ett ord, den ungdom, som sjöng – det var vårt 
lands framtidshopp, det var nationens ädlaste kött och blod, det var en bit 
av det svenska folkets hjärta. 

Den svenska sången kunde icke få någon värdigare tolk än denna ädla 
och fria ungdom, som värmt sig och vuxit här vid den svenska bildningens 
urgamla härd. Ingen förstår att så som I, Uppsala studenter! anslå nordman-
naharpans ljudande strängar. Det ligger en hemlig tjusningskraft i eder sång. 
Och den hemligheten består däruti, att I så väl förstån att låta edert hjärtats 
värme och eder själs adel avspegla sig i tonernas vågor. 

I kära sångare! Med uppmärksamt öga hava vi följt eder färd, den ligger 
klar och genomskinlig för våra blickar. I sjöngen aldrig för eder egen ära, I 
sjöngen för edert fosterland. ”Hör oss Svea” ljöd det ofta från edra läppar, 
ljöd det än oftare i edert hjärta. Aldrig ett ögonblick hafven I glömt det kära 
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landet i Norden. Högt haven I burit det fosterländska sköldemärket; I ha-
ven bevarat det rent, – det finnes ingen fläck därpå. ”Hör oss Svea!” med den 
sången haven I vunnit segern. Vi tro därför, att när Söderns barn hänfördes 
av eder sång, så förnummo de ej blott de rena tonerna, den egendomliga 
kompositionen, det mästerliga utförandet, de erforo någonting mer, – de 
sågo och kände Sveriges unga söner. Det var icke blott den svenska sången, 
det var det sjungande Sverige, som hänförde dem. Man kan med sanning 
säga, att de hörde en ton ur det svenska folkets bröst – det var bruset av de 
vågor, som röra sig på djupet av vår nations hjärta. 

Så vilja vi fatta betydelsen av eder sångarfärd. Så. har Sverige genom eder 
firat en triumf, så haven I förvärvat rykte och ära åt hela den skandinaviska 
norden. En sådan triumf fyller med rätta vårt lilla land med jubel, vårt folk 
med stolthet. Aldrig har heller en svensk ungdom blivit firad i sitt eget land 
så, som I. Varhelst edert tåg gått fram, hava män och kvinnor stått vid vä-
gen för att betyga eder sin aktning. Så bugar sig vassen vid stranden, när det 
frustande drakskeppet stolt simmar fram på sin spegelblanka bana. Från 
den låga hyddan till kungens tron, överallt hava varma hjärtan mött eder. 

Skulle då icke vi, medlemmar av detta samhälle, deltaga i den allmänna 
glädjen? Jo visserligen! Vi lovade eder vid avresan, att vi skulle mottaga eder 
med öppna armar. Här stå vi nu ej blott med öppna armar, utan även med 
öppna ögon. Vi se klart, vilken rikedom vi äger i eder. Vi skatta det landet, 
lyckligt, som äger en sådan ungdom, vi skatta lyckligt det folk, som förstår 
att värdera den, och lyckligast det samhälle, där I utgören livet och värmen 
ej blott i festliga stunder, utan alla dagar. 

När vi därför deltaga i den allmänna hyllning, som hela vårt folk bringar 
eder, så hava vi även för oss en särskild anledning därtill. Den ära I skördat 
skall dock noga räknat sprida sina klaraste strålar öfver dessa kära ställen, 
som utgjorde utgångspunkten och slutet för eder sångarfärd. Det var dock 
här, som sången föddes frisk och skär ur ynglingabarm, här som den först 
prövade sina vingar, tills de växte ut och buro honom kring världen. 

I haven lagt en evigt grönskande lager till de många, som Uppsala stu-
denter skördat. Eder sångarfärd skall med fetstil skrivas i studentcorpsens 
historia. I haven vänt vårt folks kärlek till detta den svenska bildningens 
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gamla hem, som i sekler varit en plantskola för nationens växande fram-
tidshopp, och från vilket kulturens säde år efter år med dessa unga ljusets 
apostlar gått ut öfver landet för att bära skördar för kommande tider. 

För detta och mycket mer ville vi till eder frambära ett uttryck av vår 
djupa högaktning, av vårt hjärtas varmaste tillgivenhet. Sådan var mening-
en med vår enkla fest. 

Men ännu ett ord. Edert värv är nu slutat, I ären återkomna till utgångs-
punkten för eder minnesvärda färd. Hemmet omsluter eder åter med hul-
da armar, kamraters anleten le emot eder, deras händer trycka åter edra 
händer. Men därmed är också ett slut på de många festerna. Vardagslivet 
med sina bestyr, plikterna med sin tyngd och sitt allvar skola med morgon-
dagens sol åter uppvakta eder. I skolen måhända finna det tomt efter de 
festliga dagarna; men jag vet, att I därför icke skolen lägga eder till vila på 
edra färska lagrar. 

I haven erfarit den upplyftande känslan att i främmande land få kämpa 
för fosterlandets ära. Hur stor och varm växer icke då fosterlandskärleken. 
Gömmen den erfarenheten, gömmen den värmen och gören den frukt-
bärande i livet. I haven erfarit makten av den svenska sången. Vården den 
sången och given den i arv åt kommande generationer. Lären edra efter-
kommande att sjunga så, som I sjungit; men framför allt lären dem att bära 
sångens runa högt och på ett underlag av själens odling och hjärtats värme. 
Då skola Uppsala studenter ännu en gång våga tävla om sångens pris, vore 
det ock med större krafter än ”Belgiens barn”. 

I ären nu vana vid beröm, men I skolen även snart vänja eder att umbära 
det. Den som äger och som känner sitt eget värde behöver icke lära det av 
andra. I bliven varken bättre eller sämre därav. Minnet av eder Pariserfard 
skall överleva eder; men snart nog skola måhända namnen på de enskilda 
deltagarna glömmas bort. I haven dock skattat till fosterlandets ära – varen 
nöjde därmed. Varen nöjde med minnet av de dagar I upplevat. De blom-
mor, som man strött på eder väg, skola snart vissna, men minnet – det le-
ver. Något yttre utmärkelsetecken behöven I icke, ty det hänger redan en 
hederslegion, icke utanpå, men inuti bröstet hos envar av våra studenter. 
Bevaren det hederstecknet och varen nöjde därmed. På det tecknet vilje 
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vi helst känna igen eder, när I spritt eder i samhället, på dess höjder eller i 
dess dalar. 

Men när I gransken minnena från denna glada tid, så tänken även med 
vänligt hjärta på denna vår enkla fest. Minnens denna härliga, stilla kväll, 
på vilken detta samhälles alla medlemmar, män och kvinnor, samlats för 
att bringa eder sin hyllning. Vi skola icke glömma den. Och så vill jag sluta 
med att i hela detta samhälles, i studenternas, i universitetets, i allas namn 
höja för eder ett ur hjärtats djup gående leve. Leve våra kära sångare! 

Adjunkten Björnström tackade därpå offentligen i allas namn hr Arpi för hans 
fasta vilja och energi och lyckönskade honom till hans triumfer. Arpi svarade 
på sitt vanliga hjärtliga, för studenter så tilltalande sätt. – Nästa skål gällde fos-
terlandet och föreslogs av prof. Svedelius med hans vanliga överlägsna vältalig-
het. Han yttrade sig som följer: 

Mera än ett årtionde, ja det andra och det tredje och några år därtill hava 
gått sin gång, sedan jag första gången upplevde en studentfest. Jag har under 
dessa sist förflutna dagar företagit mig att hålla en mönstring med denna 
del av mina gamla minnen och ställa deras bilder vid sidan av dessa dagars 
intryck, men jag har just icke kunnat erinra mig någon av studenter eller för 
studenter firad fest, vars betydelse har varit djupare än denna dagens. Ty det 
synes mig, att saken handlar om ett mycket större föremål, än blott en vun-
nen framgång genom en vacker talang, och om något, som är mera värt än 
glada framtidstankar och ädla föresatser. Den handlar icke om en förhopp-
ning, som har mången oviss rymd att genomsväva, eller om stolta löften, 
som, när striden gäller, kunna sänka sig i glömskans flod, men den handlar 
om en förbindelse, som försiktigheten bjöd att icke giva på förhand, men 
som inlöstes utan avdrag; den handlar om en i oinskränkt mått uppfylld 
skyldighet att inom den krets, där provet gällde, ej tillåta, att det svenska 
namnet i verkligt inre värde av något annat överträffades. Jag tänker, att 
detta är det rätta skälet, vi i Sveriges land på skilda orter har givit glädjens 
genljud, ty modern fröjdas icke blott åt barnens lycka, men ännu mera åt 
barnens dugande förtjänst. Om jag också noga vaktar mig för det misstag, 
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som är mycket vanligt, att låta sakerna visa sig i inbillningskraftens spegel 
mera liknande det, som man önskar att det funnes, än det, som verkligen 
finnes, eller om jag försökte det motbjudande företaget, att ställa mig på de 
avundsjukes plats och eftersinna, huru det månde tillgå att plocka bort ett 
och annat av det, som skulle göra segern rätt dyrbar, eller – för att fatta sa-
ken ifrån en bättre sida – om jag samlar allt, som är mig bekant om striden, 
huru den var beskaffad, och segern, huru den vanns, och om jag väger allt 
med de nogaste vikter och prutar med förtjusningen, på det att sakerna ej 
må bliva större än de rätteligen äro, men därföre också deras verkliga värde 
så mycket säkrare, så får jag ändock så mycket i behåll, att det är tillräckligt 
att rättfärdiga det ordet jag sade, att en fosterländsk ära är skördad, en se-
ger för det svenska namnet vunnen. Den segern vanns på den vädjobanan, 
som är den egentliga för Sverige i vår tid, den banan, där tävlingen gäller 
bildningens segrar och själsodlingens framsteg. Så äger denna dagens gla-
da högtidsstund sin fosterländska karaktär. Den kommer lik en svalkande 
fläkt i dagens hetta, den talar om mod och hopp i en tid, som ej saknar ho-
tande moln på sin himmel. Omkring oss ljuder dagligen ett tal om hunger 
och nöd inom stora rymder utav Sveriges land, och många röster ropa ifrån 
alla sidor högt och klaga bittert, att tiden är ännu svårare än vanligt, och att 
den svenska fattigdomen vill bliva en skarpare verklighet än den har brukat 
vara; och ser jag ut öfver Europa, så möter jag en utsikt, som är långt ifrån 
att skänka fridens och frihetens säkraste tillförsikt. Hoppet hava vi ej för-
lorat, att fridens ande skall bevisa sin makt och förnuftets rätt sin styrka, 
men förmätenhet kallar jag den tro, som gjorde sig säker, att ej de mörka 
molnen kunna låta blixten ljunga även öfver Svea land. Med glad rörelse må 
vi därföre samla de goda tecken, som tala om friskhet i det svenska hjärtat. 
Ett sådant tecken hava vi fått. Det gälle vad det gälla kan, ej mera, men ej 
heller mindre, det gäller alltid något. Må det följas av många andra tecken 
på alla vägar, där Sveriges barn trampa sin stig, där de bryta sitt bröd i sin 
svett, där de sträva i tankens ansträngande mödor för religionens och bild-
ningens sak, samhällsordningens tjänst och lagarnas vård, eller öva sin arm, 
att den må varda stark till det dyra landets försvar, om kriget en gång skulle 
skicka ut sina furier ända till oss. Vare sig, att saken gäller bildningens och 
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idoghetens fridfulla tävlingar eller, om det icke kan undvikas, att den mås-
te gälla de blodiga segrarnas vinst, så får det icke ske, att Sveriges barn så 
skulle sköta sina värv, att någon annan tager det pris, som möjligen kunnat 
tagas med de krafter, som Försynen gav åt oss. Allt vad Gud har menat bäst 
med mänskligheten, varde det vårt fosterland beskärt! För Sveriges land, 
dess frid och lycka må leveropen ljuda, en skål för ”Svea, allas vår moder!” 

Prof. Nyblom frambar en hyllning till ”våra vapensmeder”, Wennerberg och 
Kjerulf, med hvilkas tonskapelser i handen vi hade tillkämpat oss segern. – Di-
rector musices Josephson höjde ett glas för våra tenorer.

Under tiden ankommo ett par lyckönskande telegram, ett från Karlshamn, 
undertecknat av borgmästaren och femtio stadsbor, samt ett annat från Åbo, 
vilket föranledde höjandet av ett leve för Finland. Dessa telegram upplästes 
av doc. Engstrand, som begagnade tillfallet att hembära en tacksägelse till alla 
de samhällen, som under vår resa hade visat sångarna så mycken gästfrihet 
och välvilja. 

Icke mindre än fem skaldestycken förelades: av hr Södermark, av hr Gö-
decke, av frih. Stjernstedt, av hr Dahlbäck samt av kand. Selling. 

Mycket annat talades och sades, och för de ur hjärtat gående ord, som pro-
fessor Holmgren ägnade mitt välmenta arbete under resan, anser jag mig skyl-
dig att här avlägga min tacksägelse: jag skall aldrig glömma dem. 

