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Om Arvid G. Högboms 
Självbiografiska anteckningar

Av Carl Frängsmyr

Under 1800-talets senare hälft inträdde naturvetenskaperna i ett dynamiskt 
skede, präglat av tilltagande specialisering. Vid Uppsala universitet kom detta 
till uttryck på många sätt, till exempel uppfördes nya institutionsbyggnader 
och vetenskapliga tidskrifter grundades. Undervisningen moderniserades, dels 
genom att laborationsövningar och exkursioner blev viktiga komplement till 
den hävdvunna katederundervisningen, dels genom att den helt fria studie-
gången kompletterades med krav på obligatorisk närvaro på vissa moment. Ett 
annat mått på specialiseringen var att nya ämnen och professurer tillkom. Så 
skildes exempelvis botaniken från zoologin och mineralogin från kemin vid 
1800-talets mitt. Uppsplittringen av de klassiska ämnena fortsatte under de 
följande decennierna.

De akademiska disciplinerna leddes av var sin professor, vilken såväl inom 
som utom universitetet framstod som – och uppträdde som – målsman för 
sitt ämne. Professorerna blev därmed med automatik disciplinbyggare med 
uppgift att lägga en ny vetenskaplig grund till äldre ämnen eller att forma nya, 
nyss självständigvordna, ämnen. För att nämna några exempel: Lars Svanberg 
byggde på detta sätt upp kemin, Gustaf Svanberg astronomin, Anders Ång-
ström experimentalfysiken och Hugo Hildebrandsson meteorologin.

Till denna kategori disciplinbyggare hör även Arvid G. Högbom, som vis-
serligen fick överta en redan anrik lärostol men som likafullt kan räknas som 
Uppsala universitets förste professor i geologi. Upsala Nya Tidning saknade 
inte fog för sitt sammanfattande omdöme efter hans bortgång 1940: ”Den mo-
derna svenska geologien, som av Törnebohm och Erdmann så framgångsrikt 
inletts fick genom Högboms vetenskapliga insatser och tändande akademiska 
lärargärning en betydelsefull och alltjämt verkande förnyelse.”
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Arvid G. Högbom var född i Vännäs 11 januari 1857. Han växte upp i 
Lövånger och inskrevs vid Uppsala universitet jubileumsåret 1877. Bland de 
landsmän som samma termin inmatrikulerades i Norrlands nation märktes 
Högboms blivande professorskollega, fysikern Knut Ångström. Högboms av-
sikt var att disputera för doktorsgraden för att sedan bli läroverkslektor. I 
stället kom han att bli kvar vid universitetet, där han 1887–90 uppehöll den 
vakanta professuren i mineralogi och geologi. Efter några år vid Stockholms 
högskola, där han 1895 blev professor, återkom han till Uppsala 1896 som or-
dinarie innehavare av den lärostol han tidigare uppehållit på vikariat. Profes-
suren innehade han fram till pensioneringen 1922.

När Högbom vid tjugofyra års ålder utgav sitt första arbete inom geologin, 
Om glacialreporna i Vesterbotten (1881) låg den akademiska undervisningen i 
ämnet för fäfot. Professorn i mineralogi och geologi, Edward Walmstedt, var 
– liksom dessförinnan hans far och företrädare Lars Peter Walmstedt – helt 
inriktad mot mineralogi och petrografi. Walmstedt den yngre led dessutom 
av vacklande hälsa, vilken tvingade honom till återkommande sjukledigheter. 
Den svenska geologins disciplinformering, där tillkomsten av SGU 1858 spe-
lade en central roll, hade i allt väsentligt ägt rum utanför universitetet. En rad 
Uppsalaprofessorer hade förgäves försökt locka SGU:s förste chef till den pro-
fessur som till slut tillföll Walmstedt den yngre. Högboms intresse för geologi 
väcktes inte av professorn i ämnet, utan genom ett föredrag om istiden av hans 
norrländske landsman Fredrik Svenonius, geolog vid SGU. Från 1882 och flera 
år framåt arbetade Högbom under somrarna som geolog vid SGU. Han kom 
därvid att särskilt intressera sig för Jämtlands geologi, vilket även blev ämnet 
för hans avhandling, Iakttagelser rörande Jemtlands glaciala geologi med inle-
dande öfversigt af berggrunden (1885).

Efter Edward Walmstedts pensionering 1884 stod professuren vakant un-
der flera år. Lärostolens framtid och inriktning diskuterades livligt i såväl tid-
ningspress som inom sektion och konsistorium. Det gällde främst det lämp-
liga, eller ens det möjliga, i att hålla ihop en så vittförgrenad professur, vilken 
rymde mineralogi, geologi, kristallografi, petrografi, metallurgi och paleon-
tologi. Meningsmotsättningarna gick djupt och först efter två utlysningsom-
gångar kunde professuren 1890 återbesättas med den framstående mineralo-
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gen  Hjalmar Sjögren. Under de följande åren nedlade denne stor kraft på att, 
på egen bekostnad, modernisera den mineralogiska institutionen. Han inledde 
bland annat utgivningen av facktidskriften Bulletin of the Geological Institutions 
of the  University of Upsala. Redan efter några år drog sig Sjögren tillbaka från 
professuren för att njuta sitt otium vid Nynäs herrgård utanför Nynäshamn, 
som han hade förvärvat. Han hade ingått äktenskapet med Anna Nobel, brors-
dotter till Alfred Nobel, och därmed blivit ekonomiskt oberoende. Sjögren 
uppehöll nära kontakter med institutionen i Uppsala även efter sin avgång och 
deltog gärna vid dess seminarier och vetenskapliga möten. Han fortsatte dess-
utom att helt och hållet finansiera utgivningen av den tidskrift han grundat.

Under Sjögrens professorstid verkade Högbom huvudsakligen i Stockholm, 
där han uppehöll den professur som blivit vakant sedan Waldemar Brøgger 
1890 övergått till lärostolen i Kristiania. Högbom blev 1895 ordinarie inneha-
vare av den professur på vilken han länge vikarierat men återvände året därpå 
till Uppsala som Sjögrens efterträdare. Högboms vetenskapliga arbeten rörde 
olika delar av den vittomfamnande disciplin han företrädde, till exempel kvar-
tärgeologi, den skandinaviska fjällkedjans geologi, malmgeologi, morfologi, 
kemiska geologiska processer samt petrografi. Bland dessa kan nämnas Ueber 
das Nephelin-Syenitgebiet auf der Insel Alnö (1895), i vilken han kunde visa att 
traktens kalksten hade bildats på magmatisk väg. Några år senare behandlade 
han Ragundadalens geologi. I Norrland, naturbeskrifning (1906) presenterade 
han en helhetsbild av landsdelens fysiska geografi utifrån en rad perspektiv 
och infallsvinklar, till exempel klimat, berggrund och jordlager liksom växtliv, 
djurvärld och bebyggelse. Vidare uppmärksammade han landhöjningen och 
sitt eget ämnes historia i flera skrifter.

Exkursioner utgjorde viktiga inslag i Högboms undervisning. Vanligtvis in-
leddes fältundervisningen i sandgropen söder om slottet, där rullstensåsens la-
gerföljder kunde studeras på plats. Utflykter till bland annat Dannemora, Sala 
eller Sigtuna var inte ovanliga; ibland utsträcktes exkursionerna till Åland, 
Jämtland eller Gotland. Genom sin vetenskapliga och pedagogiska verksam-
het blev Högbom en disciplinbyggare motsvarande den roll som exempelvis 
Adolf Noreen kom att spela inom nordistiken. Under flera decennier hade näs-
tan samtliga i landet utbildade geologer haft Högbom som lärare.
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Högbom intog under studieåren en radikal politisk ståndpunkt. Han åhörde 
1880 Knut Wicksells kontroversiella föredrag om fattigdomen och dess be-
kämpande medelst frivillig barnbegränsning i Lutherska missionshuset. I lik-
het med flera av sina studentkamrater anslöt sig Högbom tidigt till den 1882 
grundande föreningen Verdandi. Senare skulle emellertid Högboms engage-
mang i Norrlandsdebatten leda till meningsskiljaktigheter, vilka till slut fick 
honom att utträda ur Verdandi. I slutet av 1800-talet framstod Norrland som 
ett framtidsland, rikt på naturtillgångar, främst skogen. Insikten växte sig med 
tiden allt starkare att skogsindustrin behövde vetenskaplig kunskap för att den 
ekonomiska nyttan skulle maximeras. Frågan rymde många dimensioner och 
ledde till politiska kontroverser, rörande inte minst den så kallade förbudsla-
gen, vilken syftade till att begränsa skogsbolagens möjligheter att förvärva yt-
terligare mark i Norrland. På så sätt ville lagstiftarna förhindra att småbönder 
blev hemlösa när hemmanen uppköptes av skogsbolagen. För bolagsägarna 
uppfattade detta som ett hot mot expansionsmöjligheter och välstånd. Såsom 
deras främste företrädare framstod Uppsalaalumnen Frans Kempe, direktör 
vid Mo och Domsjö.

Högbom delade Kempes uppfattning att skogsbruk, inte jordbruk, måste 
utgöra Norrlands viktigaste ekonomiska näring, även om han var medveten 
om de sociala konsekvenserna av skogsbolagens jordförvärv. Högboms bak-
grund inom Verdandi skyddade honom inte från att, liksom de med Kempe 
nära lierade Uppsalabotanisterna Axel N. Lundström och Carl Bowallius, bli 
misstänkliggjord för att uppträda såsom bolagsintressenas vetenskapliga alibi. 
Kempes beslut att medelst en donation göra Lundström till professor i växt-
biologi var inte ägnat att mildra dessa misstankar.

Även i andra avseenden skulle den affekterade Norrlandsdebatten få kon-
sekvenser för Högbom. Under 1800-talets sista år pågick strejker bland såg-
verksarbetarna i Sundsvall, där träpatronerna motsatte sig att de bildade fack-
föreningar. I Uppsala tog verdandisterna Axel Johansson, Ivan Bratt och Georg 
Stjernstedt initiativ till ett upprop för ekonomiskt stöd till de strejkande. In-
samlingar startade och flera medlemmar av Norrlands nation lämnade bidrag. 
Samtidigt bedrev nationen insamlingar i hembygden för sin byggnadskassa, till 
vilken företrädare för träindustrin i Sundsvall hade utlovat bidrag. När de fick 
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reda på att medlemmar av nationen deltog i stödinsamlingen för de strejkan-
de krävde de att dess inspektor, historikern Harald Hjärne, skulle göra avbön 
å nationens vägnar – i annat fall skulle bidragen till byggnadskassan inhiberas. 
Hjärne betraktade detta som ren utpressning; han kunde inte gärna som in-
spektor förhindra enskilda nationsmedlemmars åsiktsbildning, menade han. 
I ett brandtal på Gillet 25 april 1899 beklagade Hjärne träpatronernas ”säll-
samma uppfattning av sambandet mellan mecenatskap och yttrandefrihet”. 
Han förklarade att han skulle avsäga sig inspektoratet om inte bidragsteck-
narna inom fjorton dagar tillkännagav sin önskan att han skulle kvarstå. Någon 
sådan viljeyttring blev inte tillkännagiven, varför Hjärne avgick.

Norrlands nation hade alltid rekryterat inspektorer bland sina egna lands-
män, och Högbom var en av få tänkbara kandidater. Under stor vånda ac-
cepterade han att mottaga inspektoratet. Han var väl medveten om dels att 
många inom nationen inte delade hans syn på Norrlandsfrågorna, dels att 
hans utnämning kunde uppfattas som ett stöd för de träpatroner som tving-
at fram Hjärnes avgång. Auspicierna var inte de bästa men Högbom kom att 
inneha ämbetet under ett helt decennium, varunder motsättningarna suc-
cessivt avklingade.

I samband med Olof Hammarstens avgång som rektor för Uppsala univer-
sitet 1904 lanserades Arvid G. Högbom som tänkbar efterträdare. Han var 
dock inte intresserad av att kandidera. Valet träffade i stället Henrik Schück, 
vilket – som Högbom själv skriver – universitetet inte ”haft anledning ångra 
eller beklaga”. Vid samma tid avböjde Högbom dessutom ett erbjudande om 
att bli chef för SGU efter Alfred E. Törnebohm. Budet gick i stället vidare till 
Högboms elev Johan Gunnar Andersson. Bland de bevis på erkänsla som uni-
versitetet visade Högbom märks Björkénska priset 1907.

År 1886 ingick Arvid G. Högbom äktenskap med Henny Bexelius (1856–
1932). De fick tre barn, dottern Hildur Viola, gift Celander, (1887–1969) samt 
sönerna Bertil (1888–1962) och Ivar (1892–1962). Båda sönerna följde i fa-
derns fotspår och kom att verka som geologer, geografer och  forskningsresande. 
 Bertil Högbom blev direktör i Grängesbergsbolagen. Ivar Högbom blev profes-
sor i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Stockholm, vars rektor han 
också var 1936–57. Arvid G. Högbom dog i Uppsala 19 januari 1940.
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I Arvid G. Högboms hittills till största delen opublicerade självbiografi 
skildras geologiämnets disciplinformering vid Uppsala universitet, såväl vad 
beträffar vetenskaplig ledning som förnyelse av undervisningsformerna. Ge-
nom studieresor och vetenskapliga kontakter bidrog Högbom till att knyta den 
svenska geologin till den internationella vetenskapliga gemenskapen. Ett slags 
kulmen nådde detta med den andra internationella agro-geologkongressen i 
Stockholm i augusti 1910, för vilken han under flera år nedlade ett omfattande 
förberedelsearbete. Som kongressens generalsekreterare fungerade Högboms 
elev Johan Gunnar Andersson men det var Högbom som på Grand Hotel höll 
välkomsttalet för de 800 deltagarna.