Vid pass klockan elva på aftonen antändes ett fyrverkeri med sådana mas-
sor av raketkistor, solar, eldbollar och ormar, att åtminstone Uppsala aldrig 
sett dess like. Mot slutet framglänste Oscar Arpis namn i eld och strålar, om-
värft av sprakande flammor, tills allt försvann i mörkret med knall och dunder. 

Kort efter midnatt upplöstes festen, men minnet skall länge, länge leva.
De glada dagarnas saga är till ända. Mycket av ungdomskraft och ungdoms-

glädje blev under denna tid förbrukat; var det förspillt, kan hända? Mången 
torde väl anse det så, men jag är så viss om, att varken barnets robyggnad i sand-
backen eller ynglingens sång och förtjusta sinne äro mera förspillda än man-
nens mogna arbete i nyttans tjänst. 

Vi veta om solen, att ingen människa bygger broar och vägar där, att inga ka-
pital där sätta maskiner och verkstäder i rörelse. Men vi veta, hvilka omätliga 
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Den 14 september 1927 högtidlighöll nio av de sexton då ännu levande deltagarna sextioårsminnet av sångartriumfen i Paris 
1867. På bilden syns dessa nio samlade vid Oscar Arpis grav på Uppsala gamla kyrkogård. Från vänster: Ludvig Lindroth, August 
Johanson, Salomon Henschen, Esaias Henschen, August Nordvall, Andreas Karlén, Olof Forselius, Peter Magnus ”Manne” Lundell 
och Otto Ulmgren. Lindroth avslutade sitt tal med följande ord: ”Då vi, Arpis ålderstigna gossar, säkerligen för sista gången lägga 
ned en krans på Arpis grav, så sker det i den förhoppningen att hans minne måtte leva länge.”



84

floder av ljus och värme hon öser ut åt alla håll; ty hon är i sin strålande ung-
dom och slösar med ungdomens skönaste skatter, värme och ljus. Skola vi anse 
hennes ljusfloder förspillda, därföre att vi icke kunna sätta våra potatisland el-
ler våra nya solmaskiner i var enda en av hennes radier? Tänk då, vad skaparen 
har misshushållat, som satt icke en utan myriader solar att kretsa i rymden. 
Vi veta väl icke allt vad de kunna tjäna till, men vi veta, att ett enda av dessa 
dammkorn i skapelsen på billioner mils avstånd kan med sin skiftande stråle 
på natthimlen väcka heliga tankar i ett människohjärta, och vad är väl hela 
solens glödande boll inför ”ljusets källa” i jämförelse med ett hjärta, som i sina 
små kamrar kan inrymma hela skapelsen och skaparen med? 

Ungdomen med sin utåt strävande kraft är ymnigheten själv och kan både 
lysa och värma den, som för sådant har ett öppet sinne. När avsvalningsskor-
pan en gång lägger sig kring barmen, så hushållar man med den värme, som 
finnes därinom, och tackar för de smulor, som utifrån falla från den rikes bord, 
– alldeles som denna kära jord, vilken vi älska och trampa. Så har jag ock sett 
mången gubbe sitta och stråla mitt i ungdomens krets, och det har klätt ho-
nom mera, än de unga alltid hava givit akt uppå.

Vi älska att pryda våra förgängliga stofthyddor med guld och juveler, ordnar 
och band. Vi hava råd till det, och hava vi icke, så göra vi det ändå. Ingen 1er 
däråt, men mången ler, om vår odödlige ande söker att i en renare barnslighet 
smycka sig med känslans rosor och blad, så att någon ser det, och mången för-
argar sig rent av däröver. Desse må dock besinna, att en tid skall komma, då 
vi skola bliva såsom barn igen, och att blott de, som hava bevarat något av sitt 
upprinneliga barnasinne, kunna glädja sig däråt, ty endast för dessa kan detta 
hopp erbjuda sin skönaste lockelse. 

Vi tro icke, att Pariservärlden just blev rik på vad vi slösade bort därute. Men 
vi veta, att vi fövärvade oss själva ett minne av sorgfrihet, kamratskap, sång 
och fröjd, som skall göra mången av oss gott i kommande hårda dagar, och vi 
veta ock, att vi skänkte vårt gamla, goda fosterland några glada stunder, då vi 
kommo åter med en sommarfläkt, som för en vecka jagade bort vardagslivets 
gråa dimma och lät oss se varandra i högtidsdräkt och med glada ansikten lik-
som på en junisöndag. Därmed var den färden rikeligen betald. 
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Aldrig är sången mera gripande, än när han rör fosterlandet. När Sveriges all-
moge sjöng Sankt Görans visa på Brunkeberg, då var fosterjorden för dem den 
åt fördärvet utgivna prinsessan, som måste räddas, och väldig måtte då sången 
hava låtit. De sjöngo och segrade. När Uppsalasången ljöd i Paris var väl icke 
grunden till hans hänförelse på långt när så medveten, men det var likväl kär-
lek till hembygden och till hennes ära, som gav rösterna deras skönaste klang. 
Sverige var med oss, var vi gingo: svenskt mål, svensk sång och svenska hjärtan. 

Och vad vi slutligen längtade åter till våra kära bygder! Ingenstädes klingar 
ändå den svenska sången så som i sitt eget hem. Vår sommar är väl kort, och 
vintern stod redan i beredskap att välkomna oss från Söderns länder, men i 
sångens och ungdomens Sverige, 

”Der aander en tindrende Sommerluft”, och Svea log imot oss så vacker och 
så mild. Hon är och bliver den, för vilken svenska studenter i främsta rummet 
skola sjunga, och när och var en studentsång klingar och vad han också månde 
besjunga, så skall dock alltid i hans toner kunna spåras detta sköna vädjande: 

”Hör oss, Svea, moder åt oss alla!”
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Program
Alla klockslag är precisa

11.30 Domkyrkan öppnas. För tillträde till åhörarplatser krävs biljett, in-
gång genom västra porten.

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska 
processionen hänvisas till södra porten och samlas i koromgången 
för uppställning enligt anvisning i processionsordningen.

12.15 Promotionshögtiden i Domkyrkan börjar med intågsprocession. 

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Juridiska fakultetens promotor, professor Margareta Brattström 
över ämnet Äktenskapet – ett vinstdelningssystem?

Promotion inom samtliga nio fakulteter. Under promotionerna utförs musik 
komponerad av F. Couperin, J.C.F. Haeffner, J.A. Josephson, Stefan Karpe, Lars-
Erik Larsson, Oscar Lindberg med flera. 

Efter promotionerna sjunger operasångerskan Alexandra Büchel tre sånger ur 
Cants d’Auvergne av Joseph Canteloube. 
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Prisutdelningar.

Processionens uttåg.
(Publiken ombeds att sedan akten avslutats inte lämna sina platser förrän ut-
tågsprocessionen i sin helhet passerat.)

Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices, professor Stefan Karpe och på orgel av universitetsorganis-
ten Andrew Canning.

Processionsordning

Avd. 2 ställer upp i vapenhusets södra del, avd. 3 framför orgelläktaren, södra 
sidan
Avd. 4, 5 och 7 tar vid processionsuppställningen plats i norra koromgången
1. Uppsala studentkårs övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna, curator curatorum samt nationernas kuratorer 
4. Promotionens övermarskalk och bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Årets hedersdoktorer och pristagare
7. Promotionens doktorer efter avlagda prov

Avd. 8–24 tar vid processionsuppställningen plats i södra koromgången
8. Pedellen 
9. Cursorerna
10. Värdarna för promotionen samt särskilt inbjudna honoratiores
11. Bitr. övermarskalkar
12. Övriga inbjudna gäster
13. Professores emeriti
14. Teologiska fakultetens lärare
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15. Juridiska fakultetens lärare
16. Medicinska fakultetens lärare
17. Farmaceutiska fakultetens lärare
18. Historisk-filosofiska fakultetens lärare 
19. Språkvetenskapliga fakultetens lärare
20. Samhällsvetenskapliga fakultetens lärare
21. Utbildningsvetenskapliga fakultetens lärare
22. Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens lärare
23. Tidigare promoverade doktorer
24. Vid Uppsala universitet anställda tjänstemän
25. Ceremonimästaren

Vidare deltar ett antal studentmarskalkar.

Uttåget äger rum på sätt som anges i det särskilt utgivna programmet.

Promotionsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, promotionsövermarskalk Johan Sjöberg, bitr. 
promotionsövermarskalkar Gabriella Almqvist, Thomas Fredengren, Anna 
 Hamberg, Sarah Havrén Schütz och Annika Windahl Pontén, Uppsalastuden-
ternas övermarskalk Harald Götlind, pedell Sten Andersson, cursorer Göran 
Karlsson och Martin Andersson, pressansvarig Anneli Waara, ansvariga för 
Domkyrkan domkyrkoklockaren Oscar Hahne och ringaråldermannen  Benil 
Steimer,  ansvariga för promotionsmöbleringen Maurice Hart och Hermon 
 Tesfai, administration Jakob Piehl och Ella Stensson.

Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.

Blomsterarrangemang: Botaniska trädgården.
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Stora domkyrkoklockan ringer kl. 8.00 promotionsdagen.

Kanonsaluten, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten 
från Universitetsplanen, utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri  under 
 befäl av major Mikael Andersson.



91

Rektors hälsningsord

Uppsala universitet inleder år 2017, sitt 540:e, med en doktorspromotion som 
slutpunkt för den förflutna höstterminen. Alla promovendi och pristagare häl-
sas med stor värme oavsett väderbetingelser. Redan den första dokumenterade 
promotionen vid det återupprättade lärosätet den 22 januari år 1600 skedde i 
bitande kyla så skulle dagen vara kall kan också detta ses som tradition.

Liksom vid promotionen i avslutningen av förra läsåret och vid höstens 
professorsinstallation är det Uppsala domkyrka som utgör den högtidliga in-
ramningen av vår högtid; Universitetshuset med aulan är alltjämt stängt för 
renovering. Det kan ses som symboliskt när vi inleder ett år av flera märkesda-
gar och jubileer, bland dessa i oktober fyrahundraårsminnet av universitetets 
store välgörares Gustaf II Adolf kröning varvid också den första dokumen-
terade promotionen av teologie doktorer inom riket ägde rum. Till detta blir 
anledning att återkomma. Två jubileer för våra rika sångliga traditioner inträf-
far också: tvåhundraårsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse, även den i ok-
tober, och etthundrafemtioårsminnet av den triumfartade sångarfärden med 
Uppsalastudenterna till världsutställningen i Paris 1867 under Oscar Arpis 
ledning. Om detta mera i närsluten uppsats. Men kanske är det utsikten att få 
fira universitetets 540-årsdag i höst i ett nyöppnat universitetshus som hägrar 
mest. Det kan då vara värt att erinra om att akademin tillkom i flera steg och 
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att 540-årsjubileet kan börja så smått redan den 27 februari, den dag år 1477 
då ärkebiskop Jakob Ulfsson erhöll påven Sixtus VI:s bulla om att inrätta ett 
studium generale här.

Till promotionsfesten i januari 2017 välkomnar nu Alma Mater upsalien-
sis sina doctores promovendi. Deras avhandlingar visar universitetets bredd 
och djup. Alla ni promovendi har både haft framgångar och motgångar. Det 
har under flera år gått åt många dagar och säkert även många nätter till ert ar-
bete. Det har varit experiment som har misslyckats, skrivkramp, idétorka. Ni 
har även haft underbara stunder med tankar och idéer som flödat fritt, med 
inspiration och glädje. Glädjen och frustrationen, hopp och förtvivlan, bak-
slag och framsteg har följts åt. Motgång och framgång – båda behövs för att vi 
skall komma framåt och kunna bryta ny kunskapsmark. Ni har flyttat fram 
kunskapens gränser. Nu är det er högtidsdag, era insatser som skall firas. Den 
fantastiska resa ni genomfört och de fina prestationer ni alla har lyckats med 
firar universitetet, tillsammans med era nära och kära.

Promotionsdagens fest är alltså först och främst ägnad de nutidens och 
framtidens forskare som, med godkända prov och efter disputation erhållit 
doktorsexamen och därför är berättigade att, genom den hävdvunna rit som 
ärvts från medeltidens akademiska traditioner och nu vårdats vid Uppsala 
universitet under mer än fyra hundra år, promoveras och föras över parnassen.

Universitetet hälsar som promovendi även de nio fakulteternas nya he-
dersdoktorer. Vi hyllar dem för att de på olika hedervärda sätt gynnat Uppsala 
universitet med engagemang och vetenskapliga arbete för att utveckla utbild-
ning, forskning och innovation. Det sker genom att de tilldelas den förnämsta 
utmärkelse universitetet genom sina fakulteter kan ge. 

Att denna fest också får kombineras med utdelningen av lärosätets priser 
och belöningar till förtjänta forskare och firas i närvaro av universitetets ära-
de gäster samt många av vetenskapens gynnare och vänner tillsammans med 
promovendernas lärare och närstående gör det till en glädje att kunna hälsa 
välkommen till doktorspromotion vid Uppsala universitet.

Eva Åkesson
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Universitetets och fakulteternas inbjudan

Till promotionsakten i Uppsala domkyrka fredagen den 27 januari 2017 får 
härmed undertecknade, på universitetets och de deltagande fakulteternas 
vägnar, inbjuda:

Statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, stats-
rådet, ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, 
ärkebiskopen i Uppsala Antje Jackelén, landshövdingen i Uppsala län Göran 
Enander, tillförordnade myndighetschefen för Universitetskanslersämbetet 
Annika Pontén,  rektorn vid Sveriges lantbruksuniversitet, professor Peter Hög-
berg, samt universitetets förutvarande rektorer, professorerna Stig Strömholm, 
Bo Sundqvist och Anders Hallberg.

Vi hälsar även konsistoriets ordförande docent Carola Lemne och inbju-
der vidare cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrelser 
och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter, 
universitetets förutvarande och nuvarande lärare och tjänstemän, i Uppsala 
närvarande jubeldoktorer och doktorer av alla fakulteter, anhöriga till pro-
movendi, universitetets studenter samt övriga vetenskapens idkare, vårdare, 
gynnare och vänner.

Samling för gäster som avser att deltaga i processionen sker i domkyrkans 
koromgång kl 11.45 med ingång genom södra porten. I övrigt hänvisas till här 
bifogat program.
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Uppsala i december 2016 

För Uppsala universitet
Eva Åkesson

 För Teologiska fakulteten För Juridiska fakulteten
 Mattias Martinsson Mattias Dahlberg

 För Medicinska fakulteten För Farmaceutiska fakulteten
 Eva Tiensuu Jansson Göran Alderborn

 För Historisk-filosofiska För Språkvetenskapliga 
 fakulteten  fakulteten
 Kerstin Rydbeck Coco Norén

 För Samhällsvetenskapliga För Utbildningsvetenskapliga
 fakulteten fakulteten
 Lars Magnusson Elisabet Nihlfors

För Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Johan Tysk
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Promotorernas presentationer

Teologiska fakulteten

Vid denna promotion har Teologiska fakulteten glädjen och äran att promo-
vera två nya hedersdoktorer.

Peter Sandberg, född 1957, är radiojournalist och programledare. Han har un-
der många år medverkat i planeringen och genomförandet av sådana program 
i Sveriges Radio som Människor och tro och Teologiska rummet. Peter Sandbergs 
program utmärker sig i den svenska mediakulturen genom att de på ett nyan-
serat och forskningsrelaterat sätt belyser olika frågor kring religioner och deras 
sociala, politiska och kulturella betydelse. 

I Teologiska rummet har Peter Sandberg producerat uppskattade program 
som på ett djuplodande sätt behandlat ett antal centrala teologiska frågor. 
Till dessa hör exempelvis Försoning och teologi, Sharia och de mänskliga rät-
tigheterna, Arvsynden, Inkarnationen, Religion, sekularisering och politik, 
samt Sanning och tro. Karakteristiskt för Sandbergs sätt att leda programmen 
är att han dokumenterar en ingående beläsenhet och djup förståelse för de 
teologiska problem som diskuteras. Just detta förhållande medför att Sand-
bergs program håller osedvanligt hög kvalitet. För sina insatser i  programmet 
Människor och tro tilldelades Sandberg Stora radiopriset i kategorin Årets 
 reportage 2002. 
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Peter Sandberg söker aktivt kontakt med forskare, tar del av forskningsre-
sultat och skapar ett unikt rum där forskningsresultat kan förmedlas till lyss-
nare. Hans program uppskattas av många för deras lågmälda och djuplodande 
diskussioner där det är högt i tak, och där olika uppfattningar presenteras och 
nyanseras utan att urarta i aggressivt debatterande. Programmen erbjuder 
också en unik plattform för en offentlig och konstruktiv dialog mellan teolo-
ger och filosofer. 

Rowan Lord Williams, född 1950, är Master för Magdalene College i Cam-
bridge, Storbritannien. Han var 2003–12 ärkebiskop av Canterbury och är se-
dan 2013 en av pärerna i parlamentets överhus House of Lords, Baron  Williams 
of Oystermouth.

Den kristna kyrkan står i centrum för Rowan Williams gärning både som 
teologisk författare och kyrklig företrädare. Hans omfattande och konstruk-
tiva studier i skärningspunkten mellan kyrka och kultur har haft särskild be-
tydelse för förståelsen av kyrkans betydelse i en sekulär kontext.

Förutom för sitt omfattande teologiska författarskap är Williams känd för 
sina breda språkkunskaper och har även publicerat sig som poet och över-
sättare. Han doktorerade 1989 på en avhandling om den rysk-ortodoxe 
1900- talsteologen Vladimir Lossky. Han var biskop av Monmouth i Wales 
1992–2002 och ärkebiskop av Wales från 2000. När han utsågs till ärkebiskop 
av Canterbury, och därmed främste företrädare för såväl den engelska kyr-
kan som hela den anglikanska kyrkogemenskapen, var han redan känd som en 
person med förmåga att göra kyrkan trovärdig för en bredare allmänhet. Hans 
öppna inställning i frågor om samkönade relationer och de växande konflik-
terna inom den anglikanska kyrkogemenskapen i dessa frågor gjorde honom 
till en stridbar person i rollen som ärkebiskop. Efter sin avgång från ärkesätet 
upphöjdes han till baron med plats i det brittiska parlamentets överhus. Han 
är hedersdoktor vid flera europeiska och kanadensiska universitet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Brittiska_%C3%B6verhuset
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Teologiska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker sin hög-
aktning för deras framstående insatser och ser fram emot fortsatt samarbete. 

Slutligen lyckönskar teologiska fakulteten de forskare som nu skall promove-
ras efter avlagda prov och önskar dem all framgång och tillfredsställelse i de-
ras kommande verksamheter.

Mohammad Fazlhashemi
Professor i islamisk teologi och filosofi
Promotor
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Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten har vid denna promotion glädjen att promovera två nya 
hedersdoktorer.

Markku Helin, född 1948, disputerade år 1989 vid Helsingfors universitet med 
en avhandling om den skandinaviska rättsrealismens vetenskapsuppfattning 
och dess betydelse för den finska civilrättsliga forskningen 1920–60. Avhand-
lingen betraktas allmänt som ett rättsfilosofiskt mästerverk och den utgör allt-
jämt den främsta kunskapskällan om Uppsalaskolans idéer och representanter 
skriven på det finska språket. 

De närmaste åren efter disputationen var Markku Helin verksam som fors-
kare vid såväl Helsingfors universitet som Finska Akademien och Åbo univer-
sitet, där han 1989 utsågs till biträdande professor i privaträtt och 1998 till or-
dinarie professor i familje- och arvsrätt. Helins forskning sträcker sig från civil-
rätten i stort till rättsfilosofi och allmän rättslära, till internationell familje- och 
arvsrätt, till kritiska analyser av tillämpningen av så kallade supernormer och, 
senast, analyser av kraven på forskningsetik inom rättsvetenskaplig forskning. 

Hans forskargärning präglas av en kritiskt-analytisk hållning, stor medve-
tenhet om rättssystematikens och rättsteorins betydelse och en förmåga att 
sätta insikterna i direkt praktisk tillämpning i det egna författarskapet och i 
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arbetet som lagstiftningsråd vid Finlands justitieministerium under  perioden 
1995–2011. Som lagstiftningsråd hade Markku Helin ett tungt ansvar för – och 
stort inflytande på – all den lagstiftning som antogs i Finland på de  familje-, 
arvs- och förmyndarskapsrättsliga områdena inklusive den internationella 
 familje- och arvslagstiftningen under denna period.

Adrienne Héritier, född 1944, är professor i statsvetenskap och verksam vid 
European University Institute, Florens, Italien, samt Max Planck Institute for 
Research on Collective Goods, Bonn,Tyskland, och Libera Università Inter-
nazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Rom, Italien. Hennes forskning fo-
kuserar på europeiskt beslutsfattande, teorier om nya styrformer samt regle-
ring av marknader. 

Adrienne Héritier har genomgående samarbetat över gränserna mellan olika 
samhällsvetenskapliga discipliner och framgångsrikt sammanfört unga fors-
kare från många länder i sina projekt. På detta sätt har hon gjort ett ideal le-
vande. Som ett uttryck för detta var Adrienne Héritier under 2015 anställd 
vid Juridiska fakulteten som innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur. 

Juridiska fakulteten hälsar genom mig sina nya hedersdoktorer, uttrycker sin 
respekt för deras viktiga forskningsinsatser och ser fram emot ett fortsatt 
fruktbart samarbete.

Fakulteten gratulerar likaså den forskare som promoveras efter avlagda prov 
och önskar henne all lycka och framgång i sin kommande verksamhet.

Margareta Brattström
Professor i civilrätt
Promotor
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Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten har vid denna promotion glädjen och äran att promo-
vera tre nya hedersdoktorer.

Robert M. Califf, född 1951, är sedan nyligen högste chef för Förenta stater-
nas livsmedels- och läkemedelsverk, Food and Drug Administration, FDA, 
och var tidigare professor i medicin och forskningschef vid Duke University, 
North Carolina, USA.

Robert Califf är grundare av världens största akademiska kliniska forsk-
ningsinstitut Duke Clinical Research Institute, DCRI. Han är en internatio-
nellt erkänd expert inom kardiovaskulär medicin, klinisk forskning och kva-
litetsutveckling i sjukvården. Han har varit ledare för många stora kliniska 
studier och är en av de mest citerade forskarna inom biomedicin med mer än 
1200 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Califfs gedigna intresse för translationell forskning integrerat med systema-
tisk utveckling av metodik och infrastruktur för klinisk forskning inom sjuk-
vården har varit av stor betydelse för den globala medicinska utvecklingen. 
Han har på senare år bland annat arbetat med att sammanföra stora delar av 
hälsovården i USA i ett gemensamt nätverk för observationsstudier, biologiska 
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mätningar och kliniska prövningar i syfte att snabbare och effektivare utvär-
dera nya behandlingsstrategier och förbättra hälsan. 

Uppsala Clinical Research Center, UCR, har sedan länge ett nära samar-
bete med hjärt-kärlforskningen vid DCRI. Förutom ett flertal gemensamma 
kliniska forskningsprojekt har professorerna Lars Wallentin och Stefan James 
tjänstgjort som gästforskare vid DCRI och flera forskare vid institutionen för 
medicinska vetenskaper och UCR har tillbringat tid som post doc vid DCRI. 
Califf har under senare år ofta lyft fram UCR:s världsledande utveckling av 
nationella kvalitetsregister och utvärdering av nya behandlingar genom prag-
matiska kliniska studier direkt i den dagliga sjukvården som en inspirations-
källa för utvecklingen i USA. 

Marcia K. McNutt, född 1952, är geofysiker och sedan 2013 chefredaktör 
för den vetenskapliga tidskriften Science. Sedan 2016 är hon också preses 
( President) för den nationella vetenskapsakademin i USA. Under sin veten-
skapliga karriär har hon varit professor i geofysik vid Massachusetts Institute 
of Technology, University of California Santa Cruz och Stanford University. 

I egenskap av huvudredaktör för tidskriften Science är Marcia McNutt 
mycket engagerad i arbetet kring det vetenskapliga pris för unga forskare som 
delas ut varje år av Science tillsammans med Science for Life (SciLifeLab) labo-
ratoriet i Sverige med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Genom 
priset får SciLifeLab och forskningen i Uppsala stor uppmärksamhet. Tack 
vare  Marcia McNutts flera besök i Uppsala har framstående forskare erhållit 
möjlighet att presentera sina projekt för henne och andra Science-redaktörer, 
vilket har bidragit till att synliggöra forskningen vid Medicinska fakulteten. 

Marcia McNutt har vid sina besök speciellt uppmärksammat de unga fors-
karnas karriärmöjligheter och behovet av hög kvalitet hos publicerade forsk-
ningsdata. 
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Donald Bruce Rubin, född 1943, är John L. Loeb Professor i statistik vid Har-
vard University, i USA. Han har en grundexamen i psykologi från Princeton 
University och disputerade i statistik vid Harvad University 1970. Han är en 
av världens mest berömda och ofta citerade statistiker. 

I sin forskning har Donald Rubin utvecklat ett analytiskt ramverk som för-
bättrar våra möjligheter att uppskatta sambanden mellan orsak och verkan 
med hög precision. Hans metoder är centrala i den medicinska och farmaceu-
tiska forskningen för att hantera komplexiteten mellan observationsdata och 
orsakssambanden vid jämförelser av olika kliniska behandlingsgrupper med 
hjälp av ofullständig data. 

Donald Rubins arbete är viktigt för Sverige. I Sverige finns unika hälsore-
gister som i kombination med data från patientjournalerna utgör värdefulla 
databaser för att uppskatta de förväntade behandlingseffekterna från plane-
rade kliniska interventioner. 

Medicinska fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer och ser fram emot 
fortsatt fruktbart samarbete.

Avslutningsvis vill fakulteten gratulera alla de forskare, som promoveras ef-
ter avlagda prov och önskar dem framgång och tillfredsställelse i deras fram-
tida gärning.