Högboms självbiografiska skildring lämnar därtill åtskilliga inblickar i de 
karriärvägar för unga akademiker som stod till buds i slutet av 1800-talet. Till 
detta kommer att han lämnar många interiörer från studentlivet i Uppsala 
under 1870- och 1880-talen, såväl rörande kontroversiella stridsfrågor som 
hur vardagen tedde sig i dåtidens studentbostäder, matlag och nationsliv. Un-
der Högboms studenttid var Norrlands nation inhyst i andra våningen i det 
så kallade Petterssonska huset i hörnet av Drottninggatan och Östra Ågatan. 
På gatuplanet i samma hus låg den populära studentkrogen Taddis. I våning-
en ovanför norrlänningarna huserade Södermanlands-Nerikes nation. Bland 
de norrländska landsmän som Högbom särskilt uppehåller sig vid kan näm-
nas Karl Erik Hammargren, vilken i studentkretsar blev känd som ”den in-
diske filosofen”, liksom Norrlands nations legendariske kapellmästare Daniel 
” Donizetti” Wiström. Flera andra studentkamrater omtalar Högbom endast 
med deras smeknamn men några av dem kan likafullt identifieras med hjälp 
av studentkatalogen. Med den ”aktningsvärde men för skämt otillgänglige” 
baptistpastor, som vid ett landskap riktade några allvarsord till de landsmän 
som i spexet Färgerna och de färgblinda hade drivit gäck med nykterhetsför-
eningen Hoppets här, avser Högbom nykterhetsförkämpen Carl G. Lagergren 
(1846–1941), sedermera rektor för det svenska baptistseminariet i Chicago. 
”Segerkulan”, som med sin tama älg ”gjorde uppseendeväckande och äventyr-
liga färder mellan Ultuna och Uppsala”, avser Axel Segerström (1835–1903), 
senior vid nationen och lärare vid Ultuna.
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Högbom skildrar vidare den affekterade debatten om Norrlandsfrågan och 
sina ambivalenta känslor inför att överta inspektoratet för Norrlands nation. 
Ett avsnitt ägnar han därtill sin tid vid Stockholms högskola, varvid han lämnar 
livfulla teckningar av högskolans ledande män – däribland Gösta Mittag-Leff-
ler, Gustaf Retzius och Otto Pettersson. Dessa framstående vetenskapsmän 
drog inte alltid jämnt med varandra. Deras olika syn på högskolans inriktning 
drevs till sin spets under den omtalade rektorsstriden 1894–95.

*

I januari 1954 sände sonen Ivar Högbom en maskinskriven kopia av Arvid G. 
Högboms ”Självbiografiska anteckningar” till mineralogen Per Geijer, tidiga-
re professor vid Kungl. Tekniska högskolan och chef för Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). Följande instruktion var fogad till manuskriptet: ”Jag 
är tacksam om du – sedan du använt dem – ville överlämna dem till Veten-
skapsakademiens arkiv.” Sedan dess har självbiografin tillhört Kungl. Veten-
skapsakademien (Sekreterarens arkiv K. 26).

”Självbiografiska anteckningar” har tillkommit vid olika tidpunkter. Det 
första avsnittet som rör uppväxt och skoltid har troligtvis författats redan 
kring sekelskiftet 1900. Senare årtalsuppgifter har efter hand införts med 
blyerts. Den fortsatta skildringen har skrivits i slutet av 1920-talet i ett kol-
legieblock. Högbom meddelar själv (sidan 46 nedan) att hans reflexioner om 
Alfred E. Törnebohms överskjutningshypotes nedtecknas 1929. På insidan av 
kollegieblockets pärm har Högbom dessutom citerat nedanstående rader ur 
Karl Johan Rådströms dikt ”Medan jag lever”, vilken utkom samma år:

Det kan synas överflödigt och tyckes 
 kanske förmätet 
Att bikta och berätta, när ingen har 
 bett därom. 
Bara ett ögonblick – och allt mitt är 
 ju redan förgätet, 
Kunde jag då inte tåla mig då, tills 
 Den stora tystnaden kom.
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I självbiografins fortsättning har Högbom – efter en kort inledande skildring av 
tiden efter studentexamen, då han som viatikant i Härnösand insamlade me-
del att bekosta sina universitetsstudier – hänvisat till sin uppsats ”Från mina 
första Uppsalaår”, vilken några år tidigare (1926) hade tryckts i tolfte delen 
av Hågkomster och livsintryck. I föreliggande utgåva har denna tryckta uppsats 
infogats på den plats Högbom själv har anvisat. Detta parti omfattar sidorna 
21–43 nedan. ”Självbiografiska anteckningar” publiceras nu för första gången 
som en helhet såsom materialet föreligger. Självbiografin ger ett något oavslu-
tat intryck, varför Högbom sannolikt hade haft för avsikt att vidare elaborera 
den. Texten skildrar således rådande förhållanden under 1900-talets början. 
På den tiden hade exempelvis Göteborgs nation en imposant hemvist i hörnet 
av Drottninggatan och Trädgårdsgatan men återflyttade i början av 1960-talet 
till S:t Larsgatan. När Högbom på sidan 30 skriver att nationen låg mitt emot 
den bland studenterna välfrekventerade krogen Lunkan avser han således gö-
teborgarnas hösten 1960 rivna byggnad.

Texten har inför publiceringen genomgått en varsam redigering. Ortografin 
har normaliserats, förkortningar, namninitialer och sifferuppgifter har skrivits 
ut, uppenbara felaktigheter och inadvertenser har korrigerats, några hänvis-
ningar till en i manuskriptet icke bifogad litteraturförteckning har strukits, 
ryska namn har angetts enligt modern transkribering. Vidare har texten för-
setts med personregister, vilket omfattar alla personer som gått att identifiera.
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Självbiografiska anteckningar

Av Arvid G. Högbom
Utgivna av Carl Frängsmyr

Jag är född i Vännäs 11 januari 1857, där min far då var adjunkt och vice pas-
tor; han flyttade på våren samma år till Lövånger, där han var komminister till 
sin död 11 april 1884. Min far var född 21 december 1811.

På fädernet härstammar jag från ångermanländsk bondesläkt; min farfar 
(född 1776, död såsom kapellpredikant i Bjurholm 1852) var bondson från byn 
Höven i Resele och tog sig namnet Högbom.

På mödernet härstammar jag från småländsk bondesläkt. Min mor 
 Catharina Carolina Kjellerstedt (född 14 september 1825, död 14 april 1896) 
var dotter till lagmannen i södra Västerbottens domsaga Adolf Magnus Kjel-
lerstedt (född 1783, död 1851), dotterson till talmannen i bondeståndet Joseph 
Hansson,1 (född 1707, död 1784) i Mossebo. Min mormor var bonddotter från 
Skellefteå socken.

Jag har haft fyra syskon: 1) Gideon,2 Rektorn vid Umeå Seminarium (död 
1910); 2) systern Anna (död 1896), gift med kapellpredikant Rickard Norr-
man, Holmsund; 3) Daniel, rektor vid Sala samskola (död 1929); 4) Johannes, 
assistent Örebro kemiska station (död 1924). Komministerbostället ”Berget” 
Lövånger blev mitt hem under barndoms- och uppväxtåren. Gården med sin 
gammaldags resning och inredning hade ett vackert läge i en omväxlande och 
tilltalande natur. Hemmet var i alla avseenden gott, en god ömsint fader, som 
åtnjöt sina sockenbors odelade aktning och förtroende, en klok, osjälvisk mor, 
som i stillhet och anspråkslöshet skötte hemmet och de sina och i råd och dåd 
hjälpte så långt förmåga och tillgångar räckte. Komministerlönen (värderad 

1 Angående Hanssons uppträdande 1756 och 1772 mot kungaenväldet, se Strind-
bergs ”Svenska folket i helg och söcken”, I Bondeståndet.

2 Se för övrigt Släktkalendern 1922 och 1917.



Först efter tvekan accepterade Arvid G. Högbom 1899 att låta sig väljas till inspektor för Norrlands 
nation efter företrädaren Harald Hjärnes dramatiska avgång. Även nationen och dess förhållanden 
indrogs i den i samtiden kontroversiella Norrlandsfrågan. Trots att många inom nationen inte delade 
den ståndpunkt som Högbom intog kvarstod han på posten under tio års tid. Inspektorsporträttet, målat 
av konstnären Carl Wilhelmson (1866–1928), skänktes till nationen av Hjalmar Lundbohm, disponent 
vid LKAB i Kiruna. Porträttet avtäcktes i samband med recentiorsfesten 30 september 1912.  
Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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till omkring 1 700 kronor, som under första tiden utgick in natura) var natur-
ligtvis knapp, när fyra söner skulle bekostas skolgång i Umeå, men den räckte 
otroligt långt i alla fall. Just under de svåraste åren tillföll oss emellertid ett 
arv (cirka 20 000 kronor), vilket gjorde min far skuldfri och bragte honom ur 
större ekonomiska bekymmer för hans återstående livstid.

Skoltiden

Jag fick till fyllda tolv år undervisning i folkskolan, som sköttes av en enda lära-
re, skicklig och driftig, men av svårt lynne, särskilt när han, som ofta var fallet, 
gick i bakrus, i hög grad partisk och orättvis mot lärjungar, som råkat i onåd. 
Han hade också andra betänkliga fel, varom lärjungar sedan vid mogen ålder 
haft åtskilligt att berätta, men som torde varit obekanta för hans förmän. I det 
enskilda umgänget kunde han vara mycket underhållande, strödde då omkring 
sig bitande sarkasmer, särskilt mot överordnade, av honom alltid nämnda som 
”vederbörande”. Med hjälp av informerande och genom att vistas hemma och 
läsa för oss själva, därvid överhoppande en och annan klass, kunde vi alla brö-
derna komma fram till studentexamen utan egentlig skuldsättning. Jag ”hop-
pade” på detta sätt öfver första, tredje, femte klasserna och satt en termin i 
vardera av de högsta klasserna. De första terminerna i Umeå bodde jag hos min 
morbror, förste lantmätaren Adam Kjellerstedt, och hade där i de många kusi-
nerna ett trevligt och intelligent umgänge, men med tillsynen var det nog rätt 
så och så. Sedan hade jag och mina yngre bröder eget skolhushåll, jämte jämn-
åriga kusiner Huss från Lövånger. Hushållet förestods av någon stadgad tjäna-
rinna hemifrån; vi levde där i spartansk enkelhet, till god del på kost skickad 
från hemmen. Hushållskontot – alla utgifter, även resorna från och till – gick 
för varje pojke till högst 150 riksdaler, ett år till och med till blott 129 riksda-
ler. Jag tror vi voro de första, som praktiserade denna metod; sedan förekom-
mo ofta sådana ”skolhushåll” i Umeå. De två sista åren i Umeå hade jag en god 
kondition hos landskamrer Ljungberg; på somrarna läste jag antingen hemma 
med några pojkar eller hade kondition hos handlanden Bexelius, vår granne 
och släkt på mödernet (sedermera min svärfar). Där konditionerade jag också 
året efter min studentexamen (1876–1877).
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Med undantag av ett år (1870–71), då min äldste bror läste hemma med oss 
yngre bröder en vinter, hade vi aldrig någon egentlig privat handledning i stu-
dierna under skoltiden, utan fingo mest sköta oss själva. Även vid läroverket 
förekom knappast någon preparation, utan man fick läxorna utstakade och 
förhörda och fick reda sig bäst man kunde. Vi hade en del dugliga och nitiska 
lärare på skolans alla stadier, men andra, som voro loja, likgiltiga och löjliga. 
De flesta voro utpräglade personligheter, några stora original. Flera bevara jag 
i tacksamt minne: adjunkterna Bäckström-Stecksén, Ruuth, Lené, Gillberg, 
Georg Lindahl, lektorerna Grape, Johansson, Solander med flera. Mitt intresse 
i skolan var knappast riktat på någon bestämd ämnesgrupp, utan berodde mest 
på lärarna. Historia, (Grape) och döda språk (Johansson, Solander) voro väl de 
ämnen som drevos mest, och särskilt intresseväckande var Solander (grekis-
ka), som också hade undervisningen i filosofisk propedeutik samt kristendom 
om hand. Jag läste både i grekiska och i teologi åtskilligt över skolpensa, i teo-
logi till exempel hela Hagenbachs kyrkohistoria (sju band) och Martensens 
dogmatik (detta dock delvis först året efter studentexamen). Våra kunskaper 
i matematik och naturvetenskapliga ämnen voro genomgående dåliga och un-
dervisningen försummad. Vi hade i matematik den lärde Grenholm (en tid 
också rektor), men loj och disträ som han var, hade han föga reda på kurser el-
ler var vi befunno oss. Vi kunde under så gott som hela terminen utan opposi-
tion från hans sida göra gällande: ”den här timmen ha vi geometri”, och kunde 
på det sättet undslippa den oss mindre behagliga algebran.

I geometrisk problemlösning drillade vi, några intresserade kamrater, kan-
ske mest på egen hand, upp oss till en viss virtuositet, som nog hjälpte oss ge-
nom studentskrivningarna. Under ett par år hade min klass undervisning av en 
från Skåne kommande lektor Svensson (sedan i Västervik), som tycktes ha satt 
sig i sinnet att rycka upp matematiken, som han tog ända ned till fjärde klas-
sen. Han svor och levde och satte skräck i skolan, men var också en dugande 
lärare, som hade ett hälsosamt inflytande på undervisning och ordning. Om vi 
bortse från de naturvetenskapliga ämnena, tror jag, att de något mera begåvade 
lärjungarna i allmänhet hade rätt goda kunskaper vid avgången från lärover-
ket. Särskilt torde det ha varit fallet med språkämnena. Jag minns från första 
åren vid universitetet, att läroböcker på franska och tyska icke beredde mig 
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Herman Solander blev docent i estetik i Uppsala 1869. 
Dessförinnan hade han varit Förste kurator vid Norrlands 
nation, ordförande för studentkåren, uppburen ledamot av 
Namnlösa sällskapet och flitigt anlitad som vältalare och 
tillfällesdiktare. Han utsågs 1875 till lektor i Umeå och 
blev sex år senare rektor vid läroverket i Härnösand. Han 
avled tragiskt sommaren 1882, då han under en badut-
flykt till Murberget föll utför ett stup och slog huvudet i en 
klippa. Fotografiet, taget av Henri Osti, tillhör Uppsala 
universitetsbibliotek.

några som helst svårigheter, medan kamrater från 
andra läroverk, även Stockholm, ofta måste läsa sin 
”Ganot” eller ”Fresenius” med respektive franska och 
tyska lexika till hands. Historia och litteraturhisto-
ria (Solander delvis lärare däri också) voro vi också, 
som jag tror, rätt säkra uti efter den tidens fordringar.

Solander var en genial man och han var framför 
andra den som gav oss någon aning om vetenskap-
liga problem och betraktelsesätt, detta även på det 
teologisk-kyrkohistoriska området, där han var på 
samma gång intresseväckande och en smula ironisk, 
så att vi nog förstodo hans personliga ställning till 
dogmerna. På tal om detta ämne bör tilläggas, att 
hans företrädare Paul Petter Waldenström ännu var 
vid läroverket under mina första år; av hans under-
visning kom jag dock icke i åtnjutande på annat sätt 
än av hans alltid av en bibelbetraktelse åtföljda halv-
timmeslånga morgonböner. Jag minns ej, att dessa 
gjorde något som helst intryck på mig, ehuru jag från 
hemmet hade med mig respekt för religion och re-
ligiösa intressen. Jag tror, att detsamma gällde om 
mina kamrater i alla klasser, att dessa morgonbö-
ner föga berörde oss. Man läste därunder över sina 
läxor, i den mån man kunde undgå hans falkögon. 
Ofta stodo innan bönens slut en tre, fyra olycksfåg-
lar framme vid katedern för den ena eller andra för-
brytelsen under bönen, framkallade omedelbart vid 
upptäckandet, kanske mitt under en mening eller en 
bön i ”Fader vår” att stå med ansiktet mot auditori-
et och skämmas till bönens slut. Vid därpå följande 
upprop, då man alltid svarade adsum och detta även någon gång för en från-
varande kamrat, kunde det hända, att Waldenström, som under bönen sett 
denne smyga sig över skolplan, ställde till en svårare räfst. För övrigt tror jag, 
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att han var populär bland pojkarna för sitt hurtiga väsen. Hans trefaldighets-
söndagspredikan (1873), däri han framkom med sina angrepp på försonings-
läran, väckte mycken uppståndelse och även diskussion i skolpojkskretsarna. 

Bland övriga lärare, som jag särskilt minnes, var den riksbekante Laestadius, 
som ett helt år (eller termin?) aldrig sade ett ord under lektionerna, utan en-
dast skrev med rödkrita sitt memento mori på tavlan. Detta både under kris-
tendoms- och naturläretimmarna; han delade vid betygsättningen upp klas-
sen i två hälfter den ena med A i naturlära och C i kristendom, den andra med 
C i naturlära och A i kristendom. Betygen sattes av lärarkollegiet till B i båda 
ämnena, varigenom, vad på dessa ämnen ankom, ingen behövde bli kvarsitta-
re. Detta året gick  Laestadius med en vanlig fruntimmersmuff och grönt flor, 
vilket ytterligare gjorde honom bemärkt i staden.

Efter studentexamen (1876) var jag tämligen oviss om mina framtidsplaner. 
Liksom flera av mina klasskamrater tänkte jag först på den militära banan och 
sökte komma in som volontär vid västerbottningarna, där konjunkturerna då 
ansågos gynnsamma. Då alla platser där voro belagda, hänvisades jag till norr-
bottningarna, vilket emellertid ej lockade, varför jag återtog min ansökan. Un-
der året efter studentexamen då jag hade kondition hos Bexelius,3 förespeg-
lade jag mig, att det skulle vara mest tilltalande bliva bonde, och jag hade till 
och med i tankarna uppgjort vilket hemman jag då skulle helst ha. Emellertid 
slutade det, som ofta den tiden med någorlunda studiebegåvade studenter, att 
jag skickades till Uppsala. Genom välvilliga släktingar ordnades sakens eko-
nomiska sida första året. Även fick jag, som då var allmänt bruk för medellösa 
studenter, av konsistorium i Härnösand ett antal socknar till viaticum (venia 
 viaticandi). Därtill hörde, att man helst skulle predika i vederbörande kyrkor 
en gång. Sedan besökte man byarna i socken, åtföljd av en välkänd taleman. 
På det sättet kunde en nitisk viatikant på några veckor hopbringa en studie-
hjälp av ända till 1500 kronor och mera. Ehuru jag överallt bemöttes av vän-
lighet och välvilja, stod jag icke ut med saken mer än ett par veckor, som in-
bringade cirka 600 kronor; större delen av det mig tilldelade området avstod 
jag alldeles från.

3 Handlande och kommunalman (tidigare riksdagsman), blev sedan min svärfar.
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Jag kan tillägga som ett bevis för folkets sätt att betrakta detta sanktione-
rade tiggeri, att om man gick förbi en gård i en by, detta i allmänhet togs illa 
upp; och att det allmänt ansågs hedersamt få ha viatikanten som gäst, varvid 
han trakterades så gott huset förmådde. Det kunde bli åtskilligt för mycket 
kaffedrickande på det sättet, då man inte kunde vara så obelevad, att man av-
böjde. Detta av ålder brukliga viaticerande, som nog hjälpt mången fattig stu-
dent fram, avskaffades så småningom och ersattes med andra understödsfor-
mer, olika i olika socknar.4

Om 1870- och 1880-talen

Mina studentår i Uppsala föllo inom senare delen av 1870-talet och början av 
1880-talet. Med det förra slutade ett skede i studentvärlden, som känneteck-
nades av den boströmska filosofin, de nordiska studentmötena, gluntroman-
tiken och överliggareväsendet. Åttiotalet åter fick sin prägel av utvecklings-
lärans genombrott, av verdandismen och av de offentliga diskussionerna över 
tidens religiösa, etiska, sociala och politiska frågor samt av den uppståndelse 
de radikala idéernas kringgripande väckte både inom universitetskretsarna 
och i landet för övrigt.

Motsatsen mellan de båda epokerna var naturligtvis ej så skarp som denna 
summariska karakteristik anger. Något av sjuttiotalets anda fortlevde in på åt-
tiotalet, särskilt bland de äldre studentgenerationerna, och under det förra sak-
nades icke vissa varsel om vad som komma skulle. Nykterhetsrörelsen, repre-
senterad av godtemplarna och Hoppets här, hade redan på sjuttiotalet vunnit 
åtskilliga proselyter inom studentkåren: sammaledes möjligen även Frälsnings-
armén och socialistaposteln mäster Palm. Men i allmänhet togos dessa rörelser 
icke vidare allvarligt inom studentkretsarna, utan voro tvärtom föremål för 
skämt och skoj och vitsar. Vitsandet torde aldrig ha florerat så som vid denna 
tid. Jag undrar, om det icke var ett dekadensfenomen, ett symptom på ett and-
ligt förfall, detta inriktande av uppmärksamheten på formen, på ljudlikheter, 

4 Min vän doktor Knut Arnell tog som Andre kurator i Norrlands nation initiativ 
till att få denna ändring till stånd.
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vilka hos mången alldeles kunde dra intresset från sak och innehåll. Jag har 
svårt föreställa mig bärarna inom studentvärlden av åttiotalets idéer, sådana 
som Wicksell, Öhrvall, Staaff, Branting, såsom några särskilt framstående och 
flitiga vitsare i stil med dem som på sjuttiotalet åtnjöto anseende som sådana.

Det fanns för övrigt inom universitetet andliga krafter, som icke låta inrang-
era sig i de ovan skisserade kategorierna och vilkas inflytande sträckte sig över 
båda epokerna och långt utanför deras facks gränser. Det kan vara nog att er-
inra om namnen Pontus Wikner och Waldemar Rudin.

Men även med nu gjorda reservationer till karakteristiken av sjuttio- och 
åttiotalen är det intet tvivel om att dessa vad studentvärlden beträffar visade 
en synnerligen olikartad fysionomi och att det var en genomgripande förvand-
ling, som vid 80-talets början försiggick. För mig, som var frånvarande från 
Uppsala trenne terminer just under den skarpaste brytningstiden, var föränd-
ringen vid återkomsten dit (1882) synnerligen påfallande. Därtill bidrog väl 
också, att flera av de äldre sjuttiotalsstudenter, bland vilka jag hade mitt um-
gänge under de första studieåren, lämnat universitetet, och att jag nu kom in 
dels i Verdandikretsar, dels bland naturvetenskapliga studiekamrater, vilkas 
livssyn var en helt annan än mina tidigare, mestadels humanistiska och bo-
strömianska kamraters.

Om man skulle särskilt framhålla något såsom markerande gränserna mel-
lan de två epokerna eller inledningen till åttiotalet, så tror jag det skulle bliva: 
1) Wicksells bekanta föredrag i Lutherska missionshuset om dryckenskapen 
och fattigdomen, deras orsaker och botemedel (vårterminen 1880) och 2) den 
Arnoldsonska religionsfrihetsmotionen vid 1882 års riksdag, som bland annat 
gav anledning till Verdandis bildande. Wicksells föredrag hörde jag, och det 
gav mig impulsen till studium av engelska sociologiska författare, Stuart Mill, 
Herbert Spencer, Malthus med flera under de närmast följande terminerna, 
medan jag var borta från universitetet. Det torde ha varit dessa studier, som 
i främsta rummet förde mig över mot de nya riktningarna vid min återkomst 
till Uppsala höstterminen 1882, då efterdyningarna till föregående termins 
strider med anledning av den Arnoldsonska motionen ännu ej hade lagt sig.

Det sagda må tjäna som bakgrund till de teckningar som följa här nedan. 
De röra sig mest inom de kretsar, där jag hade mitt umgänge under mina förs-
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ta Uppsalaår, och äro därför företrädesvis att uppfatta som illustrationer till 
sjuttiotalets studentliv.

Svartmangatan 8

Genom en äldre landsman hade jag för det första året av min Uppsalavistel-
se fått rum i Fjärdingen, Svartmangatan 8, som då var ett tillhåll speciellt för 
norrlänningar. En kort presentation av dess innevånare må tjäna till att ge ett 
stickprov från den tidens studentliv eller, för att uttrycka mig mera anspråks-
löst, på livet bland mina landsmän.

Äldst på platsen var Välmågan. Hans rum låg i en numera riven rucklig hus-
länga efter Rundelsgränd. Man kom dit genom en pinnstege och med hjälp av 
ett från vindstaket nedhängande rep i stället för ledstång, och dörren till rum-
met låg tätt invid översta pinnsteget. Rummet var emellertid trevligt invärtes, 
och såsom det bästa tillkom det Välmågan på grund av hans släktskap med 
värdinnan. Välmågan var känd i vida kretsar för sitt godlynta och sällskapliga 
väsen och sitt ohejdade vitsande. Hans specialitet var för övrigt botaniken, där 
han tidigt gjorde en god tentamen, men sedan tog det ett tjog terminer, innan 
han blev färdig med sin kandidat. Man försökte få ändra hans namn till För-
mågan, vilket emellertid icke hade någon varaktig framgång. Välmågan blev 
sedan en, som jag tror, omtyckt läroverkslärare i Norrland, men levde icke 
många år därefter.

Vidare bodde där Pjätta, av min årgång, uppmärksammad både för sitt 
sydländska utseende, mörk med maskerade, fint skurna drag, och för sin hy-
perboreiska härkomst. Han hade nämligen sitt hem ett tjugutal mil norr om 
polcirkeln och var utan konkurrens sin tids nordligaste student. Pjätta var för 
övrigt en skicklig schack- och mjölis-spelare, som där liksom i allt vad han fö-
retog sig noga vägde risker och fördelar. Tillknäppt till sitt väsen var han en 
reell kamrat. Han hälsade med ett: ”Spjut på dig, din individ”, ”Spjut på dig”, 
”Spjut på dirums” eller blott och bart ”Spjut”, därmed markerande olika grader 
av bekantskap och sympati. Hans studium var, till en gåta för hans kamrater, 
prästexamen, för vilken varken ekonomiskt tvång eller inre böjelse torde kun-
nat anföras som motivering. Av sin noggrant indelade tid ägnade han ungefär 
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12–2 åt vad han alltid kallade ”Mosen och profeterna”, och jag tror, att han icke 
utan trängande skäl avvek från denna regel. Efter några terminer lämnade han 
emellertid universitetet utan examen, och icke långt därefter kom budskap 
om hans hastiga bortgång.

Så bodde där två bröder K. Den yngre, som läste på kandidaten, lämnade 
studierna efter några terminer och levde icke länge sedan. Den äldre var låg-
halt och gick under namnet Dalkus. Han läste på prästexamen och blev bruks-
predikant i Norrland. Det sades om honom, att när man stängningsdags gick 
hem från norrbottningarnas stamlokus, Barnkammaren på Phoenix, gick han 
med det korta benet på trottoaren och det långa i rännstenen för att icke bli 
igenkänd om han händelsevis skulle möta någon av sin fakultets profeter. Det 
kan förefalla osannolikt, att metoden skulle vara effektiv, men man får komma 
ihåg, att gatubelysningen den tiden ej var som nu och att även trottoarkanterna 
voro mera knottriga och oregelbundna än nu. För övrigt kan den möjligheten 
böra tas i beaktande, att det var blott en historia.

En äldre landsman B., humanist i ordets bästa bemärkelse, tillbakadragen 
och försynt, därför dålig tentamenskarl, var också bland innebyggarna i åttan. 
Han hade klen fysik, som han sökte upprätthålla genom hemgymnastik och 
regelbundna promenader, varför han ansågs som hälsopedant. Som han till-
hörde mitt matlag och jag ofta följde honom på hans kvällsvandringar skol allén 
upp och ned några varv, blev jag rätt nära bekant med honom, och jag lärde i 
honom känna en nobel och god kamrat. Han lämnade universitetet utan att 
ha tagit examen, blev extralärare, men levde endast kort tid. Hans svaga hälsa 
torde icke ha stått bi mot studietidens ansträngningar och försakelser.

Av en annan typ var min landsman och sidokamrat från gymnasietiden L., 
Knorrn kallad, också boende i åttan. Han bedrev sina studier raskt och plan-
mässigt, blev relativt hastigt färdig med sin kandidat och sitt provår och blev, 
som jag tror, en drivande läroverkslärare.

Den enda återstående av studenterna i åttan, upplänningen Kranich (Kra-
nisch), bör icke förbigås. Min egentliga bekantskap med honom började se-
nare och föranleddes därav, att han ägnade sig åt geologin; han var en av de få 
som då studerade detta ämne. Någon examen tog han aldrig, men gav sig titeln 
”privatgeolog” och fick såsom sådan en del uppdrag som expert för varjehanda 
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mer eller mindre ovissa gruvföretag, vilket gav honom 
en knapp och ojämn inkomst. Kranich betalade för sitt 
rum femton–tjugo riksdaler i terminen, och då eljest 
våra rum, som visst icke utmärkte sig för någon vidare 
komfort, betingade femtio–sextio, och då Kranich dess-
utom själv skulle ombesörja städning och eldning, kan 
man förstå, att rummet var ganska obeskrivligt. Som 
surrogat för eldningen tjänade nog ofta hans stora ul-
ster. Kranich hade en speciell talang att berätta historier. 
Han njöt synbarligen mest själv av dem och kiknade av 
skratt åt de bättre poängerna. Trots sina vanskliga lev-
nadsomständigheter höll han humöret uppe, och han 
var fyndig att klara sig från ekonomiska bryderier, var-
på ett par, även i övrigt för mannen belysande exempel 
kunna anföras.

En vacker majdag, när Fyris flödade som bäst, iklädde 
han sig sin i kromgult och grönt skiftande fotsida ulster 
och stegade ned till Ultuna, där han ingick vad med in-
stitutets elever, att han i denna utrustning skulle simma 
över  Fyris. Han kom emellertid knappt halvvägs, innan 
situationen började se så betänklig ut, att ett par elever 
funno sig föranlåtna att ro ut och bogsera honom i land. Det blev då fråga om 
vem som vunnit vadet. Kranich gjorde gällande, att han genom illojalt ingri-
pande från motparten blivit hindrad. Efter någon överläggning funno eleverna 
detta talet gott och betalade var och en sin insats, en riksdaler. Så kunde Kra-
nich återvända från sin expedition med en rätt bra recett. Episoden med sim-
ningen kan betraktas som symbolisk för hans liv, på vilket satsen fluctuat, sed 
non mergitur (”hon kränger men sjunker inte”) kan sättas som motto. 