Ann-Christine Syvänen
Professor i molekylär medicin
Promotor
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Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten har glädjen och äran att vid denna promotion hälsa 
en ny hedersdoktor välkommen till sin forskningsgemenskap.

S.G.O. Johansson, född 1938, disputerade 1968 vid Medicinska fakulteten i 
Uppsala och har senare huvudsakligen varit verksam vid Karolinska Institu-
tet, där han är professor emeritus i klinisk immunologi, särskilt allergologi, 
och på Karolinska sjukhuset.

S.G.O. Johansson identifierade 1967, tillsammans med Hans Bennich, en 
ny klass av immunoglobuliner, IgE, och visade att dessa är associerade med al-
lergiska reaktioner. Upptäckten skedde vid Uppsala universitet och Akade-
miska sjukhuset.

Vid tjänstgöring på Blodcentralen fann Johansson ett myelomprotein som 
inte kunde klassificeras som IgA, IgG, IgM eller IgD, de då kända immuno-
globulinklasserna. Tillsammans med Hans Bennich karakteriserade han dess 
struktur och framställde ett antiserum mot det nya immunoglobulinet, som 
fick arbetsnamnet IgND och senare namngavs av WHO till IgE. I samarbe-
te med Leif Wide utvecklade gruppen även en metod för att mäta IgND och 
IgND-antikroppar i blodprover och till slut kunde en koppling göras mellan 
IgE-antikroppar och allergiska symtom. Vidare fann S.G.O. Johansson ökade 
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mängder av det nya immunglobulinet i serum hos allergiska astmatiker och 
hos parasitinfekterade etiopiska barn, vilket fick avgörande klinisk betydelse. 

Upptäckten/isoleringen av IgE har lagt grunden för snart sagt all klinisk 
och laboratoriemässig forskning, diagnostik och till viss del också läkeme-
delsbehandling inom allergiområdet, samt till en stor del av forskningen kring 
parasitsjukdomar. Hittills har 60 000 vetenskaplig artiklar om IgE publice-
rats världen över. Få upptäckter under de senaste femtio åren har haft sådan 
banbrytande betydelse för miljontals patienter som lider av astma, hösnuva, 
 eksem och födoämnesallergier.

Farmaceutiska fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor och uttrycker sin 
stora respekt för hans banbrytande forskningsinsatser.

Fakulteten lyckönskar också de forskare som promoveras efter avlagda prov 
och önskar dem skicklighet och framgång i deras kommande verksamhet.

Mathias Hallberg
Professor i molekylär beroendeforskning
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och 
äran att promovera en ny hedersdoktor.

Jeremy B. Rutter, född 1946, är professor emeritus vid Dartmouth College, 
USA. Rutters insatser inom arkeologin vilar på hans banbrytande studier av 
keramiskt material från bronsålderns Grekland. Hans arbeten har blivit omist-
liga standardverk för kunskap om så olika saker som den mykenska kulturens 
uppkomst i Lakonien, livet i den minoiska hamnstaden Kommos och när de 
första grekisktalande människogrupperna slog sig ned i det egeiska området. 
Den gemensamma nämnaren i hans arbeten är de noggranna och innovativa 
analyserna av keramik kombinerade med de nya frågor han ställer till materia-
let. Historisk-filosofiska fakulteten och Museum Gustavianum vill uppmärk-
samma Jeremy B. Rutters betydelse för vår förståelse av delar av universite-
tets arkeologiska samlingar och hans uppmuntran av yngre forskare. Han har 
funnits till hands som kritisk granskare och konstruktiv kollega för två gene-
rationer av forskare vid Uppsala universitet och fakulteten ser fram emot ett 
engagerat samarbete även under en tredje.
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Historisk-filosofiska fakulteten välkomnar sin nye hedersdoktor, uttrycker sin 
aktning för hans framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt givande 
samarbete.

Fakulteten gratulerar också den forskare som promoveras efter avlagda prov 
och önskar denne all lycka och framgång i hans kommande verksamhet.

Jan-Åke Alvarsson
Professor i kulturantropologi
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen och 
äran att promovera två nya hedersdoktorer.

Helmer Gustavson, född 1938, är en av de främsta runologerna i Sverige. Han 
har varit chef för Runverket, en funktion inom Riksantikvarieämbetet för un-
dersökning och vård av runstenar och andra runristade objekt. Han har även 
varit en drivande kraft bakom utvecklingen av den svenska ortnamnsvården.

Gustavsons deltog under många år i publiceringen av ny- och återfynd av 
runinskrifter. Han medverkar också i utgivningen av en del i korpuseditionen 
Sveriges runinskrifter, nämligen den i manus föreliggande tredje delen av Got-
lands runinskrifter. Gustavson är specialist på att läsa och tolka runinskrif-
ter. En del av det material han har arbetat framgångsrikt med är synnerligen 
svårtytt, kräver många dagars mikroskoparbete och förutsätter årtiondens 
erfarenhet. När han 2003 lämnade ordförandeskapet för Sällskapet Runica 
et Mediævalia som han innehaft sedan dess grundande 1991, utgav sällska-
pet som tack en samling av hans egna arbeten, Gamla och nya runor: Artiklar 
1982–2001, som visar på Gustavsons bredd. 

År 1985 belönades Gustavson av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för 
svensk folkkultur och 2006 mottog han Antikvariska medaljen i silver av 
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Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Han har inspirerat 
till flera runologiska projekt, bland annat de runtextdatabaser som arbetats 
fram vid Uppsala universitet.

Stephen C. Levinson, född 1947, är professor och verksam vid Max Planck 
 Institute for Psycholinguistics i Nijmegen, Nederländerna.

Inom sin omfattande forskargärning har Stephen C. Levinson intresserat 
sig för vetenskapens stora frågor såsom relationen mellan språk, kultur och 
tanke. Utgångspunkt är den språkliga mångfalden. Hur människor agerar med 
sitt språk och hur vi kan förstå varandra trots olika språklig och kulturell bak-
grund är väsentliga frågor för hans utveckling av teorierna om människans tän-
kande. Skillnaderna mellan språken i såväl form som mening ser han till stor 
del som en följd av en kulturell evolution. Drivkraften för denna evolutionära 
utveckling förklaras med den särskilda mänskliga kapaciteten för social inter-
aktion, ”the interaction engine”. 

Med sin tvärvetenskapliga forskning i skärningspunkten mellan språkve-
tenskap, antropologi och kognitionsvetenskap har Levinson varit en pionjär 
inom flera områden, bland annat inom tvärkulturell kognitiv lingvistik. Hans 
mono grafier inklusive Pragmatics (1983), Politeness: Universals of Language 
Usage (med P. Brown, 1987), och Presumptive Meanings: The theory of genera-
lized conversational implicature (2001) utgör standardverk inom språkveten-
skaplig och samhällsvetenskaplig forskning.

Språkvetenskapliga fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, uttrycker 
sin aktning för deras framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt gi-
vande samarbete.

Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.

Dessislava Stoeva-Holm
Professor i tyska
Promotor
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen 
och äran att promovera en ny hedersdoktor.

Sylvie Kamala Chetty, född 1954, är professor i entreprenörskap vid universite-
tet i Otago, Nya Zeeland. Född och uppvuxen i Sydafrika har hon en utpräglat 
internationell profil och samarbetar med forskare i många länder. Hon samar-
betar med företagsekonomiska institutionen i Uppsala sedan 1997.

Professor Chetty har publicerat ett sextiotal verk inom olika discipliner, så-
som entreprenörskap, internationellt företagande och marknadsföring. Hon 
citeras ofta i den internationella litteraturen och med sin inriktning och enga-
gerande personlighet har hon länge varit en inspiration för forskare i Uppsala. 
Hennes kanske mest utmärkande bidrag rör entreprenörskap och internatio-
nalisering av mindre företag samt hennes prisbelönta forskning om företag 
som snabbt internationaliseras.

Mot bakgrund av ett tjugoårigt utbyte har Chetty en viktig roll vid Företags-
ekonomiska institutionen. Hon är en uppskattad medarbetare i forskningspro-
jekt samt är en betydelsefull deltagare vid forskarseminarier.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor, uttrycker 
sin aktning för hennes framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt gi-
vande samarbete.

Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.

Mats Edenius
Professor i informationssystem
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitets yngsta fakultet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, 
har vid denna promotion glädjen att promovera en ny hedersdoktor.

Jim Ryder, född 1966, är professor i Science Education vid University of Leeds, 
Storbritannien, och är en av de främsta forskarna inom detta fält. Hans forsk-
ning har bidragit till att öka kunskaperna om naturvetenskaplig utbildning 
och handlar om att försöka utveckla undervisningen i naturvetenskap i skolan 
på ett sätt som kan stödja elevernas engagemang i naturvetenskapliga frågor. 

I ett flertal studier har Jim Ryder studerat undervisning och lärande av na-
turvetenskapens karaktär både under senare delar av grundskola och på uni-
versitetsnivå. Bland annat har han undersökt syften med naturvetenskapliga 
laborationer och på vilka sätt kunskapsanspråk upprättas i naturvetenskap. 
Hans stora vetenskapliga bidrag inom detta område har varit att sammanföra 
perspektiv från naturvetenskapshistoria och -filosofi med insikter från teore-
tiska perspektiv om undervisning och lärande.

Under senare år har Ryder undersökt vilka konsekvenser resultaten av hans 
tidigare forskning får för genomförandet av skolreformer i naturvetenskap. 
Han visar att genomförandet av skolreformer fått alltför lite uppmärksam-
het inom internationell forskning om naturvetenskaplig utbildning, vilket är 
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särskilt slående med tanke på vilka konsekvenser en läroplan har för under-
visning och lärande i ämnena. I detta arbete samarbetar han med forskare vid 
Uppsala universitet.

Jim Ryder är chef för avdelningen för naturvetenskap och matematik vid 
School of Education, University of Leeds. Han är även vetenskaplig ledare för 
forskargruppen Teaching and Learning Academic Group. Ryder är också re-
daktör för tidskriften Studies in Science Education. 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten välkomnar sin nye hedersdoktor och ser 
fram mot fortsatt samarbete. 

Fakulteten lyckönskar även sina doctores iuvenes och önskar dem all framgång 
i deras kommande verksamhet.

Per Hansson
Seniorprofessor em. i pedagogik med inriktning mot organisation och ledar-
skap
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion gläd-
jen och äran att promovera tre nya hedersdoktorer.

Yakov Eliashberg, född 1946, är professor i matematik vid Stanford University, 
USA, och en av de ledande matematikerna i vår tid. Hans forskning handlar 
om så kallad symplektisk geometri och har lett till viktiga genombrott. Han 
vidareutvecklade detta fält tillsammans med kontaktgeometrin, en tvilling-
teori till den symplektiska geometrin. Båda dessa är nära kopplade till bland 
annat utvecklingen i modern fysik såsom strängteori. Kungliga Vetenskaps-
akademien tilldelade Eliashberg 2016 års Crafoordpris i matematik. Professor 
Eliashbergs forskningsgärning har stor betydelse för flertalet Uppsalaforskare 
inom till exempel matematik och fysik och etablerade kontakter finns sedan 
tidigare med honom.

Jane B. Reece, född 1944, har varit verksam som forskare inom bakteriologi och 
genetik vid flera amerikanska lärosäten. Hon har varit central i utvecklingen av 
världens mest framgångsrika och spridda läromedel på universitetsnivå i biolo-
gi, boken Biology som gavs ut första gången 1987 och som regelbundet kommer 
i nya upplagor med kompletterande elektroniskt inlärningsstöd. Läro medlet, 
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nu Campbell Biology, efter den författare som först startade boken, Neil A. 
Campbell, utvecklas ständigt och har varit ett viktigt stöd för många årskul-
lar av studenter som påbörjat biologistudier vid fakulteten. Doktor Reece för 
ständigt diskussioner med andra forskare för att uppdatera läromedlet och 
hon har i detta sammanhang tillsammans med medförfattare besökt Uppsala 
universitet och diskuterat pedagogik och aktuell forskning med biologer här.

John M. Wills, född 1949, är verksam vid Los Alamos National Laboratory, 
USA, och kombinerar där materialteori med modellering och simulering för 
att bland annat förutse kristallstruktur och egenskaper hos material. Hans 
forskning har vid flertalet tillfällen belönats med priser, till exempel Awards 
of Excellence från Department of Energy, USA, 2006 och 2012. Doktor Wills 
var tidigt ute med att utveckla en elektronstrukturmetod med hög noggrann-
het, som genom åren använts av ett tjugotal av fakultetens doktorander i deras 
avhandlingsarbeten. Han har utbildat samtliga dessa i användningen av meto-
den, och såväl sampubliceringar som besöksutbyten mellan forskare vid fakul-
teten och Wills forskargrupp har varit mycket omfattande de senaste tjugofem 
åren. Detta samarbete har resulterat i ett stort antal publiceringar, cirka 250 
stycken, varav flertalet i Nature, Science och Physical Review Letters. John Wills 
har med sitt engagemang och samarbete på ett synnerligen framträdande sätt 
bidragit till fakultetens forskning inom fysik och angränsande ämnesområden.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, ut-
trycker sin aktning för deras insatser och ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Slutligen lyckönskar fakulteten sina doctores iuvenes till deras framgångsrikt 
avlagda prov på vetenskaplig skicklighet och mognad och önskar dem all fram-
gång och tillfredsställelse i deras kommande verksamhet.