Vid ett tillfälle några år senare träffade jag honom händelsevis på en gästgi-
varegård i en mycket avlägsen landsort, varvid han för mig berättade följande 
historia om hur han, sedan reskassan där tagit slut, ordnade sina affärer. 

Det föll sig så, att apotekaren på platsen firade någon bemärkelsedag med 
en större fest och att samtidigt en kringvandrande positivhalare uppenba-

Arvid G. Högbom, fotograferad av Leverin & Co, 
Stockholm, omkring 1890. Uppsala universitets-
bibliotek.
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rade sig i byn. Alltså satte sig Kranich ned och dik-
tade ett hyllningskväde till den för honom alldeles 
okände apotekaren, lånade sedan positivet för ett 
par timmar, varefter han tågade upp till festgården 
och till positivets toner föredrog sitt kväde. Detta 
lika oväntade som originella inslag i festen upptogs 
väl av föremålet och av gästerna; och sedan han fått 
tillfälle stifta bekantskap med dem, blev det under 
den rådande stämningen en enkel sak att ordna af-
färerna – för den gången.

Innan jag lämnar Svartmangatan 8, bör tilläggas, 
att utom i ett avseende något närmare umgänge 
mellan dess innevånare i allmänhet icke förekom. 
Lynnen och intressen voro därtill för olika, och den 
omständigheten, att man bodde under samma tak, 
betydde för kamratumgänget mycket mindre än 
matlagen, som i regel hade en mer socialt betonad 
karaktär. Vad som mest förde oss tillsamman i åttan 
var mjölisspelet, ett kortspel, som då drevs omått-
ligt allmänt bland norrlänningarna. När man tyckte 
sig behöva en rast från studierna eller ett tidsfördriv, 
då studierna ej lockade, sökte man sig tillsamman 
tre eller fyra stycken för att dra en mjölis. Så ock på 
morgnarna, medan man väntade på att få sina rum 
städade. Då mitt rum hörde till dem som först ble-
vo i ordning och dessutom låg bra till, var det ofta 
dit morgonmjölisen förlades, vilket icke bör anses 

ha skett därför, att jag var särskilt passionerad för spelet. Till dettas ursäkt kan 
andragas, att det icke gällde pengar och att det i allmänhet ej heller fortgick 
timtals. Spelet skedde gärna under skrytsamt framhävande av egen skicklig-
het och otur, motspelarnas undermålighet och fenomenala tur. Detta hörde 
till; man kunde ”skräna”, som det hette, obegränsat utan att det väckte anstöt 
eller förargelse. Landsmän och kamrater från andra håll infunno sig också ofta 

Zoologen Adolf Appellöf, i studentkretsar känd som ”Appel-
hurran”, blev 1910 innehavare av professuren i jämförande 
anatomi vid Uppsala universitet. Uppsala universitetsbib-
liotek.
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i åttan för att få sig en mjölis, så att det nog tidtals blev mera därav än som var 
lämpligt. Bland dem var den alltid studentikose gotlänningen Appelhurran, se-
dermera som professor i zoologi min kollega, en mycket vanlig gäst. Till spe-
lets fördel kan anföras, att det dock hörde till de billigaste förströelserna, och 
något i den vägen måste dock studenterna ha. Icke ens den flitigaste kunde stå 
ut med att läsa och höra föreläsningar hela dagen och på lediga stunder jämt 
diskutera Boströmsk filosofi och allmänbildande ämnen.

Matlaget

Till studentlivets viktigaste institutioner hör matlaget, icke blott eller i främsta 
rummet emedan det på ett mer eller mindre tillfredsställande sätt tillgodoser 
en väsentlig del av de materiella intressena, utan framför allt emedan det kan 
tjäna studentens mera ideella behov och allmänbildning. Den unge studenten 
som har öron att höra med och ögon att se med, får där i umgänget med äldre 
kamrater goda tillfällen att vidga sin synkrets och orientera sig i den främman-
de miljö, som universitetet till en början är för honom. Detta var åtminstone 
min erfarenhet från det stora, mest av norrlänningar sammansatta, matlag jag 
tillhörde under mina första terminer. Där voro alla åldrar, ända från dem som 
stodo på gränsen till överliggarestadiet till de yngsta recentiorerna, företräd-
da sammaledes alla fakulteterna, bland dem dock starkast den filosofiska och 
medicinska. Då tillträdet till matlaget mera berodde på relationer än bestäm-
des med hänsyn till studieflit och uppförande, erbjöd matlaget också en rätt så 
utsträckt skala i sistnämnda avseende, ända ifrån den något tungusiske plugg-
hästen till den suddande slarvern, om också den senare i mera framskridna fall 
blev en kortvarig uppenbarelse och snart nog sökte sig in i andra kretsar. En av 
denna kategori, som det egentligen icke var något ont med och som för någon 
subordinationsförseelse övergivit den militära banan, försvann plötsligt från 
matlaget och hördes sedan icke av, förr än budskapet kom om hans död av kli-
matfeber i Tonkin, dit han kommit såsom enrollerad i franska främlingslegio-
nen. Han hade ett briljant huvud, men ett obändigt lynne.

I matlagets äldre stamtrupp funnos några, som med sin auktoritet gåvo det 
dess karaktär och det goda anseende det åtnjöt. Främst bland dem vill jag näm-
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na Samuel Wilhelm Westerlund, allmänt kallad Morbror, vilket kom sig där-
av, att han i matlaget hade en jämnårig systerson, den cyniske och epikuréis-
ke, mot honom respektlöse medicinaren Hyppe. Släktskapsförhållandet och 
jämnårigheten förklaras därav, att Morbror var den yngste av sjutton syskon.

Morbror var kurator, deltagare i Pariserkören 1878, vilket gav honom en sär-
skild nimbus för oss yngre, och allmänt uppskattad i övrigt för sin trygga hu-
mor och sitt vederhäftiga och kamratliga väsen. Utom honom hade matlaget 
några goda sångare, något som förhöjde stämningen vid dess symposier och 
andra former för samvaron.

Utom dagens stora och små frågor, tentamina och professorer, framför allt 
Ribbing, vars tentamina voro lika fruktade som hans föreläsningar voro be-
sökta, kommo också större ämnen under debatt. Särskilt munhöggos de äldre 
boströmianerna med naturvetare och medicofilare, de senare med friskt mod 
förande realismens talan och hämtande sina vapen från Büchners Kraft och ma-
teria och liknande urkunder. De behandlades med godmodigt överseende och 
en viss ringaktning som ”lägre empirister” av våra boströmianer, på vilka de 
å sin sida sökte imponera genom facktermer och erfarenheter från Anatomi-
cum och sjuksalar. Debatterna voro väl icke alltid så särdeles djupsinniga, och 
ofta slunto argumenten med ett skämt eller en vits. Nya arbeten och populära 
föredrag, som den tiden icke voro talrikare än att man hann med att tillgodo-
göra sig dem, kommo också upp. Jag minns i detta hänseende särskilt, att Wik-
ners föreläsningar ”Om Narcissus-sagan”, ”Kulturens offerväsen” med flera, 
som torde ha åhörts av flertalet inom matlaget, hans bok Om egenskapen och 
närgränsande tankeföremål, som betecknade en brytning med den  rättrogna 
boströmianismen, voro under diskussion. Sammaledes Kierkegaards Enten– 
Eller och andra allvarliga skrifter, som dock kanske icke voro uppe inom det 
samlade matlaget, utan blott bland enskilda medlemmar.

Konsten och skönlitteraturen föllo åter mera utom norrlänningarnas intres-
sesfär. Det är ju, i förbigående sagt, ganska egendomligt, att det stora Norrland 
frambragt så litet på detta område, knappast mera än Pelle Molin och Olof 
Högberg, vardera, för all del, bra på sitt sätt, men ändå –. August Lindberg, som 
slog igenom först i Uppsala, såsom Shakespeare- och Ibsentolkare,  Madame 
Ristori och Christina Nilsson, när de kommo till Uppsala, äro de enda star-



Såsom framgår av Arvid G. Högboms skildring spelade matlagen en viktig roll inom studentlivet vid Uppsala universitet under 1800-talets 
andra hälft. Ett av de befintliga matlagen under Högboms studenttid var ”Familjen”, vilket lät sig förevigas på denna ståtliga gruppbild. 
Uppsala universitetsbibliotek.



30

kare minnen från den stora konstens område jag har från min första student-
tid, och jag tror, att vi i matlaget tämligen mangrant togo dessa tillfällen i akt 
att se och höra dem. Teaterresor till Stockholm förekommo den tiden endast 
någon enstaka gång.

Utan långa mellantider gåvos anledningar till samvaro och symposier utan-
för måltiderna. Än var det en tentamen eller annan märklig händelse inom 
kretsen, som skulle firas, än kanske blott ett rek, som borde blötas. Det ena 
som det andra skedde genom en halvkanna eller två på studentlokuset fram-
för andra den tiden, Taddis, eller i enskilt rum på Lunkan, en lokal vid Drott-
ninggatan, ungefär mitt emot Göteborgs nation numera. På våren kunde det 
bliva en enriksdalerssexa på Flustret eller kägelparti på Landbys, ett enklare 
utvärdshus ungefär på Ångkvarns nuvarande plats. Utan tvivel dracks på så-
dant sätt punsch oftare och mera än som var alldeles nyttigt, men jag har icke 
något minne av att någon enda av sällskapet vid sådana tillfällen tog för sig så 
mycket, att han verkade onykter, huru det än kunde vara i det avseendet med 
en och annan, när han icke stod under den kontroll, som andan och tonen inom 
matlagets krets innebar. Icke heller är så mycket att säga mot detta festande ur 
ekonomisk synpunkt. Varorna voro då vida billigare än nu, och konsumtionen 
per man blev, trots den ovannämnda måttenheten, ej så stor.

Emellertid är icke tvivel om att särskilt punschdrickandet den tiden blev 
mångas fördärv. Det blev för många en daglig vana att dricka ett glas punsch 
till eftermiddagskaffet och även en kvällstoddy, och då gick det lätt att öka 
doserna så mycket, att det verkade förstörande både på ekonomin och arbets-
förmågan. Det blev morgonmagsyra och växelprotester, och till slut fann man 
kanske, att man hade framtiden bakom sig. På detta sätt utvecklade sig en över-
liggaretyp, som icke var så ovanlig och som var mindre sympatisk än den, vars 
uppkomst icke berodde på bristande flit, intresse och oordentligt leverne, utan 
i oförmåga att lägga sina studier praktiskt och i en med åren tilltagande rädd-
håga för tentamina. Den senare kategorin hade nog en och annan representant 
i matlaget, den förra knappast. Där funnos väl några, som levde på en något hög 
fot och fortare än som var nyttigt, men de skötte på samma gång sina studier 
och blevo färdiga med sina examina inom skälig tid. Efterverkningarna kunde 
då komma senare, men det hör ej hit.
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Flertalet av matlagets medlemmar studerade på lånta pengar, och då studie-
tiden tog åtskilliga år, i medeltal kanske sju–åtta, samt årskontot rörde sig om 
1 000 kronor, sällan mindre, men hos en och annan kanske till det dubbla, är 
det tydligt, att utsikterna till skuldfrihet i framtiden voro tämligen klena och 
att för mången studieskulderna aldrig blevo fullt eller ens till någon väsentlig 
del infriade. Flera år som extralärare med 1 200–1 500 kronor, som pastors-
adjunkt med ännu mindre, eller som lönlöst domarebiträde, gjorde det ofta 
omöjligt att under de första åren efter examen nedbringa skulderna, utan fingo 
de snarare växa. Emellertid kan icke sägas annat, än att ekonomin inom den 
krets, som här avses, i det hela sköttes av de flesta jämförelsevis bra, Väl kun-
de det hända, att tidtals kåldolmarna blevo alltför vegetabiliska och sopporna 
överdrivet vattniga, vilket var symptom på att en och annan började vara allt 
för mycket på efterkälken med betalningen men hur det var ordnades saken 
på ett eller annat sätt. Fick man tillfälligt överskott på sitt rek, fann man snart 
det fördelaktigare att göra placeringar inom matlaget än bland utanför ståen-
de, som gjorde sig påminda. Det var emellertid icke alltid så lätt att ställa det 
på detta sätt. Nationsvaktmästaren, som den tiden hade att hämta och kring-
bära reken, möttes ofta vid posten av någon, som under föregivande, att han 
väntade rek granskade utanskrifterna, och sedan icke dröjde att infinna sig hos 
den lyckligare rek-mottagare, som han väntade kunde hjälpa ur knipan. Om 
hjälpsamheten icke sträckte sig långt över förmågan och idkades med någon 
urskiljning, så blevo förlusterna på sådana transaktioner i det hela icke så be-
tydande, att de väsentligen tyngde ned ens eget skuldkonto.

En farligare väg voro de inne på, som idkade ömsesidig hjälpsamhet med-
elst växlar och borgensförbindelser. Men det var också märkvärdigt, att många 
i åratal kunde hålla saken i gång på detta sätt, innan sammanbrottet skedde. 
Oförmåga att beräkna sina utgifter och inrätta sig på ett ekonomiskt förstån-
digt sätt var på denna tid synnerligen framträdande hos många studenter, som 
eljest borde ha kunnat ha det ekonomiskt ganska bekymmersfritt. Det var icke 
så ovanligt, att middagsdags i närheten av Politiska knuten stöta på mer eller 
mindre – ofta mindre – bekanta, som undrade, om man inte händelsevis kunde 
stå till tjänst med middagskrischan. Det var sådana, som av en eller annan an-
ledning ej tillhörde reguljära matlag, utan gingo lösa och för middagskrischan 
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kunde få en tvårättsmåltid med en flaska svagdricka på Fenix. Av krischan blev 
då tillräckligt över för en kopp kaffe och en Licenia (cigarr) på Taddis, så att 
man kunde känna sig sauverad – för den dagen. Men jag är nu kommen utanför 
matlaget och lämnar det för att ge några teckningar från nationen.

Nationen

För de första studentåren hade nationsföreningarna en viss betydelse såsom 
bland annat surrogat för det hemliv, som flertalet studenter, särskilt norrlän-
ningarna, den tiden måste sakna i Uppsala. Till ”nationen” gick man för att 
träffa kamrater och för att studera tidningarna, bland vilka hemortens särskilt 
kunde fängsla mången med sina lokala nyheter och annonser, så att han, likgil-
tig för tidens flykt, därmed förnötte en god del av förmiddagen. Schack- och 
brädspelsborden voro också besatta långt ut på förmiddagarna, framför allt 
schackspelet drevs den tiden ivrigt bland norrlänningarna, och spelarna voro 
ofta omgivna av intresserade åskådare och rådgivare, som mer eller mindre 
aktivt och högljutt ingrepo, ibland så att den egentlige spelaren alldeles sattes 
ur funktion. Vidare var det tal-, landsmåls- och sångföreningarna samt det den 
tiden vittberömda kapellet. I de två första var jag aktiv medlem.

I talföreningen förekommo de mest heterogena ämnen och teser, ofta pa-
radoxala och inriktade mest på att öva den dialektiska förmågan. En gång för-
des disputationen på latin över en sentens ur latinska grammatikan (Mulieres 
bene et cetera). Men även allvarligare ämnen kommo upp. Jag bidrog med ett 
föredrag om utvecklingsläran, sedan jag lärt känna Darwins arbete Om arter-
nas uppkomst, vilket på den tiden ännu icke slagit igenom i Uppsala. I den bio-
logiska undervisningen var härstamningsteorin ännu ej inkommen; däremot 
var den ofta föremål för Ribbings mera kvicka än om sakförstånd vittnande 
spydigheter i dennes filosofiska föreläsningar. Det var först 1880, i ett föredrag 
av professor Cleve, som Darwin blev mera officiellt presenterad vid Uppsala 
universitet.

Landsmålsföreningen var ganska livaktig och hade flera talanger, som vid 
festliga tillfällen underhöllo med landsmålshistorier. Bland dess mera verk-
samma medlemmar vill jag minnas Olof Högberg var, sedermera Den stora 
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 vredens berömda författare. Högberg var eljest ansedd som skarp matemati-
ker, och i sitt uppträdande och sitt tal var han icke så litet originell. Man såg 
honom ofta, iklädd sin korta, blå slängkappa och sin alltid krånglande pince-
nez, bliva stående på gatan och med en på samma gång bister och överseende 
humor betrakta yttervärlden. Hans tal var kärvt och rikt på ord och vänd-
ningar av eget fabrikat, vilka man igenkänner i Stora vreden och hans andra 
skrifter.

Största anseendet hade emellertid kapellet under dess inom hela studentkå-
ren kände, originelle, nitiske och skicklige anförare, mest bekant under nam-
net Donizetti. Det gav, tror jag, varje termin soaréer, mycket besökta även av 
andra nationers medlemmar. Donizetti torde under större delen av sin fyrtio 
terminer överspännande Uppsalatid ha varit nationens kapellmästare och ha 
betraktat detta ämbete såsom sin egentliga livsuppgift. Han hade ett grovhug-
get, allvarligt ansikte, bakom vilket dock dolde sig en god portion humor. Det 
svarta håret var, som sig bör, långt och ovårdat, och han måste allt emellanåt 
med en släng av huvudet hålla det från ansiktet. Denna gest ledsagades, liksom 
alla hans yttranden, av ett ryck i den likaledes besvärliga löskragen. Dessutom 
tillkommo gärna ett par stereotypa svärord. Detta skedde också, under det 
han med uppmuntrande eller tillrättavisande tillmälen, med kraft och seger-
visshet anförde sitt kapell. Han hade kapellet, i vilket också förekom en och 
annan akademisk lärare, alldeles förträffligt i sin hand. Varje medlem gjorde 
med djupt allvar sitt bästa, döljande det löje, som den uppskattade mästarens 
åtbörder och inpass kunde fresta till.

Donizetti gick emellertid inte bara upp i musik. Han hade också vetenskap-
liga intressen. Dessa voro koncentrerade dels på skoltidens Cornelius Nepos, 
till vilken han under sin långa Uppsalatid skrev kommentarer, dels till bota-
niken, i denna dock blott familjen Cucurbitaceæ (gurkväxter) som han ansåg 
ha en stor förtjänst i att den bestod av blott två väl skilda släkten. Hans de-
monstrationer i Botaniska trädgården av dessa växter lära av dem som fingo 
lyckan vara med därom ha varit synnerligen uppskattade. Donizetti lämnade 
sent omsider universitetet och blev frö- och kruthandlare i Sundsvall. Sista 
gången jag hörde av honom var vid stadens brand 1888. Sedan han rullat sina 
krutfjärdingar i sjön, räddade han en vinbutelj och med denna samt en lika-

Daniel Wiström ledde Norrlands 
nations kapell under nästan tjugo 
år, innan han 1883 återvände till 
födelsestaden Sundsvall för att 
överta faderns handelsaffär efter 
dennes bortgång. I Uppsalas musik-
liv spelade han en viktig roll under 
1860- och 1870-talen, då hans norr-
ländska orkester även framträdde 
med publika konserter. Studentkam-
raterna gav honom smeknamnet 
”Donizetti” efter den italienske 
tonsättaren. Han dog i Sundsvall 
1889, ännu inte fyrtionio år fyllda. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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tänkande begav han sig upp på Stadsberget, varifrån han med stoiskt lugn åsåg 
stadens undergång.

Sport och idrott idkades endast av ett fåtal landsmän på denna tid. Den 
var inskränkt huvudsakligen till gymnastik och fäktning samt skidåkning. 
Skidsporten skulle inför nutidens utrustning och prestationer ha stått sig gan-
ska slätt. Man fick nog på den tiden se skidande landsmän i ytterrock och 
gutta perkagaloscher, och skidorna voro i många fall därefter. Emellertid an-
ordnades tävlingar, en gång i längdskidåkning, i vilken jag på åtta kilometers 
bana inkom som de trettonde, eller också var det kanske – vilket skulle ställa 
mig i en fördelaktigare dager – tretton kilometer och antalet som kom till må-
let åtta. Åtskilliga gåvo upp under vägen, vilket också bör antecknas till min 
förmån. För övrigt förekom backåkning på åsen, där Sturemonumentet nu står, 
och – såsom det icke minst väsentliga – en rykande bål nere i Geijersdal, där 
de av naturen eller för tillfället osäkra åkarna och de eljest mera passiva delta-
garna i utflykten helst uppehöllo sig.

Till sporten kunde med god vilja också räknas de på nationssalen anordnade 
”kalabalikerna”, skildrade av Strindberg i hans Från Fjärdingen och Svartbäck-
en. Det synes dock som om de på min tid icke voro lika glansfulla som Strind-
berg beskriver dem. De gingo helt enkelt så till, att landsmännen, ordnade på 
två motsatta led längs nationssalens långsidor och ridande grensle över stolar, 
stormade mot varandra och råkade i handgemäng mitt på golvet. Stolsben, lös-
kragar och andra persedlar utmärkte valplatsen, när striden avblåstes. Dessa 
kalabaliker kommo snart ur bruk; jag såg blott en enda, och den motsvarade 
icke deras rykte.

Dansen spelade i studentlivet en vida, om jag så får säga, blygsammare roll 
än nu för tiden. Nationsbaler och kavajskutt voro, särskilt bland norrlänning-
arna, något mycket sällsynt. Det kvinnliga gör sig över huvud nu gällande på ett 
helt annat sätt än den tiden, då staden hade varken studentskor eller fackskole-
elever. Några få studentskor funnos visserligen redan då i kåren, men de voro 
ej så husvarma som nu, och deras liv då var just icke någon dans på rosor, som 
man kan se av de skildringar Ellen Fries givit från den tiden i En banbryterska 
av Maria Cederschiöld (1913). Norrlands nation gjorde emellertid på sitt sätt 
en insats på dansens område genom landsmannen Dansluther (sedermera lä-
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kare i Stockholm), som stiftade den dansförening, ur vilken sedermera det be-
kanta Philochoros framgick. För sina reformatoriska idéer fick Dansluther ett 
värdefullt stöd i fysiologiprofessorn Frithiof Holmgren, utan vilken det knap-
past hade blivit något beståndande resultat av reformsträvandena. Dansluther 
verkade också för vegetarianismen, och det sades, att han för att praktiskt slå 
ett slag för den levde uteslutande på svamp i tre veckors tid. Han fick övergå-
ende en anhängare i den blondskäggige jätten Ymer (sedermera präst i Jämt-
land), som då för en tid fick sitt namn ändrat till Legymer. Ymer slöt sig också 
till nykterhetsrörelsen, likaledes blott övergående, såsom kan slutas av anteck-
ningen om honom i nationsmatrikeln, att han ”gick in och ut i Hoppets här”.

På tal om nationens insatser på konsternas område bör icke förbigås det be-
römda spexet Färgerna och de färgblinda, som under mitt första studentår lade 
beslag på nationens talanger så mycket, att studierna för många blevo lidande 
därpå. Spexet, som hade till författare nationens Förste kurator och rolighets-
minister Axel Lundström (sedermera professor i växtbiologi) rörde sig, som 
titeln anger, om den just då genom Frithiof Holmgrens arbeten aktuella färg-
blindheten, men även många andra tidsfrågor och händelser blevo, som sig bör 
i ett studentspex, inblandade, så nykterhetsrörelsen, examensväsendet, vidare 
mera aktuella personligheter i ut- och inlandet. Den röda tråden i dramat, om 
man nu kan tala om en sådan, var en diplomatisk konflikt mellan England och 
Turkiet, framkallad av en färgare i Uppsala (rollen spelad av Ossian Hamrin, 
sedan premiäraktör vid Dramatiska teatern), som fått i uppdrag att färga dels 
turkiska arméns byxor, dels vissa intima plagg åt drottning Victoria, de förra 
röda, de senare gröna. På grund av sin färgblindhet förväxlade emellertid fär-
garen uppdragen, och England begagnade sig av misstaget till en diplomatisk 
aktion mot Turkiet och till anfall på denna makt, som gjordes ansvarig för den 
förolämpning deras drottning ansågs ha lidit. Hur händelserna sedan i dramat 
utvecklade sig skulle bliva för vidlyftigt att här omtala och överskrider dess-
utom min förmåga som teaterreferent. Endast ett par scener må här bringas i 
erinring under överlåtande åt läsaren att söka insätta dem i deras sammanhang 
med huvudtemat i pjäsen.

I en scen uppenbarar sig en helt i grå trikå inhöljd, med åtskilliga mindre 
sympatiska bihang (svans och åsneöron?) utrustad person, vars anletsdrag voro 
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maskerade till påfallande likhet med den dåvarande, på grund av en nyss ut-
färdad examensstadga, impopuläre ecklesiastikministern Fredrik  Ferdinand 
Carlson. Denne person blev nu ställd inför alternativet att avlägga kandidatex-
amen enligt Carlsons stadga eller ögonblickligen försvinna. Han valde det se-
nare alternativet och sjönk under stormande jubel genom golvet. Detta måste 
tas om flera gånger, alltjämt under oerhört jubel i salongen, innan spelet kun-
de fortsätta.

I en annan scen var inflätad en balett under ledning av den lille jovialiske 
Erik H. (sedermera läkare). Baletten, som verkligen erbjöd ett praktfullt skå-
despel i färgrik bengalisk belysning, kallades ”Hoppets här” och avsjöng under 
hoppande och dansande en mot den liknämnda nykterhetsföreningen riktad, 
i det hela ganska oförarglig skämtvisa. Scenen fick ett efterspel på följande 
landskap, där nykterhetsföreningens ordförande, den aktningsvärde men för 
skämt otillgänglige landsmannen och baptistpastorn L. till nationen riktade 
några allvarsord, som åtminstone på en del av åhörarna icke förfelade sitt syfte.

Spexet gjorde emellertid stor lycka, uppfördes flera gånger på Uppsalatea-
tern för fullt hus och var till och med ifrågasatt för Dramatiska teatern, nå-
got som emellertid författaren hade nog självkritik och omdöme att avböja. 
I premiären var akademistaten talrikt företrädd med ärkebiskop Sundberg, 
universitetets prokansler, i spetsen. Bland övriga honoratiores märktes Adolf 
Erik Nordenskiöld, som året förut gjort sin berömda Jenisej-färd, där spexets 
författare varit med i den vetenskapliga staben.

Efter spexet tågade nationen med fana och hedersledamöter och andra för-
nämliga gäster i spetsen till Gillet. Nordenskiöld gick därvid arm i arm med 
teologen och överliggaren Kinken, ett av nationens största original. Kinken 
passade på att intervjua Nordenskiöld om vedpriserna på Spetsbergen, där 
Nordenskiöld några år tidigare övervintrat med sin expedition. Jag minns ej, 
om det var Kinken som också undrade, vad de fördrevo de långa aftnarna med 
under den långa vintern, eller om det var filosofen Edfeldt. Nordenskiöld sva-
rade emellertid, att de då vanligen fingo besök av eskimåprästen, med vilken 
de brukade ta sig en priffe. Om den svartskäggige Kinken, vars Uppsalaliv för 
övrigt skildras i ett epos, ”Kinkiaden”, tryckt (jag minns ej var) av Morbror, må 
här blott i förbigående nämnas, att han hade en tam geting, brukade meta mört 
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i Svandammen på första maj, blev präst i övre Norrland och fick sig en rejäl fru, 
som både avfattade predikningar åt honom och hjälpte med pastoralvården.

På tal om tama djur erinrar jag mig en annan klassik bland landsmännen, 
Segerkulan, senior, veterinär och lärare på Ultuna, som hade en tam älg, med 
vilken han då och då gjorde uppseendeväckande och äventyrliga färder mel-
lan Ultuna och Uppsala. Segerkulan trivdes bland yngre landsmän, som ofta 
sutto flockade kring honom på någon lokal och fingo till livs vidunderliga his-
torier om hans bravader.

För att emellertid återgå till festen, så vidtog dess nachspiel på Gillet under 
en mycket animerad stämning. Jag erinrar mig därifrån särskilt, att Svenska 
kyrkans primas tog till orda med ett från Horatius hämtat ingångsspråk: Nunc 
est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus (”Nu bör det drickas, nu med 
lössläppt fot bör marken stampas”).

Det är nu kanske mer än nog talat om nationen och nationslivet, men det må 
tillåtas att bland de många originella landsmännen, av vilka några redan blivit 
presenterade, omtala ännu ett par, var på sitt sätt märkliga och på sin tid all-
mänt bekanta personer, Uppfinnaren och den Indiske filosofen.

Uppfinnaren skulle bliva präst, men hans oroliga ande levde mest i uppfin-
ningarnas värld. Hans blonda, nästan meterlånga skägg, som han vid blåst kas-
tade som en boa över axeln, och hans trohjärtade blå ögon, som lyste av opti-
mism, gjorde honom uppmärksammad redan för sitt yttre. Bland hans uppfin-
ningar må nämnas: det automatiskt sig öppnande och slutande bläckhornet, 
som man ännu någon gång kan träffa på i avlägsnare bygders gästgivargårdar; 
buteljhylsor och en apparat vid stålpennefabrikation, båda, om jag minns rätt, 
framställda vid en fabrik på Kungsholmen, där Uppfinnaren en tid var verk-
sam; vidare ett slags vindmotor, vartill modell var utställd och demonstrera-
des på nationen; den var enligt Uppfinnaren icke långt ifrån ett perpetuum 
mobile. Hans märkligaste uppfinning var emellertid färgalfabetet, som var 
avsett att ersätta det vanliga alfabetet. Det bestod av trianglar och rundlar i 
olika färger. Principerna för och vitsen med detta alfabet kan jag icke närmare 
erinra mig. Märkvärdigt nog intresserade sig färgblindhetsprofessorn Holm-
gren för saken och gav ett välvilligt intyg åt uppfinnaren, vilket föranledde en 
välsituerad yngre landsman att satsa några tiotusental kronor för startandet 
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av ett färgalfabetstryckeri i Uppsala. Maskiner och arbetare införskrevos från 
Tyskland, men tryckeriet hann ej komma riktigt igång, förrän illusionerna 
brusto och det hela upplöstes. Uppfinnarens sista bekanta uppfinning var en 
slags ny religiös trosbekännelse, som han publicerade på flera spalter i Dagens 
Nyheter, såsom annons. Han kom snart därefter under lämplig vård och levde 
ännu många år, alltid bevarande sitt optimistiska humör och med sin fiol som 
sin bästa vän. Han var för övrigt under sin studenttid en uppskattad medlem 
i Donizettis berömda kapell.