Per Lötstedt
Professor i numerisk analys
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa hedersdoktorer har inte möjlighet att del-
taga i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.

Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som till-
kom de promoverade, utdelas numera till samtliga promovendi. Det är alltid 
avfattat på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa 
med ett band i, i förekommande fall, vederbörande fakultets färger. 

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska 
doctor iuvenis, plural doctores iuvenes, som också ofta används.

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veck-
ad. Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den guld-
spänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom 
de så kallade högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicin-
ska och farmaceutiska.

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakul-
teterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin 
forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung från 1839, då den förste heders-
magistern, som det då hette, promoverades i Uppsala.
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Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala uni-
versitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom Medicinska fakulteten 
1804. Jubeldoktorerna promoveras vid vårpromotionen.

Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte 
bara är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en 
promoverad av promotor förs över parnassen, vill det ge uttryck åt att han/hon 
från och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.

Lagerkransen. Lagern var Apollons träd. Kransen utdelas av promotorerna 
inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekom-
mer endast i Sverige och Finland.

Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet 
och skall vara professor samt själv doktor. 

Promovendus/a kallas den som skall promoveras, pl. promovendi; promotus/a 
benämns den som är promoverad, pl. promoti. 

Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, vilket promotor själv väljer. 
Promotionsvägrare kallas traditionellt den som förklarar sig icke vilja deltaga 

i promotionen. Han/hon upptas inte i promotionsskrifterna. Akten är dock 
(numera) helt frivillig.

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fa-
kulteterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonien utdelas den 
endast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om 
de vill skaffa ring eller ej.

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott, för 
hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakul-
tet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott.
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Promotionsföreläsningar från och med 1935

Efter föreläsarens namn anges hans/hennes fakultetstillhörighet.

1935 Vilhelm Lundstedt (jur) Skuldregeln i skadeståndsrätten
1936 Emanuel Linderholm (teol) Gnosticism och urkristendom i den nutida 

forskningen
1937 Johan Melander (fil) Homonymiens betydelse för ordförrådet, med 

några exempel från Frankrikes språk
1938 Fredrik Berg (med) Några socialhygienska synpunkter på ögonsjuk-

domarna
1939 Johan Nordström (fil) Vältaligheten i stormaktstidens Uppsala
1940 Björn Collinder (fil) Språken som föremål för värdeomdömen
1941 Gunnar Rudberg (fil) En antik karaktär
1942 Anders Karitz (fil) Sanning, makt och världsfred
1943 Gunnar Westin (teol) Uppsala möte och Uppsala universitet
1944 Gösta Thörnell (fil) Ord som förbliva
1945 Nils von Hofsten (rektor) Uppsala universitets återupprättande 

1593–1595
1946 Natan Lindqvist (fil) Skiftande språkdrag i Fredmans epistlar
1947 E. Louis Backman (med) Livsfientliga ämnen i läkekonstens tjänst
1948 Erik Lindahl (jur) Penningvärdets förändringar
1949 Bodvar Liljegren (fil) Några resultat av nyare Miltonforskning
1950 Erik Lönnroth (fil) Gustaf III och krigsutbrottet 1788
1951 Henrik Munktell (jur) Rättsliga symboler
1952 Bernhard Jacobowsky (med) Struktur, funktion, moral
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1953 Ivan Engnell (teol) Höga visan
1954 Gudmund Björck (fil) Sagan och sångaren
1955 Olle Hulthén (med) Medicinska framsteg och följderna för samhället
1956 Tord Palander (sam) Penningvärdet och socialvetenskaperna
1957 Sven Hörstadius (mat-nat) Linné, djuren och människan
1958 Konrad Marc-Wogau (hum) Filosofin i Sovjetryssland
1959 Victor Svanberg (hum) Penningens romantik
1960 Hjalmar Lindroth (teol) Gratiae veritas naturae – devisen i Uppsala 

universitets sigill i idéhistorisk belysning
1961 Carl Arvid Hessler (sam) Dagens socialdemokrati och morgondagens 

kyrka
1962 Folke Knutsson (med) Om Röntgens upptäckt och röntgendiagnosti-

kens upptakt i Uppsala
1963 Ingemar Hedenius (hum) Om vedergällning
1964 Bo Vahlquist (med) Barnläkekonst förr och nu – några reflexioner med 

anledning av Rosén von Rosenstein-jubileet
1965 Arne Furumark (hum) Sophokles och Demostenes
1966 Per Olof Ekelöf (jur) Semantik och juridik
1967 Kai Siegbahn (mat-nat) Om krafternas spel och ursprung
1968 Sven A. Nilsson (hum) De gustavianska arvegodsen
1969 Lennart Carleson (mat-nat) Om den matematiska sanningens natur
1970 Gunnar Arpi (sam) Lokalisering av akademisk utbildning
1971 Göran Schill (farm) Den analytiska kemin i samhällets tjänst
1972 Wilhelm Rodhe (mat-nat) Kretslopp och balans i biosfären
1973 Geo Widengren (teol) Studiet av religionshistoria i en religionsveten-

skaplig fakultet
1974 Stig Strömholm (jur) Vad är sakens natur?
1975 Martin H:son Holmdahl (med) Smärtlindring eller kirurgiska ingrepp
1976 Leif Lewin (sam) Två myter om den fackliga demokratin
1977-1 Hans Ramberg (mat-nat) Vår dynamiske jordklode
1977-2 Torvard C. Laurent (med) Modern läkekonst är baserad på grundforsk-

ning
1978 Bertil Almgren (hum) Till den akademiska festdräktens förhistoria



121

1979 Nils Elvander (sam) Skandinavisk arbetarrörelse och ”ekonomisk 
demo krati”

1980 Henry Danielsson (farm) Biomedicinsk forskning och forskningspolitik 
i Sverige

1981 Lennart Philipson (mat-nat) En revolution inom biologin
1982 Torgny Håstad (jur) Traditionens betydelse
1983 Carl Göran Andræ (hum) Siare och Nationalmonument (Historikern 

Erik Gustaf Geijer 1783–1847)
1984 Carl F. Hallencreutz (teol) Adam av Bremen, Rimbert och Uppsala-

templet
1985 Kerstin Lindahl-Kiessling (mat-nat) Om djur, människor och den star-

kares rätt
1986 Björn-Erik Roos (med) Om sömn och sömnrubbningar
1987 Finn Sandberg (farm) Farmakognosi i u-land
1988 Karl-Georg Ahlström (sam) Högskolan och lärarutbildningen
1989 Martin H:son Holmdahl (rektor) Forskning, utbildning och sjukvårds-

politik
1990 Lars Hartman (teol) Privatbrevet som blev en bibelbok
1991 Lars-Gunnar Larsson (hum) ”Ta och prata om ringfingret”. Om  

begränsningar i den jämförande språkforskningens möjlighet
1992 Ragnar Holte (teol) Skall samhällets etiska grund vara kristen?
1993 John O. Norrman (mat-nat) Naturgeografin inom vetenskap, skola och 

samhälle
1994 Erik Wallin (sam) Socrates, Leonardo – och undervisningen i den högre 

skolan
1995 Lars-Olof Sundelöf (farm) På tröskel till tid som flyr
1996 Carl Hemström (jur) De ideella föreningarnas rättsliga ställning
1997 Yngve Olsson (med) Människans hjärna – det sårbara organet med de 

stora möjligheterna
1998 Kurt Johannesson (hum) Om den akademiska föreläsningen
1999 Lena Marcusson (jur) Demokratins idéer och den akademiska friheten. 

En rättslig utgångspunkt
2000-1 Leif Lewin (sam) Om konsten att skylla ifrån sig
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2000-2 Kurt Nordström (tekn-nat) Den biologiska revolutionen
2001-1 Hans Lithell (med) Hälsa och sjukdom vid hög ålder
2001-2 Anders Hultgård (teol) ”Gudars skymning” – Ragnarök i ett religions-

historiskt perspektiv
2002-1 Peter Wallensteen (sam) Kriget, freden och Förenta Nationerna
2002-2 Maarit Jänterä-Jareborg (jur) Familjerättslig mångfald i dagens Sverige
2003-1 Merja Kytö (språk) Talet och skriften – olika språk?
2003-2 Karin Johannisson (hist-fil) Om kreativitet och genialitet
2004-1 Ulf Lindahl (med) Behöver vi kolhydrater?
2004-2 Gunilla Lindmark (med) Kvinnors status och rättigheter i ett hälso-

perspektiv
2005-1 Marie-Christine Skuncke (språk) Frihet, jämlikhet, offentlighet – 

 demokratikampen i 1700-talets Sverige
2005-2 Lilli Alanen (hist-fil) Om självkunskapens möjlighet
2006-1 Erik Kjellberg (hist-fil) Uppsala universitet och 1600-talets europeiska 

konsert
2006-2 Ingrid Nylander (farm) Varför dricker vi alkohol? Om belöning och 

 beroende
2007-1 Gernot Müller (språk) Språkets makt och vanmakt
2007-2 Sven-Erik Brodd (teol) Den mångdimensionella lärdomen – Linné-

minnet ur ett universitetsperspektiv
2008-1 Leif Lewin (sam) Blir man snällare av att samarbeta?
2008-2 Lars Burman (hist-fil) Metaforernas makt – exemplet ”Tosca”
2009-1 Maria Ågren (hist-fil) ”Alt tyks som stå i fara för oss” – problem och 

möjligheter för svenska kvinnor i 1700-talets samhälle
2009-2 Lars Wallentin (med) Friskare hjärta – om forskning för livet
2010-1 Claes von Hofsten (sam) Tänkandets gryning
2010-2 Peter Engström (tekn-nat) Biologi och biologism – i går, i dag och  

i  morgon
2011-1 Per Artursson (farm) Forskning om läkemedel för bättre mediciner
2011-2 Fred Nyberg (farm) Tvärvetenskap och gränsytor i beroendeforskning
2012-1 Ulla Riis (utb) Har universitetslärare glädje av pedagogik?
2012-2 Olga Botner (tekn-nat) Universums gäckande kurirer
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2013-1 Kjell Öberg (med) Målstyrd cancerbehandling – utopi eller verklighet?
2013-2 Hans Siegbahn (tekn-nat) Vetenskaplig intuition – förnuft och mag-

känsla
2014-1 Bertil Wiman (jur) Att dela en tårta – den internationella skatterättens 

utmaningar
2014-2 Mia Lövheim (teol) Religion i den politiska diskussionen – ledartexter 

1975–2010
2015-1 Anna Williams (hist-fil) Det fria ordet
2015-2 Eva Forsberg (utb) Livets läroplan – curriculum vitæ
2016-1 Gunnel Ekroth (hist-fil) ”Släng inga ben i helgedomen!” Om (heliga) 

 sopor i antik grekisk religion
2016-2 Tor Broström (hist-fil) Klimat och kulturarv.
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Promotionsdiplomen

Diplomen är, som ovan nämnts, alltid avfattade på latin.
På de följande sidorna återges tre olika exempel på diplomtexter för olika 

doktorskategorier och olika fakulteter. Det första exemplet är en bild på ett 
originaldiplom, de två följande är – för informationens skull – diplomtexter 
översatta till svenska respektive till engelska. Dessa illustrationer ger läsaren 
en uppfattning om diplomtexterna men är alltså inte i övrigt rättvisande av-
bildningar av diplomen.
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1. Jubeldoktor inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
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2. Hedersdoktor inom Teologiska fakulteten – diplomet översatt till svenska.
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3. Doctor iuvenis inom Medicinska fakulteten – diplomet översatt till engelska.
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Promovendi 27 januari 2017

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromo-
tionen den 27 januari 2017, i den ordning de promoveras.

Avh = disputationsavhandling. Det måste framhållas, att avhandlings-
titlarna här återges i enlighet med de uppgifter som i anmälan har givits av 
promovendi själva. Författaren kan således ha gjort smärre ändringar – särskilt 
i slutskedet – som inte kommit till redaktionens kännedom. För fullt korrekta 
bibliografiska upplysningar i sammanhanget hänvisas därför till Universitets-
biblioteket, Uppsala.

Det bör slutligen observeras, att förteckningen endast upptar de nya dok-
torer som anmält sig till deltagande i promotionen. Övriga, så kallade promo-
tionsvägrare, förtecknas inte här. Det bör också nämnas, att bland promovendi 
kan finnas sådana personer som disputerat för ett eller flera år sedan men som 
av olika skäl inte haft möjlighet att promoveras förrän nu.
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Teologiska fakulteten

Promotor: 
Professor Mohammad Fazlhashemi

Hedersdoktorer:
Rowan Lord Williams, ärkebiskop, teolog och författare, Storbritannien
Peter Sandberg, radioproducent, Stockholm

Doktorer efter avlagda prov:
Lotta Knutsson Bråkenhielm, religionsfilosofi, upl
Avh: Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn? Kognitionsveten-
skaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars 
rationalitet.