”Den indiske filosofen” (Karl Erik Hammargren) var min kamrat redan på 
gymnasiet. Han var redan då livligt intresserad av filosofiska och religiösa äm-
nen. Det var genom honom jag kom att under gymnasietiden göra bekantskap 
med Flammarions Bebodda verldar, Büchners Kraft och materia, Viktor Ryd-
bergs Bibelns lära om Kristus samt hans polemik med anledning därav med 
biskop Beckman. Då vår kristendomslektor, ingen mindre än Paul Petter Wal-
denström, något år tidigare framkallat så mycken oro genom sitt angrepp på 
försoningsläran, var det naturligt, att vårt intresse och våra funderingar myck-
et kommo att röra sig om dithörande frågor. I Uppsala brydde han sig icke om 
några examensstudier, men han skaffade sig en vidsträckt beläsenhet på flera 
områden. Han var rätt hemma i matematik och icke främmande för naturve-
tenskapens aktuella problem, studerade orientaliska språk också, men mest 
filosofiska arbeten. Han ägde en stor receptivitet, men hade icke lika lätt för 
att framlägga sina åsikter, något som ofta skedde i form av paradoxer och lik-
som för att chockera sina för hans idéer och intressen likgiltiga kamrater. Han 
fick sitt vedernamn på grund av sin förkärlek för indiskt tanke- och känsloliv 
och blev även anhängare av den, som jag tror, i vissa engelska kretsar då särskilt 
med intresse omfattade Brahma Samaj och av reformatorn Ram Mohun Roy. 
Hammargren var i sällsynt grad likgiltig för det materiella livets villkor, levde 
som student synnerligen torftigt, så att kamraterna fingo det intrycket, att han 
icke ens kunde tillgodose det nödvändigaste, men han avböjde sårad varje de-
ras försök att hjälpa honom till rätta. Pengar hade för honom personligen intet 
värde. En gång, då han syntes vara som mest nere, vet jag, att han använde hela 
sin kassa för tillfället, femton riksdaler, att köpa apelsiner för, som han utde-
lade i ett godtemplarnas barntempel ute i Svartbäcken, där han var verksam.

Karl Erik Hammargren tillhörde 
föreningen Verdandis stiftare och 
gjorde sig bemärkt i 1880-talets 
Uppsala genom sitt intresse för 
indisk filosofi och religion. Han 
kallades ”Den indiske filosofen” 

och intresset drev honom att 
flytta till Indien, där han rycktes 

bort i förtid 1894. Hans yngre 
bror Manne Hammargren ingick 

under många år i Upsala Nya 
Tidnings redaktion.
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Trots denna sin bortkommenhet har emellertid Hammargren mera än de 
flesta kunnat konsekvent följa sitt livs ideal. Huru han kunde taga sig fram till 
sin längtans land Indien och där göra sig så gällande, att hans namn nämnes 
med vördnad av hög och låg, är närmast en gåta för denna världen. Dit kom 
han emellertid, vann vänner och gynnare i de filosofiska kretsar, dit han kände 
sig dragen, och levde ett självuppoffrande liv bland de fattiga, till dess han vid 
fyrtio års ålder dukade under för klimatets pressning, som hans av frivilliga 
försakelser undergrävda fysik icke kunde motstå. Under vistelsen i Indien kom 
han i nära beröring med Tagores familj, och Tagore har ägnat honom vackra, av 
varm sympati präglade minnesrunor.5 Några utdrag ur dessa må här finna plats:

Den unge svensken ägde gåvan av ett vidsynt förstånd och ett varmt hjärta, som 
satte honom i stånd att trots avståndet i tid och rum och trots rasskillnaden 
inse Ram Mohun Roys storhet [---] men det jag skattar högst hos denne euro-
peiske yngling är icke minnet av ädelmodigt gjorda tjänster, utan den dyrbara 
gåva av aktning han skänkte ett folk, som genomgår svåra tider och som det är 
lätt att förbise och förödmjuka. [---] Hans sinnesriktning, hans levnadsart, hans 
anspråkslöshet, hans gränslösa självuppoffring för ett folk, som icke ens hade 
förmåga att bekantgöra de välgärningar det fick mottaga – allt detta var så yt-
terst olikt vad vi varit vana att förbinda med tankar på europeerna i  Indien, att 
det hos oss frammanade en till dyrkan gränsande kärlek. [---] Han gav under-
visning i tyska och franska, och inkomsterna gingo till böcker för fattiga stu-
derande. [---] Han tog av sina penningar, sin tid och sina krafter ända till för-
sakelse. [---] Han dog och blev i enlighet med sin uttryckliga önskan bränd på 
vår likbränningsplats.

En annan indier, professor Heramba Chandra Maitra säger om Hammargren i 
not fem anförda årsbok: ”Han var förvisso en av de utvalda i denna världen, för 
vilka varje mänsklig varelse är en broder och som skapa ett hems värme och 
behag, varhelst de än äro.” Han berättar också, att Hammargren i en klass av 
sex elever, däribland Chandra Maitra själv, ”föreläste med flammande iver om 
de europeiska skalderna”; vidare, att han ”hade enkla levnadsvanor och helt och 

5 Bland annat i sitt till svenska översatta arbete Den skapande enheten (1923) och i 
Riksföreningens för Svenskhetens bevarande i utlandet årsbok 1924.
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hållet antog indiskt levnadssätt och anpassade sig helt efter landets seder och 
bruk”. I Brahma Samajs Historia (andra volymen, sidan 212) säges om honom, 
att ”han lämnade ett tomrum i vårt samfunds liv, som länge var kännbart”.

Studierna

Den tankfulle skulle kanske av det föregående vilja dra den slutsatsen, att 
 examensstudierna under ifrågavarande tidsskede spelade en underordnad 
roll i studenternas liv. Till förekommande därav bör till sist sägas något ytter-
ligare i detta ämne. Det var, så vitt jag förstår, huvudsakligen tvenne missför-
hållanden, som kunna göras ansvariga för att så många studenter icke kommo 
att på rätt sätt tillgodogöra sig sin universitetstid. Det ena hade utan tvivel 
sin grund närmast i spriten och dryckessederna. Genom dem kommo betyd-
ligt flera än nu att urspåra, och detta icke blott sådana, som mera uppenbart 
förföllo till slavar under spritbegäret, utan även för många, som – efter den 
tidens måttstock – höllo sig någorlunda inom måttlighetens osäkra gränser, 
blev sprit bruket till fördärv. Det blev också för dem allt för ofta, som de goda 
föresatserna till begränsning blevo överträdda, för att det icke i längden skul-
le leda till viljeslapphet även i andra avseenden. Detta blev så mycket ödes-
digrare, som det andra stora missförhållandet, nämligen bristen på ledning 
för studiernas ändamålsenliga anordning, gjorde målmedvetenhet och energi 
till nödvändiga betingelser för framgång i studierna och ernående av examen 
inom rimlig tid.

Det var på de två nu nämnda faktorerna, antingen var för sig eller i förening, 
som det florerande överliggareväsendet i första rummet berodde. Och det var 
icke blott det, att ett flertal studenter använde allt för lång tid på sina studier 
eller ej alls kommo fram till avsedda examina samt därigenom sent eller aldrig 
kommo att ute i livet göra rätt för sig på ett sätt, som något så när motsvarade 
uppoffringarna i tid och pengar; utan därtill kom också, att många genom sitt 
leverne under studentåren så undergrävde sin hälsa, att de dogo i förtid. Det 
är visserligen så, att döden mången gång träffar den bäste och skötsammaste 
i blomman av hans ålder och även att en och annan dukar under för överan-
strängning och försakelser under studietiden; men när det visar sig, att en ab-
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normt stor procent av den tidens studenter ej hunno upp till fyrtio-, femtio-
årsåldern, så tyder detta ganska oemotsägligt på att där var something rotten. 
Jag vet kotterier, studentklasser och andra studentgrupper från denna tid, i 
vilka icke ens halva antalet nådde över nämnda ålder och där icke ens tjugo, 
trettio procent kommo till sådana ställningar i livet och en sådan verksamhet, 
som var avsedd med deras universitetsvistelse och som anhörigas och statens 
uppoffringar för dem givit rätt att fordra.

Det bjuder emot att närmare utveckla detta, men jag har ej kunnat under-
låta att röra vid det, då jag här skulle försöka teckna tidens studentliv.

Om studierna kan jag däremot, för bildens mera konkreta gestaltning, gärna 
säga något ytterligare.

Saknaden av ledning för studiernas planläggning var mest märkbar inom 
 filosofiska fakulteten, där ämnesvalet var mest fritt och kombinationsmöjlig-
heterna voro störst. Den nykomne studenten var därför till en början oftast 
rådvill, såvida han icke hade utpräglade anlag och intressen i viss riktning, då 
han åtminstone kunde bestämma sig för ett visst huvudämne och därmed av-
göra om han skulle gå den humanistiska eller matematisk-naturvetenskapliga 
vägen. Men det återstod även då alltid någon villrådighet om biämnena, för 
vilka det avgörande ofta blev deras större eller mindre ”lätthet”, det vill säga 
veder börande professorers ”fordringar”. Ofta fann man efter att ha använt nå-
gon tid på ett ämne, att man tagit miste om sin begåvning, sina intressen el-
ler sina professorers medgörlighet, och då ”slängde” man det för att ge sig på 
något nytt.

De enda fasta punkterna i de filosofiska examina voro latinet och filosofin, 
som voro tvångsämnen i dem alla. Var man någorlunda praktisk, ägnade man 
sig till en början åt dem, medan man under tiden orienterade sig i fråga om de 
övriga. Det vanliga och bästa rådet man fick av sina äldre kamrater var också 
det, att man skulle använda första terminerna till ”orientering”. Att gå upp till 
professorerna och höra sig för om ”fordringarna” bidrog icke mycket till orien-
teringen. Klädd i frack och vit halsduk infann man sig på mottagningstiden, 
fick en del titlar på ofta avskräckande tjocka, okända böcker och för övrigt 
ett och annat vänligt råd om föreläsningar med mera, men det var svårt att 
hålla i minnet allt detta, och ofta visste man just icke mera, när man kom ut 
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ur mottagningsrummet, än när man gick in. Om man nu inte förhöll sig mera 
passiv och lät tiden ha sin gång, var det att börja taga saken i egen hand. Man 
prövade på föreläsningarna, som ofta rörde sig på ett högre plan än man själv 
befann sig. Jag hörde första terminerna, utom på de obligatoriska i latin och 
filosofi, historia för Malmström (Vasatiden) och för Hammarstrand (Assyris-
ka väldet), nordiska språk för Richert (etymologi) med flera. De som mest in-
tresserade voro Ribbings i filosofins historia och Richerts. Troligen hade den 
senares ämne fångat mig, om han ej redan efter första terminen sjuknat och 
snart därefter dött.

Mot slutet av andra terminen började det gå upp för mig, att jag borde väl-
ja den naturvetenskapliga linjen. Att jag från början icke slog in på denna be-
rodde nog mest därpå, att jag hade en jämförelsevis god underbyggnad i hu-
maniora från gymnasiet, medan däremot den naturvetenskapliga var synner-
ligen bristfällig. Mina förutsättningar på detta område lågo snarare däri, att 
jag under min skoltid vistades hemma ett par år och därunder, liksom under 
ferierna, levde i intim kontakt med naturen under jakt, fiske och jordbruksar-
bete. Närmaste anledningen till det slutliga valet av naturvetenskapliga äm-
nen torde ha varit Darwins arbete Om arternas uppkomst, som jag inropat på 
en bokauktion och som för mig öppnade nya synvidder. Inriktningen på geo-
login föranleddes kanske mest av ett i nationen hållet ”seniorföredrag” av dok-
tor Fredrik Svenonius vilket handlade om istiden, då ännu föga uppmärksam-
mad utom fackkretsarna.

Till ”orienteringen” tjänade också bokauktionerna, som jag tror då hade en 
större betydelse som bildningsmedel än nu. Onsdagsaftonen satt man ofta där 
och fastnade allt emellan för något rop. Bland mina första inrop voro Geijers 
Menniskans historia och Atterboms Svenska siare och skalder samt Mitscher-
lichs Lehrbuch der Chemie, redan då sedan ett halft sekel föråldrad. Jag nämner 
den sista, emedan den är det enda belägg jag numera har för att jag redan från 
början haft funderingar på naturvetenskapliga studier.

Vad jag här anfört om mina egna försök till orientering kan tjäna som illus-
tration till hur planlöst studierna från början skedde. Fallet är dock kanske 
något extremt. Fram på 1880-talet blevo förhållandena väsentligen bättre. 
Verdandis då utgivna studiehandbok, som snart nog följdes av en officiell, 
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av de akademiska myndigheterna föranstaltad sådan, har största förtjänsten 
därav. De också tillkommande seminarieövningarna, som blevo ett viktigt 
komplement till de i många stycken allt för medeltidsaktiga katedrala före-
läsningarna, beteckna ett annat framsteg, och vad de naturvetenskapliga äm-
nena beträffar, kommo institutionsarbeten och laborationsövningar snart att 
utgöra den väsentliga delen av studierna. Under mina första terminer voro 
ännu en del institutioner nästan hermetiskt slutna för studenterna, som där-
för måste på privat väg anskaffa nödiga studiesamlingar med mera. En insti-
tution, där annan anda rådde och en god energisk undervisning meddelades 
var den kemiska under Cleve, och jag räknar mina å den tillbragta terminer 
såsom de bäst använda. Umgänget å institutionerna mellan kamrater med 
samma studiemål och den dagliga beröringen med lärarna äro för studentens 
vetenskapliga utveckling av större betydelse än de katedrala föreläsningarna 
någonsin kunna få.

I samma mån som fram emot vår tid seminarieövningar och institutions-
arbeten fått större plats i den akademiska undervisningen, i samma mån ha 
de vetenskapliga intressena och fackföreningarna kommit att spela en myck-
et större roll i studentlivet än förr och därmed även reducerat betydelsen av 
de sammanslutningar, som under här avhandlade tidsperiod betydde mest, 
de från samma läroverk eller landskap rekryterade nationsföreningarna, och 
även matlagen.