Erik Egeland, missionsvetenskap
Avh: Christianity, Generation, and Narrative. Religious Conversion and 
Change in Sidama, Ethiopia, 1974–2012.

Sofia Morberg Jämterud, etik, värml
Avh: Human Dignity. A Study in Medical Ethics.
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Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Margareta Brattström

Hedersdoktorer:
Markku Helin, professor, Finland 
Adrienne Héritier, professor, Italien

Doktor efter avlagda prov:
Santa Slokenberga, medicinsk rätt
Avh: European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer 
Genetic Testing.
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Ann-Christine Syvänen

Hedersdoktorer:
Robert M. Califf, professor, USA 
Marcia McNutt, professor, USA
Donald B. Rubin, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i medicinsk vetenskap:
Elazar Balla
Avh: Integrated Community-Based Management of Severe Acute Child 
Malnutrition. Studies from Rural Southern Ethiopia.

Marcus Bandstein, värml
Avh: The Role of Genetics in Regulation of Weight Loss and Food Intake.

Sara Bolin, vg
Avh: Mechanisms of Medulloblastoma Dissemination and Novel Targeted 
Therapies.

Katarina Danielsson
Avh: Delayed Sleep Phase Disorder. Prevalence, Diagnostic Aspects, Associ-
ated Factors, and Treatment Concepts.

Kristina Edman
Avh: Epidemiological Studies of Oral Health, Development, and Influencing 
Factors in the County of Dalarna, Sweden 1983–2013.

Fanny Fredriksson
Avh: Outcome and Prevention Strategies in Peritoneal Adhesion Formation.
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Carina Hagman
Avh: Dysfunctional Breathing. Clinical Charecteristics and Treatment.

Gustaf Hedström
Avh: Prognostic Markers in Diffuse Large B-Cell Lymphoma. How Bad Can 
It Be.

Magnus Helgesson
Avh: Unemployment and Sick Leave at a Young Age and Associations with 
Future Health and Work.

Hadis Honarvar, norrl
Avh: Development of Affibody Molecules for Radionuclide Molecular 
 Imaging and Therapy of Cancer.

Birgitta Jakobsson Larsson
Avh: Quality of Life, Coping, and Need for Support During the ALS Disease 
Trajectory.

Anders Lindblom
Avh: Spotted Fever Rickettsioses in Sweden. Aspects of Epidemiology, 
 Clinical Manifestations, and Co-Infections.

Viktor Ljungström, ög
Avh: Exploring Next-Generation Sequencing in Chronic Lymphocytic 
 Leukemia.

Ramesh Babu Namburi, smål
Avh: Brittlestars Galactosaminoglycans and Tools to Study Their Structure.

Anja Nitzsche, värml, smål
The Role of Paladin in Endothelial Cell Signaling and Angiogenesis.
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Sofia Nordling
Avh: Vascular Interactions in Innate Immunity and Immunothrombosis. 
Models of Endothelial Protection.

Antonios Patelis
Avh: IgE Sensitization Against Food Allergens. Natural History, Relation to 
Airway Inflammation, and Asthma.

Ewa Söderberg
Avh: Experimental Septic Shock—Effects of Endotoxemia with Special 
 Reference to Pathophysiological Responses in the Pig.

Eva Tano
Avh: Survival of Infectious Agents and Detection of their Resistance and 
Virulence Factors.

Evelina Vågesjö, smål
Avh: Exploring Immune Cell Functions and Ways to Make Use of Them.
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Mathias Hallberg

Hedersdoktor:
S. G. O. Johansson, professor, Uppsala

Doktorer efter avlagda prov:
Bobo Skillinghaug, farmaceutisk vetenskap, v-d
Avh: Palladium(II)-Catalysed Heck and Addition Reactions. Exploring 
 Decarboxylative and Desulfitative Processes.

Marc Stevens, farmaceutisk vetenskap, smål, s-n
Avh: Multicomponent Reactions in 11C/12C Chemistry—Targeting the 
 Angiotensin II Subtype 2 Receptor.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Jan-Åke Alvarsson

Hedersdoktor:
Jeremy B. Rutter, professor, USA

Doktor efter avlagda prov:
Kim Solin, teoretisk filosofi, norrl
Avh: The Mathematician as Mathematics. Theories of Computation in Light 
of Wittgenstein’s Thought.
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Dessislava Stoeva-Holm

Hedersdoktorer:
Helmer Gustavson, runolog, Vällingby
Stephen C. Levinson, professor, Nederländerna

Doktorer efter avlagda prov:
Karin Hagren Idevall, nordiska språk
Avh: Språk och rasism. Privilegiering och diskriminering i offentlig, medie-
rad interaktion.

Tasnim Qutait, engelska
Avh: “The Pathos of Past Time”. Nostalgia in Anglo-Arab Literature.

Mathias Strandberg, nordiska språk, vg
Avh: De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen.

Daniel Wojahn, nordiska språk
Avh: Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i 
 Sverige från 1960-talet till 2015.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Mats Edenius

Hedersdoktor:
Sylvie Kamala Chetty, professor, Nya Zeeland

Doktorer efter avlagda prov:
Carlo Edoardo Altamura, ekonomisk historia
Avh: European Banks and the Rise of International Finance after Bretton 
Woods (1973–1982).

Annoch Hadjikhani, företagsekonomi, norrl
Avh: Executive Expectation in the Internationalization Process of Banks. 
The Study of Two Swedish Banks’ Foreign Activities.

Florian Krampe, freds- och konfliktforskning
Avh: Building Sustainable Peace. Understanding the Linkages Between 
 Social, Political, and Ecological Processes in Post-War Countries.

Ilmari Käihkö, freds- och konfliktforskning, smål
Avh: Bush Generals and Small Boy Battalions. Military Cohesion in Liberia 
and Beyond.

Mathilda Lindgren, freds- och konfliktforskning, smål
Avh: Peacemaking Up Close. Explaining Mediator Styles of International 
Mediators.

Olof Rosenqvist, nationalekonomi
Avh: Essays on Determinants of Individual Performance and Labor Market 
Outcomes.
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Eva Stening, psykologi, norrl
Avh: The Influence of APOE ε4 on the Hippocampus and Hippocampus- 
Dependent Memory.

Nina von Uexkull, freds- och konfliktforskning, smål
Avh: Climate, Conflict, and Coping Capacity. The Impact of Climate 
 Variability on Organized Violence.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Per Hansson

Hedersdoktor:
Jim Ryder, professor, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov: 
Ida Bergvall, didaktik
Avh: Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik – en studie om 
ämnesspråk i TIMSS.

Peter Bernhardsson, utbildningssociologi, s-n
Avh: I privat och offentligt. Undervisningen i moderna språk i Stockholm 
1800–1880.

Håkan Forsberg, utbildningssociologi, g-h
Avh: Kampen om eleverna. Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i 
Stockholm, 1987–2011.

Marie Ståhl, didaktik
Avh: Kemiämnets normer och värden. Diskursanalytiska studier av natio-
nella prov i kemi och tillhörande elevtexter.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Per Lötstedt

Hedersdoktorer:
Yakov Eliashberg, professor, USA
Jane B. Reece, forskare, USA
John M. Wills, forskare, USA

Doktorer efter avlagda prov: 
Patrik Ahlberg, teknisk fysik med inriktning mot elektronik, v-d
Avh: Graphene Implementation Study in Semiconductor Processing.

Martin Berglund, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Avh: Miniature Plasma Sources for High-Precision Molecular Spectroscopy 
in Planetary Exploration.

Umut Çindemir, teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik, smål
Avh: Thin Films for Indoor Air Monitoring. Measurements of Volatile 
 Organic Compounds.

Simon Davidsson, naturresurser och hållbar utveckling, kalm
Avh: Natural Resources and Sustainable Energy. Growth Rates and Resource 
Flows for Low-Carbon Systems.

Adam Dingwell, meteorologi, vg
Avh: Dispersion Modelling of Volcanic Emissions.
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Alexander Edström, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och konden-
serade materiens fysik, smål

Avh: Theoretical and Computational Studies on the Physics of Applied 
 Magnetism. Magnetocrystalline Anisotropy of Transition Metal Magnets 
and Magnetic Effects in Elastic Electron Scattering.

Elin Einarsson, biologi med inriktning mot mikrobiologi, värml
Avh: Comparative Cell Biology in Diplomonads.

Sara Frykstrand Ångström, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi 
och funktionella material

Avh: Mesoporous Magnesium Carbonate. Synthesis, Characterization, and 
Biocompatibility.

Marc Girons Lopez, hydrologi, s-n
Avh: Information Needs for Water Resource and Risk Management. Hydro-
Meteorological Data Value and Non-Traditional Information.

Soumyajyoti Haldar, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och konden-
serade materiens fysik, smål

Avh: Influence of Defects and Impurities on the Properties of 2D Materials.

Kai Hua, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella 
material

Avh: Nanocellulose for Biomedical Applications. Modification, Characteri-
sation, and Biocompatibility Studies.

Seunghee Jeong, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Avh: Soft Intelligence. Liquids Matter in Compliant Microsystems.
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Zahra Khaji, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Avh: Extending Microsystems to Very High Temperatures and Chemically 
Harsh Environments.

Konstantinos Koukos, datavetenskap, v-d
Avh: Efficient Execution Paradigms for Parallel Heterogeneous Architec-
tures.

Sara Munktell, kemi med inriktning mot oorganisk kemi, norrl
Avh: Bipolar Electrochemistry for High Throughput Screening Applica-
tions.

Viveca Norén, geovetenskap med inriktning mot miljöanalys, vg
Avh: When Water Becomes a Threat. Risk Assessments and Risk Manage-
ment Plans for Floods and Drinking Water in Swedish Practice.

Bozhidar Stefanov, teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik, 
smål

Avh: Photocatalytic TiO2 Thin Films for Air Cleaning. Effect of Facet Orien-
tation, Chemical Functionalization, and Reaction Conditions.

Petter Tammela, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funk-
tionella material, s-n

Avh: On the Electrochemical Performance of Energy Storage Devices Com-
posed of Cellulose and Conducting Polymers.

Ling Xie, teknisk fysik med inriktning mot materialanalys
Avh: Electron Tomography Analysis of 3D Order and Interfacial Structure 
in Nano-Precipitates.

Peng Zhang, teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktio-
nella material, v-d, smål

Avh: Mesoporous Magnesium Carbonate as a Drug Delivery Vehicle for 
 Stabilising Amorphous Drugs and Regulating Their Release Rate.
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Pristagare 27 januari 2017

Priserna avser 2016

Björkénska priset

Utdelades första gången 1902 på adjunkten John Björkéns dödsdag den 16 de-
cember i enlighet med testamentets stipulationer där också anges att räntan 
årligen skall utdelas ”som belöning för framstående vetenskaplig forskning el-
ler sådana på vetenskaplig grund vilande arbeten – vare sig upptäckter, upp-
finningar eller fruktbärande förbättringar – som hedra svensk forskning eller 
kunna bidraga till fosterlandets materiella förkovran”. Priset utdelas omväx-
lande inom fyra olika grenar, detta år inom området ”kemi, mineralogi och 
metallurgi samt geologi”. 

Björkénska priset tilldelas professorerna Anders Hagfeldt och Auli Niemi, 
Lausanne och Uppsala.

Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi vid École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), Schweiz, och adjungerad professor vid Kemiska institu-
tionen belönas för sina framstående insatser för att skapa solceller med ständigt 
ökande verksamhetsgrad. Anders Hagfeldts forskning har fått ett stort genom-
slag och han är en av världens mest citerade materialforskare. Han har byggt 
upp en ledande grupp inom området vid Uppsala universitet och ansvarar nu 
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för solcellsverksamheten i Lausanne. År 2012 blev Anders Hagfeldt utsedd av 
Nature som en av världens bästa handledare för doktorander och post docs. 

Auli Niemi, professor i grundvattensmodellering vid Institutionen för geove-
tenskaper. Neimi belönas för sina insatser för att utveckla metoder och verk-
tyg för att karaktärisera koldioxid som lagras under lång tid djupt i berggrun-
den. Vad händer om koldioxid lagras i porös berggrund eller hur blir det om 
sprickor uppstår, är några frågor som Neimi har studerat. Den grundläggande 
vetenskapliga förståelse som skapats ligger till grund för att utveckla interna-
tionella riktlinjer för koldioxidlagring. Auli Niemi är en av områdets främsta 
experter och hon deltar därför på europeisk nivå för att utarbeta policy för 
koldioxidlagring. 

Rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Me-
daljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning av 
300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas ”För utomordentligt 
framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana 
förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. 

Rudbeckmedaljen har tilldelats tre förtjänta forskare: professorerna Sverker 
Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica.

Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga 
institutionen, har under sin långa karriär placerat centrala författnings- och för-
valtningspolitiska frågor i blickfånget. Han har studerat hur den offentliga verk-
samheten europeiserats och professionaliserats, med utgångspunkt i vad som 
främjar respektive undergräver demokratin. Gustavsson har utvecklat en verk-
lighetsnära statskunskap, som analyserar och diskuterar frågor av dagspolitisk 
betydelse på ett sätt som förtydligar politiska motsättningar och avvägningar, 
inte minst vad gäller EU- och universitetspolitik. Gustavsson har uthålligt för-
svarat den akademiska friheten och i sin argumentation för akademisk liberalism 
formulerar han tydligt varför universitetet bör styras enligt kollegiala principer.
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Lena Kjellén är professor i medicinsk glykobiologi vid Institutionen för medi-
cinsk biokemi och mikrobiologi. Hon leder sedan flera år tillbaka en mycket 
framgångsrik forskning om komplexa kolhydraters molekylärbiologi. Detta 
har lett till grundläggande förståelse av normal fosterutveckling men även 
om uppkomstmekanismer för sjukdomar i bland annat skelett och muskler.

Peter Stoica är professor i signalmodellering vid Institutionen för informations-
teknologi och belönas för studier av signaler. Stoica har på ett framstående 
sätt använt teoretiska modeller för att beskriva signalers spektrala utseende. 
Hans breda intressen omfattar frågor som trådlös kommunikation, mikrovågs-
avbildning för att hitta bröstcancer, radarsignaler, signaler från landminor för 
att nämna några. Stoica är en av världens mest citerade forskare inom områ-
det ingenjörsvetenskaper och har bidragit med viktiga läroböcker för grund-
utbildningen.

Linnémedaljen

Uppsala universitets Linnémedalj instiftades den 23 maj 2006 och utdelades 
första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas 
i guld ”för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, 
särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närlig-
gande fält”. 

Linnémedaljen har tilldelats professor Hans Ellegren vid Institutionen för eko-
logi och genetik.

Hans Ellegren är professor i evolutionsbiologi. Han belönas för sina studier av 
evolutionära processer som styr livets utveckling. Hur uppkommer nya arter? 
Vad ligger i den genetiska bakgrunden till varför närbesläktade arter kan ha 
barriärer som förhindrar att de korsar sig med varandra? Ellegren har bland 
annat kartlagt hela arvsmassan hos två olika arter av flugsnappare för att svara 
på dessa frågor. Resultaten har fått stora internationella genomslag och de pu-
bliceras i vetenskapsvärldens yppersta tidskrifter.
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Geijerska priset

Geijerska priset utdelas vart tredje år till forskare vid Uppsala universitet som 
under den mellanliggande perioden disputerat på en avhandling ”över något 
till svenska historien hörande ämne” som bedöms särskilt framstående: Pris-
domare är representanter för såväl lärare som studenter.

Geijerska priset har tilldelats fil. dr Susanna Erlandsson, vikarierande univer-
sitetslektor vid Historiska institutionen, och fil. dr Henric Häggquist, verksam 
vid Ekonomisk-historiska institutionen.

Susanna Erlandsson erhåller priset för sin avhandling Window of Opportunity: 
Dutch and Swedish Security Ideas and Strategies 1942–1948.

Henric Häggquist erhåller priset för sin avhandling On the Ocean of Protectio-
nism. The Structure of Swedish Tariffs and Trade 1780–1830.

Torgny Segerstedt-medaljen

Medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som 
rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988. 
Medaljen utdelas vartannat år till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt fram-
stående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”. Till medaljen 
är knuten en prissumma.

Torgny Segerstedt-medaljen tilldelas professor Inger Österdahl vid Juridiska 
institutionen, Uppsala universitet.

Inger Österdahl är professor i folkrätt och hennes forskning har koncentrerats 
till två huvudsakliga områden: ius bellum, eller krigets lagar, samt offentlighet 
i en internationell kontext och skydd för grundläggande rättigheter. Hon har 
arrangerat och deltagit i ett stort antal vetenskapliga konferenser. Förhållan-
det mellan juridik och politik är ett återkommande tema i hennes verksam-
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het. Österdahl bidrar också till den allmänna debatten genom bland annat ar-
tiklar i dagstidningar.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till 
en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet 
organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta om-
råde. Det tilldelas professor Kristina Luthman vid Institutionen för kemi och 
molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Kristina Luthman, professor i läkemedelskemi, erhåller priset för sina studier 
av peptid-liknande föreningar, peptidomimetika, som har läkemedelskemis-
ka egenskaper. Luthman har utvecklat syntesmetoder för att kunna designa 
dessa molekyler vilket har krävt både kreativitet och en internationellt erkänd 
djup kunskap inom organisk kemi. Hennes insatser har inte bara lett till nya 
föreningar men också till nya frågeställningar inom läkemedelskemin. Någ-
ra exempel är allergirelaterade problem, cancer, diabetes och neurodegene-
ration. Luthman har en gedigen ställning som läkemedelskemist och har ett 
stort tvärvetenskapligt samarbetsnätverk som bidrar till den höga samhälls-
relevansen i hennes forskning. 

Kristina Luthman disputerade vid Uppsala universitet 1986 och har sedan 
2000 byggt upp läkemedelskemin vid Göteborgs universitet. Luthman är en 
erkänt skicklig lärare och tilldelades 2011 priset Pedalen som är Sahlgrenska 
akademins studentkårs pedagogiska pris.
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Årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation (Oscarspriset)

Den 5 september 1877, den första av de tre dagar som universitetet högtid-
lighöll sin 400-årsfest, undertecknade Oscar II ett gåvobrev där han skänkte 
universitetet fyrtio tusen kronor. Han ville därmed uttrycka sina känslor för 
vad universitetet uträttat för den fosterländska vetenskapsodlingen. Avkast-
ningen skulle gå till ett pris för yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universi-
tet, till någon som inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig för-
fattarverksamhet vid universitetet.

Oscarspriset delas mellan docent Terje Falck-Ytter, biträdande universitets-
lektor vid Institutionen för psykologi, och Ph.D. Jonathan Scragg, forskare vid 
Institutionen för teknikvetenskaper.

Terje Falck-Ytter har i sin doktorsavhandling på ett nydanande och framgångs-
rikt sätt studerat små barns psykologiska och perceptuella förmågor genom 
sofistikerad ögonrörelseteknik. Resultaten som beskriver tidiga åldersrelate-
rade skillnader i förmågan att predicera andras handlingar har väckt betydande 
internationellt intresse. Efter sin doktorsavhandling har Falck-Ytter initierat 
flera forskningsprojekt. I ett av dessa projekt studerar han risken för småsyskon 
till barn med ADHD- eller autismdiagnos att själva utveckla dessa diagnoser. 
Falck-Ytter har på kort tid etablerat nationellt och internationellt forsknings-
samarbete. Han uppvisar en imponerande forskningsproduktion med ett stort 
antal publikationer i välrenommerade tidskrifter.

Jonathan Scragg har en doktorsexamen, daterad september 2010, i fysikalisk 
kemi från University of Bath i Storbritannien. Avhandlingen handlar om till-
verkning och analys av materialet kesterit som används i solceller. Efter sin 
examen blev han anställd som postdoktor vid avdelningen för fasta tillståndets 
elektronik, där han fortfarande är verksam, nu som forskare. Jonathan Scragg 
har skrivit en serie helt nydanande arbeten främst om hur processningen av 
materialet styr dess elektriska egenskaper. Dessa arbeten har citerats ungefär 
tusen gånger, vilket vittnar om den stora betydelsen av Scraggs forskargärning.
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Martin H:son Holmdahl-stipendiet

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättig-
heter instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till dess förutvarande 
rektor på hans åttioårsdag. Stipendiet ”skall tilldelas en anställd inom univer-
sitetet, en grupp av sådana anställda, en student, eller en grupp av studenter, 
som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Mottagaren 
av stipendiet skall ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga fri- 
och rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänsk-
liga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat”.

Martin H:son Holmdahl-stipendiet delas mellan studeranden Lindsey Doyle 
vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och docenten Anna-Sara 
Lind vid Juridiska institutionen. 

Lindsey Doyle studerar för masterexamen och är Rotary Peace Fellow. Hon 
förenar på ett ovanligt och inspirerande sätt akademisk förmåga och yrkeser-
farenheter i ett gränsöverskridande arbete – där också konstnärliga uttryck är 
centrala – för mänskliga rättigheter och fredsbyggande i svåra konflikter runt 
om i världen.

Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, är en forskare som genom sin veten-
skapliga gärning på ett föredömligt sätt arbetat med frågor om mänskliga rät-
tigheter genom att också ta upp sociala rättigheter och inte minst rätten till 
hälsa. Särskilt viktigt är att hon uppmärksammat dessa frågor även utanför 
akademin. Hon är nu engagerad i universitetets satsning på mångvetenskaplig 
forskning om rasism.
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Tidigare mottagare av aktuella priser 
och medaljer

Björkénska priset

1902: Tycho Tullberg
1903: Olof Hammarsten
1904: Alfred Törnebohm
1905: Knut Ångström
1906: Allvar Gullstrand
1907: Arvid Högbom
1908: Gustaf Gröndal
1909: August Hammar
1910: Ivar Fredholm
1911: Gottfrid A. Adlerz och  

Herman Nilsson-Ehle
1912: Sven Gustaf Hedin
1913: Henrik Munthe och  

The Svedberg
1914: Carl Wilhelm Oseen
1915: Carl Thore Mörner
1916: Svante Murbeck
1917: Gerard De Geer
1918: Alfred Pettersson
1919: Carl Wilhelm Oseen och  

Manne Siegbahn
1920: Oscar Juel
1921: Ivar Broman 
1922: Ernhold Hede och Sven Odén
1923: Manne Siegbahn och  

The Svedberg

1924: John Forssman och  
Gustaf Göthlin

1925: Elias Melin och Erik Stensiö
1926: The Svedberg
1927: Torsten Thunberg
1928: Carl Wilhelm Oseen
1929: Erik Stensiö
1930: Göran Liljestrand och  

Carl Næslund
1931: Bror Holmberg
1932: Erik Hulthén
1933: Carl Kling
1934: Nils Holmgren
1935: Arne Westgren och  

Gregori Aminoff
1936: Hugo Theorell
1937: Erik Bäcklin och Oskar Klein
1938: Sven Ekman
1939: Erik Widmark
1940: Arvid Hedvall och Arne Tiselius
1941: Torsten Carleman och  

Bengt Edlén 
1942: Einar Hammarsten
1943: Rudolf Florin och  

Gunnar Säve-Söderbergh
1944: Gunnar Hägg
1945: Torbjörn Caspersson
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1946: Hannes Alfvén och Nils Ryde
1947: Nils Svedelius
1948: Ragnar Granit
1949: Ole Lamm och  

Harry von Eckerman
1950: Priset ej utdelat.
1951: Jörgen Lehmann
1952: Erik Jarvik och John Runnström
1953: Arne Fredga
1954: Arne Engström
1955: Hilding Köhler och Kai Siegbahn
1956: Erik Hultén
1957: Torsten Teorell
1958: Erik Norin
1959: Gudmund Borelius
1960: Gunnar Blixt
1961: Heinrich Skuja
1962: Einar Stenhagen
1963: Börje Uvnäs
1964: Ivar Waller
1965: Bertil Kullenberg
1966: Sune Bergström
1967: Lars Gunnar Sillén
1968: Bengt Edlén
1969: Ernst Bárány
1970: Per Eric Lindahl
1971: Stig Claesson
1972: Peter Reichard
1973: Per-Olov Löwdin och  

Olof Rydbeck
1974: Nils Fries och Sven Hörstadius
1975: Albert Levan
1976: Jerker Porath

1977: Kai Siegbahn
1978: Eva och Georg Klein
1979: Bengt Kihlman och Anders Rapp
1980: Hans Ramberg och Eric Welin
1981: Arvid Carlsson
1982: Sven A.E. Johansson
1983: Tore Hultin och Peter Perlmann
1984: John Sjöquist och Lars Terenius
1985: Stellan Hjertén
1986: Ingemar Lundström
1987: Viktor Mutt
1988: Hans G. Boman
1989: Mats Hillert och  

Richard A. Reyment
1990: Torvard C. Laurent
1991: Ingmar Bergström
1992: Carl-Ivar Brändén och  

Tage Eriksson 
1993: Lore Zech
1994: Jan Backman och  

Håkan Wennerström
1995: Arne Johansson och  

Erik B. Karlsson
1996: Karl-Erik Hagbarth
1997: Malte Andersson
1998: Jan Bergström och  

Gunnar von Heijne
1999: Lennart Philipson och  

Jan Pontén
2000: Sven Kullander
2001: Birgitta Bergman
2002: Bengt Westermark
2003: Jan-Erling Bäckvall
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2004: Börje Johansson och Peter Stoica
2005: Lars Olson
2006: Karna Lidmar Bergström och  