Jag har kanske väl mycket betonat skuggsidorna i förra tiders studentliv och 
studieförhållanden. Det bör därför också sägas, att där också fanns åtskilligt 
på kreditsidan att uppvisa. Utan att här gå närmare in på betydelsen av den 
boströmska idealismen, må blott erinras om att en mycket stor del av bärar-
na av vårt lands andliga kultur under 1800-talets senare hälft voro påverkade 
av den. Och, för att blott hålla mig inom Norrlands nation, som lämnat mesta 
materialet till mina föregående skildringar, må här från mina första år i natio-
nen anföras några namn, bland de äldre landsmännen, som gjort sig bemärkta 
genom insatser på olika områden: Hjärne, Burman, Bygdén, Sundelin (teologie 
professor), Hamberg (meteorologen), Svenonius (geologen), Blix (fysiologen), 
Vising (språkmannen), Lundström (professor i växtbiologi), och flera skulle 
kunna nämnas.
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Provår, lärarverksamhet och forskning

Jag kan angående mina studier de första åren säga, att de rätt mycket svävade 
ut över examensämnenas och kursernas pensa. Min kandidatexamen togs i 
latin, kemi, geologi, matematik, fysik och botanik, samt genom komplette-
ring i zoologi. Filosofi, som i samma veva avskaffades som tvångsämne, och 
varåt jag ägnat åtskillig tid, uteslöt jag, då det var för mig nödvändigt att has-
tigt expediera min examen. Därav kom sig, att jag i en hast (på några veckor) 
tenterade alla ämnena, utom latinet, som jag tidigare tenterat. Dels på grund 
av denna forcering, dels emedan jag alltid tröttnade på att ordentligt inlära de 
föreskrivna pensa, voro mina tentamina allt annat än lysande; och jag kan inte 
annat än förvåna mig över det överseende mina examinatorer visade, särskilt 
Fries i botanik, Daug i matematik och Tullberg i zoologi. Att jag över huvud 
gick igenom berodde nog på att Cleve inför dem lade ut sig för mig, delvis ock 
att jag vanligen läst åtskilligt utom kurserna.

Efter kandidatexamen gällde det för mig att snarast komma ut och skaffa 
mig utkomst; jag gick provår i Stockholm vid Norra realläroverket och hörde 
till dess första provisar. Sixten von Friesen (rektor) och Sigfrid Almquist voro 
läroverkets främsta namn. Den förra enligt mina intryck utomordentlig som 
rektor, men hans undervisning, som var så grundlig (till exempel i vågrörelser), 
att han hade svårt att komma någon väg, tilltalade mig inte alls. Ännu mind-
re den pratige Almquist, genial och rolig, men löslig som lärare. Vi provisar 
kommo också alldeles på kant med honom; en självmedveten skåning, licenti-
at Nilsson, till och med i den grad, att han tvärt avbröt provåret och gav sig av 
till Amerika. Han var eljest min närmaste umgängeskamrat under provåret. 
Sedan har jag aldrig hört av honom. Både Friesen och Almquist sade mig en 
gång sedan, att de icke riktigt under första provåret kommit på det klara med 
hur det borde skötas. Ännu mindre var detta fallet med oss provisar, som inte 
gjorde några överflödsgärningar eller togo våra uppgifter alltför seriöst. Jag läs-
te denna tid en del större vetenskapliga arbeten i geologi (särskilt slog Crolls 
 Climate and Time mycket an på mig),6 dessutom läste jag Darwin, Spencer, 

6 Arbetet med denna titel hade jag icke tillgång till då, utan lärde känna Crolls 
idéer i en serie av handlingar (Philosophical Transactions ?), ur vilka jag gjorde 
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Stuart Mill och andra. Mina provårsbetyg voro ganska släta, men jag fick vika-
riat i Vänersborg terminen sedan jag slutat provåret. Jag trivdes där gott med 
det regelbundna skolarbetet och i ett gäng av rätt originella lärare, bland vilka 
jag särskilt minnes den fine Hallström (grek, sedan lektor i Karlstad). Förhål-
landena vid läroverket voro den tiden för övrigt icke det bästa, två fientliga 
partier i kollegiet. En episod, som jag erinrar mig från min tjänstgöring, må 
nämnas. Kristendomsläraren (Thorelli) hade till rektor anmält, att jag i min 
undervisning i naturlära påstått jorden vara mer än 6 000 år gammal. (Detta 
var emellertid en lärjunges konklusion, icke direkt uttalat av mig.) När jag en 
söndagsmorgon kom för att fullgöra min vakthållningstur i kyrkan, infann sig 
också rektor och skickade hem mig med en anmärkning mot mig för detta, att 
jag polemiserat mot en medlärares framställning (något som jag inte gjort för 
övrigt). Något vidare blev emellertid ej av denna religionsstrid, och jag har i 
övrigt ingenting att beklaga mig över i avseende på rektors bemötande av mig.

Vid terminens slut gjorde jag med min Uppsalakamrat Knut Arnell ett 
besök på Kinnekulle och därifrån genom Dalsland till en längre fotvandring 
genom Norge (Kristiania – Ringerike – Kongsberg – Telemarken – Hardan-
ger – därifrån med båt till Trondheim och vidare till Jämtland). Det var min 
första bekantskap med Norge och fjällen och vandringen står bland mina bäs-
ta ungdomsminnen. Något geologi lärde man väl ock av turen, ehuru det ej 
fanns mera till ledning än Kjerulfs stora arbete över ”Det sydlige Norges geo-
logi” i kvarto med atlas och karta i folio, det hela föga portativt, men i alla fall 
samvetsgrant medsläpat i renseln hela vägen. Hela resan kostade 200 kronor.

Sedan början av 1880-talet arbetade jag om sommaren vanligen ett par må-
nader som extra geolog vid Sveriges geologiska undersökning. Dagsarvodet var 
i början fyra kronor, sedan sex och i Jämtland längre fram åtta kronor och gav 
alltid en liten behållning och hjälp för kommande läsår. Jag arbetade dels för 
kartblad i Uppland (Grisslehamn och Svartklubben) dels i Småland (Möns-
terås), och från 1882 varje sommar i ett tiotal år i Jämtland på en länsbeskriv-
ning. Denna undersökning, som hettes ha ett praktiskt syfte, skulle egentligen 
stå under ledning av statsgeologen Santesson, som emellertid var ganska främ-

utförliga utdrag och resuméer.
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mande för sådana saker och endast pro forma gjorde kortare besök, varvid jag 
under en eller ett par dagar fick visa honom något lättillgängligt sevärt. Jag fick 
sålunda tämligen på egen hand sköta och planera mitt arbete, vilket första åren 
nog på grund av min oerfarenhet icke skedde så som det borde. Därtill kom, 
att kartor över länet ännu saknades. Endast Albins mycket bristfälliga läns-
kartor, första upplagan, hade man att gå efter. Vidare var utrustningen mycket 
bristfällig. En aneroid, som jag insisterade på, ansågs onödig. Jag skaffade mig 
emellertid en billig, enligt nutida fordringar alldeles oduglig sådan på egen be-
kostnad, vilken dock gjorde någon nytta på det stadiet.7

Mina arbeten voro första åren mest koncentrerade på att fastställa isrörelser 
och ledde till min gradualavhandling (1884), som påvisade den västliga isrö-
relsen från östra Jämtland, vilken sedan gav klaven till mina issjöstudier. Dessa 
kunde emellertid av brist på kartor och för andra uppgifters skull icke föras 
långt i detalj. Dock gav jag i min uppsats om issjöarna kring Drommen, sär-
skilt i ”Om Drommen förr och nu” (Svenska Turistföreningens årsskrift 1894) 
en översikt, som i sina huvuddrag vunnit bekräftelse i senare undersökningar 
av mig och andra. Det samlade resultatet av Jämtlandsarbetena framlades i 
den stora Jämtlandsbeskrivningen med karta (1894). (Efter senare översikts-
resor för SGU redigerade jag av detta arbete en ny upplaga 1920). Den första 
upplagan bättre för sin tid än andra. Redan i första upplagan hade jag grundat 
fjällgeologins tydning på den ett par år tidigare av Törnebohm framkastade 
överskjutningshypotesen, som sedan ända till nu (1929) stått i förgrunden vid 
tydningen av skandinaviska fjällens geologi.

För att återgå till mina Uppsalastudier efter kandidatexamen och min ut-
flykt på lärarbanan, bör minnas att jag sökt och enhälligt utnämnts till adjunkt 
vid Luleå elementarläroverk (1882), men blev på formella grunder bortklagad 
därifrån av en medsökande.8 Detta gav mig anledning att återvända till Upp-

7 Även konstruerade jag ett enkelt handnivåinstrument att använda vid sidan av 
barometern och kunde alltså jämsides med att jag besteg ett fjäll avläsa ungefär-
liga höjder på de omgivande (högre).

8 Jag hade vid provet för platsen gjort biskop Landgren uppmärksam på osäkerhe-
ten om min kandidatexamen medförde kompetens till läroverken (rektor Sahlin 
hade sagt mig, då jag tidigare frågte honom, att han var oviss, men att jag ju 
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sala och försöka mig på fortsatta studier, vilket skedde under ganska stora eko-
nomiska bekymmer till en början. Jag läste för licentiatexamen kemi, zoologi 
och geologi, mest kemi. Därjämte intresserade jag mig för meteorologi, som då 
ännu ej var examensämne. Professor Hildebrandsson, som alltid tog sig fader-
ligt an sina elever, visade mig därunder mycken välvilja och jag utförde under 
hans ledning en klimatologisk undersökning (Marche des isothermes 18839.) 

kunde försöka). Landgren svarade mig på sitt kärva sätt: ”Det är så mycket föror-
dande nu för tiden, men jag tar vem jag vill.”

9 Denna för övrigt inte på något sätt märkliga avhandling föranledde mitt förs-
ta inval i ett utländskt lärt sällskap, nämligen Societas des sciences morales et 
politiques i Alger (!), vilket kan tjäna till illustration av sådana utmärkelsers 
betydelse.

Meteorologen Hugo Hildebrandsson och kemisten Per T. Cleve tillhörde Arvid G. Högboms lärare och mento-
rer vid Uppsala universitet. Fotografierna, som tillhör Uppsala universitetsbibliotek, är tagna kring år 1900.
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Även skrev jag en populär lärobok i meteorologi (Gebers förlag). Meteorolo-
gin var för övrigt den enda naturvetenskap som jag redan tidigare haft någon 
förkärlek för, troligen uppammad av mitt intima liv med naturen och min be-
röring med fiskare, jägare och jordbruksbefolkning, av vilka jag inhämtat alle-
handa väderleksmärken; så även av min far, som hade vissa regler, särskilt för 
månskiftenas betydelse, bland annat den latinska sentensen: Prima, secunda 
nihil, tertia aliquid, quarta, quinta, qualis, tota luna talis (”den första och andra 
dagen i måncykeln betyder ingenting, den tredje något, så som vädret är den 
fjärde och femte dagen förblir det under hela månaden”). Även naturen i mitt 
barndomshem, cirka en mil från kusten, erbjöd många fenomen, som väckte 
intresse. De utpräglade land- och sjövindarna, cumulusmolnens bildning, häg-
ringar, solrök och därmed följande belysningsförhållanden med mera.

Under sista skolåret ”organiserade” jag till och med tillsammans med, se-
dermera fysiklektorn, min klasskamrat E. Edlander och den bekante ”indiske 
filosofen” (Karl Erik Hammargren) något år yngre, en observationsserie över 
cumulusmolnens höjd, land- och sjövindens riktning och styrka med mera. 
Hammargren bodde nämligen ett par mil, och Edlander ett tiotal mil längre 
in åt landet än jag. Vad som där intresserade särskilt, var att blåsten, som fram 
på eftermiddagen kunde bliva mycket stark, nästan storm, vid kusten icke 
räckte mer än någon halvmil ut till havs, där det samtidigt kunde vara alldeles 
lugnt och ej heller nådde in åt land mer än kanske en mil, eller två; vidare att 
denna vind ifrån att ha börjat som 0 tidigt på morgon, vred sig över till syd-
sydväst under förmiddagen och sålunda blev ungefär parallell med kusten. Vi 
satte oss också i förbindelse med gymnasisterna i Vasa mitt emot, att de skul-
le göra liknande observationer. Vi kunde vid vår kust se cumulusmolnen över 
Finland över horisonten liksom de kunde se våra.10 Huruvida det blev något 

10 Dessa cumulusstudier avsågo också svara på frågan varför våra vanligen inåt lan-
det huserande åskväder, när de drogo ut på havet, ”drogo av med värmen”, som 
var en allmänt känd regel.

Även gjorde jag regelbundna observationer (kl. 8, 2 och 9) över temperatur, 
vind, molnighet med mera och ritade kurvor däröver och detta intresserade även 
min far, som ”vikarierade” när jag var hindrad. Observationerna fortgingo endast 
ett par somrar.
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av med observationerna på finska sidan minns jag inte, men på vår sida gjorde 
vi tre under en sommar iakttagelser över här berörda fenomen. Det var troli-
gen 1876 (möjligen 1875). Med nuvarande möjligheter telefon et cetera skulle 
dylika undersökningar naturligtvis ha lätt och ledigt utförts.

Åren före licentiatexamen, 1883 och 1884, arbetade jag mest på Kemis-
ka institutionen, delvis biträdande Cleve i fraktionering av de sällsynta jord-
metallerna, som då jämte naftalinderivaten utgjorde huvudföremål för det ve-
tenskapliga arbetet vid Uppsala kemiska laboratorium. Min uppsats om dub-
belvolframater (1884) tjänade som licentiatspecimen.

Mitt vetenskapliga umgänge denna tid var laboranter. Svante Arrhenius; 
Olof Rödén, ovanligt begåvad, torde givit Arrhenius uppslaget till hans dis-
sociationsteori, slarver, dog på hospital några år senare. Emil Nycander, begå-
vad, vildhjärna, levde högt, amanuens på Kemikum, enfant terrible, blev sedan 
korvfabrikör (?) i Warschau, jästfabrikant i Hamburg (?), testamenterade sin 
förmögenhet till Uppsala universitet (200 000 kronor); vidare Fegræus, se-
dan Nobelkemist och geolog vid Bakuverken, Wallroth (myntdirektör), Knut 
Arnell (överkontrollör), Bladin (styv organiker, förstörde sin framtid genom 
sudd, dog ung) med flera. Övrigt umgänge var danske kemisten Sebelien, se-
dan professor vid Aas landbohoiskole i Norge, Lagerheim (botanisten), Ap-
pellöf (zoologen), Brandell (enligt Brandes ”den bäst möblerade hjärna han lärt 
känna”), som ej kom till en hans eminenta begåvning motsvarande ställning i 
Dagens Nyheter; Solander (fysikern), Hammargren (”den indiske filosofen”), 
samt dessutom en hel del landsmän och medlemmar i Verdandi; där jag lär 
varit den första invalda ledamoten. Var också någon termin styrelseledamot i 
denna förening, men hörde icke till den inre cirkeln (Staaff, Sneidern, Lillie-
höök, Wicksell, Branting, David Bergström, Mauritz Hellberg, Zweigbergk 
med flera), ehuru jag var tämligen väl bekant med en del av dem. Var ej heller 
vidare aktiv i föreningen, höll dock ett par föredrag såsom inledning till dis-
kussion och var vanligen närvarande på denna. Vid den stora förföljelsen med 
anledning av sedlighetsdiskussionen hade jag, ehuru stående ganska utanför, 
visserligen en del personliga obehag från konservativa vänner och gynnare, och 
påtryckningar att utträda, vartill jag emellertid ej fann skäl föreligga.