Thomas Nyström
2007: Svante Björck och  

Astrid Gräslund
2008: Kurt Nordström
2009: Tord Ekelöf och Mats Leijon

2010: Måns Ehrenberg
2011: Ulf Landegren
2012: Anders Lindroth och  

Bengt Mannervik
2013: Olle Eriksson och 

Erik Hagersten
2014: Leif Wide
2015: Sandra Baldauf

Rudbeckmedaljen

2002: Gunnar Eriksson,  
Carl-Axel Gemzell och  
Jerker Porath

2003: Hans Bennich, Stellan Hjertén 
och Thure Stenström

2004: Karl Gustav Jöreskog och  
Ulf Lindahl

2005: Birgitta Odén och Lore Zech
2006: Karin Johannisson,  

Lennart Philipson och  
Surendra K. Saxena

2007: John Sjöquist och  
Bengt Westermark

2009: Lars Wallentin

2010: Carl-Henrik Heldin,  
Maarit Jänterä-Jareborg och  
Jan Olof Rosenqvist

2011: Janos Hajdu, Ulf Pettersson, 
Agneta Siegbahn och  
Peter Wallensteen

2012: Anders Bäckström,  
Anders Hallberg och  
Svante Janson

2013 Eva Brittebo, Bertil Holmlund, 
Joseph Nordgren och Kjell Öberg

2014: Nils Mårtensson, Ann-Christine 
Syvänen och Henrik Williams

2015: Otto Cars, Lena Marcusson och 
Gerhart Wagner
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Linnémedaljen

guld
2007 (vid Linnéfesten): Hans Majestät Konungen

Kofi Annan, David Attenborough, Christian von Bar, Noam Chomsky,  Gaalen 
 Erickson, Jane Goodall, Walter Kasper, Michel Mayor, Elinor Ostrom, Lisbet 
 Rausing, Douglas Roberts, Bengt Samuelsson, James Watson, Robert A. Weinberg;
Anders Björck, Tore Frängsmyr, Carl-Olof Jacobson,
Linnean Society of London
2007: Allan Ellenius
2009: Staffan Ulfstrand
2010: Sigurd Fries
2012: Per Ahlberg
2013: Björn Olsen 
2014: Birgitta Bremer
2015: Göran Arnqvist

silver
2007 (vid Linnéfesten):
Mats Block, Karin Martinsson, Roland Moberg, Annika Windahl Pontén, Per Ström
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Geijerska priset

1857: Utdelades ej*
1860: Clas Theodor Odhner
1863: Alfred Gustaf Ahlqvist och  

Magnus Roth
1866: Hans Hildebrand och  

Nils von Steyern
1869: Claes Annerstedt
1872: Oscar Alin
1875: Rudolf Tengberg
1877: Simon J. Boëthius
1881: Fredrik Westling
1884: Johan Fredrik Nyström
1887: Gustaf Forsgrén
1890: Karl Henrik Karlsson och  

John Nordwall
1893: Ludvig Stavenow
1896: Sam Clason
1899: Nils Edén
1902: Karl Nordlund
1905: Torvald Höjer
1910: Helge Almquist
1912: Gustaf Jacobson och  

Sven Tunberg
1915: Bertil Boëthius
1918: Gottfrid Carlsson och  

Nils Herlitz
1921: Nils Ahnlund
1926: Georg Landberg

1929: Edvard Thermænius
1932: Utdelades ej
1935: Birger Fahlborg
1938: Sten Engström,  

Torvald T:son Höjer och  
Allan Jansson

1941: Arne Wåhlstrand
1944: Sven Ulric Palme
1947: Gunnar Gerdner och  

Karl-Gustaf Hildebrand 
1950: Utdelades ej
1953: Gösta Hasselberg
1956: Ingrid Hammarström
1959: Lars Gustafsson
1962: Carl Göran Andræ och  

Nils Runeby
1965: Stellan Dahlgren
1968: Göran B. Nilsson och  

Sune Åkerman
1971: Hans Landberg
1974: Hans Norman
1977: Aleksander Loit
1980: Ingrid Eriksson och John Rogers
1983: Ragnar Björk
1986: Jörgen Hermansson
1989: Anders Florén och Mats Morell
1992: Lars Petterson och  

Lena Sommestad

Fotnot: Priset skulle första gången ha utdelats 1857 men ingen befanns värdig att 
motta det.
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1995: Elisabeth Elgán och Klas Nyberg
1998: Peter Reinholdsson och  

Göran Salmonsson
2001: Pernilla Jonsson och  

Martin Linde
2004: Jenny Andersson och  

Hanna Hodacs

2007: Carl Henrik Carlsson och  
Magnus Eklund

2010: Stefan Lundblad och  
Erik Magnusson

2013: Stina Bohman och  
Marie Ulväng

Torgny Segerstedt-medaljen

1988:  Johan Asplund
1990:  Gunnar Eriksson
1992:  Olof Petersson
1994:  Lars Furuland
1996:  Anders Agell
1998:  Björn Wittrock
2000:  Eva Österberg

2002:  Torsten Persson
2004:  Thorleif Pettersson
2006:  Gun Widmark
2008:  Peter Juslin
2010:  Iain Cameron
2012:  Merja Kytö
2014: Marie-Christine Skuncke

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

2004: Anders Hallberg
2005: Jan-Erling Bäckvall
2006: Christina Moberg
2007: Torbjörn Frejd
2008: Bengt Långström
2009: Björn Åkermark

2010: Olov Sterner
2011: Peter Somfai
2012: Per Ahlberg
2013: Licheng Sun 
2014: Mats Larhed 
2015: Pher G. Andersson
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Årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation (Oscarspriset)*

1879: Claes Annerstedt 
1880: Oscar Alin och  

F.A. Gustaf Bergman
1881: Magnus Blix
1882: Hjalmar Theel
1883: Frans Kjellman
1884: Axel N. Lundström och  

Adolf Noreen
1885: Henrik Schück och  

Oskar Widman
1886: Karl Piehl och Gerhard Holm
1887: Erik Olof Burman och  

Alexander Berger
1888: Olof August Danielsson och  

Axel Wirén
1889: Hugo Blomberg
1890: Axel N. Lundström och  

Henrik Schück
1891: Svante Arrhenius
1892: Per Persson
1893: Adolf Bladin och  

Karl Ferdinand Johansson
1894: Alexander Berger och  

Fredrik Tamm

1895: Carl Wahlund
1896: Karl Bohlin och Oscar Levertin
1897: Henrik Munthe och  

K.B. Wiklund
1898: Evald Lidén och Erik Stave
1899: Elis Wadstein
1900: Oscar Juel och  

Vilhelm Lundström
1901: Tore Almén och Erik Björkman
1902: Frans von Schèele och  

Carl Wiman
1903: Otto von Friesen och  

Fredrik Zachrisson
1904: Tore Torbiörnsson
1905: Ragnar Friberger och  

Hugo von Zeipel
1906: Elsa Eschelsson och  

Bengt Hesselman
1907: Gustaf Göthlin och  

Axel Hägerström
1908: Erik Staaff och The Svedberg
1909: Sidney Alrutz
1910: Einar Löfstedt

Fotnot: Uppgifter om pristagare till och med 1951 finns i universitetets tryckta 
redogörelser och kataloger. Från och med 2001 utdelas föregående års pris under 
vinterpromotionen och sedan dess står det i respektive inbjudningsskrift vilka som 
vunnit priset och varför. Uppgifter om pristagare 1951–99 har av universitets-
arkivarien Johan Sjöberg framtagits dels ur huvudböcker och kassaverifikationer i 
Räntkammararkivet, Uppsala universitets arkiv, dels ur stipendieliggare, diarieförda 
handlingar och protokoll i Kansliarkivet, Uppsala universitets arkiv.
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1911: Håkan Sjögren och  
Hugo von Zeipel

1912: Gustaf Aulén och Martin Lamm
1913: Herman Lundborg
1914: Johan Mortensen och  

Percy Quensel
1915: August Hahr och  

Carl Skottsberg
1916: Johannes Lindblom och  

Nils von Hofsten
1917: Gunnar Rudberg och  

Knut Westman
1918: Gunnar Rexius
1919: Emanuel Linderholm och  

Sven Odén
1920: Gustaf Thörnell och Nils Zeilon
1921: Nils Åberg
1922: Bertil Lindblad
1923: Torsten Carleman och  

Jarl Charpentier
1924: Erik Noréen och Nils Zeilon
1925: Hugo Osvald och Einar Tegen
1926: H.S. Nyberg och Ivar Waller
1927: Henrik Cornell och  

Knut Lundmark
1928: John Holmberg
1929: Ivar Waller
1930: Hilding Köhler och  

Hugo Odeberg
1931: Herbert Tingsten
1932: Carl Schalén och  

Johannes Wallenberg
1933: Gunnar Dahlberg

1934: John Axel Nannfeldt och  
Gunnar Westin

1935: Einar Gjerstad
1936: Jan-Eric Almquist och  

Georg Landberg
1937: Sven Blomgren och  

Douglas Melin
1938: Erik Hallén och Ivar Modéer
1939: Birger Bohlin
1940: Bengt Edlén och Valter Jansson 
1941: Filip Hjulström och  

Gösta Säflund
1942: Torvald Höjer och  

Gösta Jägersten
1943: Åke Wallenquist
1944: Dag Norberg och  

Einar Stenhagen
1945: Nils Fries och Ruben Josefson
1946: Torsten Krokström och  

Åke Åkerström
1947: Ingemar Hedenius och  

Nils Törnblom
1948: Arne Furumark och  

Nils Hylander
1949: Gunnar Hoppe och  

Olof Mellander
1950: Olle Snellman och  

Olof Zetterholm
1951: Lennart Carlesson
1952: Sven Ulric Palme
1953: Arne Frantzell och  

Sven Göransson
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1954: Lennart Breitholz och  
Markus Båth

1955: Sören Halldén
1956: Svante Bergström och  

Helmer Ringgren
1957: Józef Trypucko
1958: Per Gustaf Hamberg
1959: Bengt Kihlman och  

Karl Johan Öbrink
1960: Rudolf Zeitler
1961: Erik Anners och Bertil Gärtner
1962: Karl-Erik Fichtelius och  

Bo Malmström
1963: Gunnar Boklund och  

Bo Hellman
1964: Sture Brunnsåker och  

Frithiof Rundgren
1965: Torvard C. Laurent och  

Marianne Rasmuson
1966: Utdelades ej
1967: Utdelades ej
1968: Anders Bill och Lennart Åqvist
1969: Karl Gustav Jöreskog och  

Bengt Rosén
1970: Lars Erik Ahlsson och  

Thure Stenström
1971: Leif Lewin
1972: Bror Strandberg
1973: Anders Jeffner och Tore Sigeman
1974: Birger Bergh och Torgny Unestam
1975: Tore Frängsmyr och  

Lars-Gustav Lundin
1976: Nils Jareborg och Olof Vingsbo

1977: Sten Eklund och Jarl Hemberg
1978: Bengt Landgren och Leif Tibell
1979: Alf Claesson och  

Lennart Lundqvist
1980: Anders Hultgård och  

Christer Wahlberg
1981: Arne Andersson och Peter Stilbs
1982: Ted Ebendal och  

Jan Fredrik Kindstrand 
1983: Mehari Gebre-Medhin och  

Nils Mårtensson.
1984: Carl-Henrik Heldin och  

Kenneth Söderhäll
1985: Sture Bergström och  

Bengt Långström
1986: Berit Hagekull och Kaj Århem
1987: Uli Hacksell och Kent Larsson
1988: Henrik Egnéll och  

Kersti Hesmansson
1989: Christer Betsholtz och  

Mats Morell
1990: Jonas Nycander och  

Johan Svedjedal
1991: Bert Lehrberg och  

Ruud Weijermars
1992: Cristina Grenholm och  

Peter Lindblad 
1993: Mats Karlsson och  

Lars Sundström
1994: Stefan Brink och Anders Nilsson
1995: Pher G. Andersson och  

Mats Ekström
1996: Claes Ahlund och Håkan Melhus
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1997: Ian Cameron och Kurt Otto
1998: Peter Juslin och  

Mikael Stenmark
1999: Hans Ellegren och Maria Ågren
2000: Igor Abrikosov och  

Torbjörn Andersson
2001: Mats Eriksson och  

Maria Strömme
2002: Mats Larhed och  

Christian Sundberg
2003: Petter Asp och Tobias Ekholm
2004: Eva Mörk och Anna Qvarnström
2005: Leelo Keevallik och Neil Price
2006: Petra Jönsson och  

Anders Tengholm
2007: Eleonor Alhager och  

Wendelin Reich

2008: Mikael Alm och  
Mathias Hallberg

2009: Oleg Kochukhov och  
Petri Laukka

2010: Anna-Karin Olsson och  
Fredrik Palm

2011: Karin Brocki och  
Albert Mihranyan

2012: David Håkansson och  
Joel Samuelsson

2013:  Linda Wedlin och  
Philipp Rümmer 

2014: Christian Benedict och  
Steffi Burchardt 

2015: Josef Pallas och Tove Fall

2003: Sofia och Martin Uggla
2004: Utrikespolitiska föreningen
2005: Hans Filipsson
2006: Aida Aragão-Lagergren
2007: Anna Jonsson Cornell
2008: Edil Baisalov
2009: Paul Levine och  

Stéphane Bruchfeld

2010: Hanin Shakrah
2011: Leena Huss
2012: Gun Heimer och  

Gunilla Lindmark 
2013: Jill Trenholm
2014: Abdulbaghi Ahmad och  

Rebecca Thorburn Stern 
2015: Heléne Lööw

Martin H:son Holmdahl-stipendiet
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