Denna gruppbild på medlemmar av Naturvetenskapliga studentsällskapets kemiska och geologiska 
sektioner 1877–87 rymmer så väl Arvid G. Högbom som åtskilliga av hans laborationskamrater. 
Under Högboms professorstid kom Geologiska sektionen i praktiken att fungera som hans semina-
rium. Uppsala universitetsbibliotek.



51

Då jag senare, mot slutet av 1890-talet (början av 1900-talet?) utträdde ur 
Verdandi, föranleddes det av att föreningen började avge opinionsyttringar i 
en del praktiska frågor, där jag ej ville vara med, då jag ansåg föreningen sakna 
förutsättningar därför, och ansåg att den borde begränsa sig till mera teore-
tiska diskussioner.

1885 på våren sökte jag lektoratet i kemi och naturalhistoria (biologi) i Karl-
stad; då jag emellertid innan ansökningstiden ej medhann min disputation för 
graden, skrev jag i all hast ihop en kemisk avhandling ”Om de kemiska grund-
ämnenas konstitution”, på vilken jag disputerade i Karlstad med ingen mind-
re än Arrhenius som tillkallad förste opponent. Min medsökande docenten i 
botanik Forssell fick platsen, med rätta, men mitt undervisningsprov och min 
disputation förbättrade åtskilligt mina chanser för lärarbanan, så att jag var i 
det hela nöjd med sakens utgång. Ett par veckor senare disputerade jag på en 
geologisk avhandling Isrörelser i Jämtland och blev på den docent i geologi, var-
efter jag gjorde detta ämne i stället för kemin till mitt huvudämne. Var emel-
lertid under de två följande åren amanuens på Kemikum och hade till och med 
ett kortare professorsvikariat i ämnet.11

Amanuenslönen plus vad jag kunde inbärga genom kollegier i geologi och 
såsom andre kurator i Norrlands nation och arbete såsom extra geolog bragte 
upp mina årsinkomster till bortåt 2 000 kronor och ansågs, trots studieskulder 
på omkring 8 000 kronor indicera giftermål (!) vilket skedde 1886. Sedan sköt-
te jag professuren i geologi under vakans 1887–90, då Sjögren tillträdde den.

Lärarverksamhet och rektorsstrid vid Stockholms högskola

Våren 1891 blev jag lärare i geologi vid Stockholms högskola (vakans efter 
Brøgger) med till en början 3 000, sedan 5 000 kronor och utnämndes till pro-
fessor där 1895. Brøgger hade grundat institutionen, där det under hans tid dri-

11 Ett förordnande i kemi och geologi vid Chalmers Institut, som erbjöds mig, gick 
jag miste om, därigenom att skrivelsen därom på grund av mina resor i avlägsna 
fjällvärlden ej kom mig tillhanda förrän efter terminens början, varför Institutets 
rektor, då han ej fick något svar från mig, vänt sig åt annat håll.
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vits ett storartat forskningsarbete i mineralogi och petrografi (Flink, Hamberg, 
Bäckström, Morton, Ramsay, Vogt, Sederholm med flera utom Brøgger själv).

Högskolan hade ännu ej examensrätt och lärjungeklientelet var ojämnt och 
delvis mindervärdigt; jag fick dock en del av mina bästa lärjungar från Uppsa-
la och en del elever från Tekniska högskolan och Bergsskolan. Jag lade under-
visningen mera på de geologiska sidorna av ämnet och på exkursioner (Jämt-
land, Åland, Gotska Sandön och Gotland et cetera), av vilka särskilt den långa 
Jämtlandsexkursionen med tolv deltagare var värdefull (bland deltagarna i 
Jämtland må nämnas Wiman, Sernander, Hamberg, Bäckström, Holmquist, 
Winge, Hallberg, dansken Jessen, Hedström). Exkursionen utsträcktes för en 
del av deltagarna ända till Vaerdalen i Norge, där nyss det bekanta stora skre-
det ägt rum.

Mitt viktigaste arbete under högskoletiden avhandlade Alnöns nefelin-
syenitgebit, och min avhandling därom torde vara det svenska petrografiska 
arbete, som väckt största internationella intresse, vilket väl mera är områdets 
än författarens förtjänst.

Innan jag går vidare må ytterligare något sägas om min högskoletid.
Ett annat mera omfattande arbete var min geologiska beskrivning och karta 

över Jämtlands län, vilken jag arbetat i fält på under tio somrar, med biträde 
av åtskilliga andra geologer. Bland mina övriga arbeten under högskoletiden 
nämner jag uppsatsen om sekulära ändringar i atmosfärens kolsyrehalt, vari jag 
gav en i det hela grundläggande utredning av de faktorer, som bestämma kol-
syrebalansen. Uppsatsen blev den direkta anledningen till Arrhenius’ mycket 
diskuterade teori om orsaken till de geologiska klimatväxlingarna; och kolsy-
refrågan upptogs senare av den amerikanske geologen Chamberlin, som gick 
efter samma linjer som jag slagit in samt mera detaljerat sökte bestämma de 
verkande faktorerna (i Journal of Geology).

Under högskoletiden var jag dagligen tillsammans med Arrhenius, senare 
även ofta med de andra yngre lärarna och mera försigkomna eleverna (Lager-
heim, Bjerknes, Bäckström, Hamberg, Abegg, Kobb, Holmquist, Hedström 
med flera). Arrhenius’ arbete om vulkanismen utkom under denna tid; han 
resonerade därvid ofta med mig, som nog tyckte att han tog de geologiska 
synpunkterna och betänkligheterna mot hans teori väl lätt, särskilt vattnets 



Deltagarna i Mineralogisk-geologiska institutets vid Stockholms högskola exkursion till Jämtland beskådar 
Döda fallet vid Bispgården. Fotografiet är taget av Axel Hamberg 19 juni 1893. Arvid G. Högbom står 
längst ned med cigarr i mun. Mitt i bilden syns Rutger Sernander stående lutad mot berget med hammare 
i hand, ävenledes rökande. Knut Winge sitter på klippblocket mellan Sernander och Högbom. Övriga av-
bildade deltagare är Helge Bäckström, Otto Ekstam, G. Hallberg, Herman Hedström, Per Holmquist, Axel 
Jessen och Carl Wiman. Uppsala universitetsbibliotek.
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nedträngande till och uppsugning av magman under hydratbildning och SiO2 
avspaltning.

Med alla de fördelar min anställning vid högskolan beredde mig för mitt ar-
bete, var det emellertid åtskilligt, som gjorde de åren mindre angenäma. Det 
var först och främst svårigheter av ekonomisk art, svårigheter att med den 
ringa lönen, med rätt betydliga skulder och med familj klara sig; att detta dock 
gick, får jag till väsentlig del skriva på min hustrus omtänksamhet och spar-
samhet. Vidare tillkom, att jag under en god del av dessa år på vårterminerna 
led av sviter efter influensa, som den tiden väl icke yttrade sig genom några 
mera häftiga sjukdomsattacker – man behövde eller brydde sig ej ens om att 
intaga sängen – men oftast följdes av flera veckors kraftnedsättning. Det var 
ofta jag icke ens orkade gå uppför Kungsbacken från högskolan till mitt hem. 
Även hustru och barn voro tidtals sjuka eller krassliga, särskilt min hustru de 
två sista åren. Slutligen tillkommo hetsiga och upprivande slitningar inom lä-
rarrådet, vars äldre ledamöter voro delade på sedan gammalt motsatta partier 
(motsättningen Key–Retzius). Striderna flammade upp särskilt vid och med 
anledning av rektorsvalet 1894, som väckte ett oerhört rumor i Stockholms-
pressen (omkring årsskiftet 1894–95).

Det skulle föra allt för långt att redogöra för den ställning jag i denna strid 
kom att intaga; det må blott sägas, att jag, liksom mina kolleger på samma sida 
Arrhenius och Bjerknes, såsom blott tillförordnade, hade en ömtålig ställning 
och att, om ej saken på ett obehörigt sätt drivits till sin spets genom Mittag-
Lefflers uppträdande mot oss, jag helst velat slippa deltaga i valet. Ett moraliskt 
stöd i frågans mest dramatiska skede fingo vi dels av Viktor Rydberg, som i ett 
upprört anförande yrkade på att vi icke skulle efterkomma Mittag- Lefflers 
(valförrättarens) hastigt påkomna idé att vilja utesluta oss från deltagande i 
valet (och därigenom försätta sitt motparti i minoritet). Även högskolans sty-
relse, dit slutligen frågan om vår valrätt hänsköts, beslöt att den allt dittills 
tillämpade praxis om de tillförordnade lärarnas deltagande i lärarrådets för-
handlingar skulle tillämpas. Mittag-Lefflerska partiets synpunkter äro utför-
ligt, partiskt och insidiöst utvecklade i John av Klerckers broschyr Handlingar 
rörande rektorsvalet vid Stockholms högskola år 1894. Klercker var såsom en tid 
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förordnad notarie i lärarrådet och såsom Mittag-Lefflers handgångne man väl 
initierad i frågan och i Mittag-Lefflers synpunkter.

Rektorsstriden torde ha skadat högskolans anseende i hög grad. Mittag- 
Leffler lät påskina, att den var orsaken att Nobel, som eljest skulle ha haft 
högskolan i tankarna, drog sig tillbaka och att hans stora förmögenhet gick till 
andra håll. Huru därmed förhåller sig vet jag ej; men att striden fick den ka-
raktär den fick var nog till mycket väsentlig del Mittag-Lefflers verk; åtskil-
ligt får nog övriga ledamöter av lärarkollegiet också ta på sig. Otto Pettersson 
och Leche voro inga formkarlar och deras temperament lågo ej för att utjämna 
konflikter. Gyldén och Retzius, som också, var på sina håll verksamma, blåste 
på sitt sätt under. Vi yngre lärare, möjligen med undantag för Arrhenius och 
Kobb, voro nog icke vidare inne i vad som underst låg under i dessa strider, där 
vi kommo att figurera med, och kommo väl snarast genom omständigheternas 
makt och genom en viss ovilja mot Mittag-Lefflers fasoner att ställa oss mot 
honom. Han var enligt min mening den som med största auktoriteten kunnat 
leda högskolan under dessa kritiska år, då ännu inga fasta traditioner hunnit ut-
bilda sig; därnäst hade väl Leche varit lämpligast, visserligen het och litet obe-
räknelig, men dock på sitt sätt konciliant och inte småaktig. Viktor Rydberg 
var alldeles för opraktisk och redan för övrigt gjorde vacklande hälsa, att han ej 
var att tänka på. Phragmén hade de formella förutsättningarna i hög grad, men 
var för ny och ung att kunna göra sig gällande i det getingbo lärarrådet då var. 
Att Otto Pettersson under sådana förhållanden blev den som Mittag-Lefflers 
motparti måste välja är klart, huru föga han än på grund av sitt temperament 
kunde väntas bliva situationernas man. Att han över huvud vid föregående 
rektorsvalet kunde slå Mittag-Leffler ur brädet, var till god del vårt, de yngre 
lärarnas (Arrhenius, jag) verk (jämte Gyldéns), och berodde kanske främst 
på att man den gången var tämligen allmänt förargad på Mittag-Lefflers sätt 
att under föregående period handha rektoratet. Hans vidsträckta ekonomiska 
intressen kring den tiden, gjorde, att han sällan var att träffa på rektorsexpe-
ditionen, vilken – visserligen med tillbörlig värdighet och duglighet – mest 
handhades av högskolans vaktmästare och faktotum Andersson (av oss därför 
också ibland kallad ”prorektor”).
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Mittag-Leffler har velat göra gällande, att de mothugg han rönte ytterst be-
rodde på hans strävan att upprätthålla högskolan som en fri härd för veten-
skaplig forskning utan examina, medan hans motpart skulle sträva att göra 
högskolan till en examensanstalt med uppgift ”att bereda infödda stockhol-
mare förlängd föräldravård under sin studietid”. Detta sista var en snärt åt Pet-
tersson, vars lärjungeklientel till god del bestod av medicofilare. Jag tror för 
min del, att den partiskiljande linjen föga influerades av frågan om examens-
rätt eller icke examensrätt; men jag tror också, att högskolan var tvungen att 
skaffa sig examensrätt, om den skulle kunna påräkna att utvecklas och åtnjuta 
stadens ekonomiska stöd. Dess ekonomi var under våra första år där alldeles 
för svag för att högskolan i längden skulle kunna hävda sin ställning.

Trots de häftiga sammandrabbningarna i rektorsval och andra frågor, var 
de personliga relationerna mellan lärarna ingalunda så ohjälpliga, som press-
sens framställningar kunde låta förmoda. Och under större delen av min tid 
vid högskolan stod jag för min del på tämligen god fot med samtliga lärare, 
som jag hade något att göra med. Både Retzius och Mittag-Leffler, de motsatta 
polerna, sågo oss ofta vid festliga tillfällen i sina hem. Det var också de som i 
främsta rummet representerade högskolan i det yttre och vid besök av cele-
bra utländska forskare.

Över huvud fick jag det intrycket, att för Retzius och Mittag-Leffler och 
flera andra av det dåtida Stockholms främste vetenskapsmän, mycken vikt la-
des vid att så mycket som möjligt synas utåt och låta omtala sig. Delvis låg där 
bakom personlig fåfänga, delvis väl också nödvändigheten av reklam för ve-
tenskapen och högskolan. Förhållandevis är kanske icke mycket annorlunda nu 
för tiden. Emellertid visade både Retzius och Mittag-Leffler också i handling 
och genom sina donationer sitt verkliga vetenskapliga intresse.

Under mina Stockholmsår hade jag ständigt goda relationer och vänligt stöd 
utanför högskolan av representanterna för mitt fack: Otto Torell, Alfred Elis 
Törnebohm, Adolf Erik Nordenskiöld och Alfred Gabriel Nathorst, vilka alla 
jag bevarar i tacksam hågkomst. Även hade jag åtskillig, uteslutande angenäm, 
beröring med den ståtliga forskartrion Oscar Montelius, Hans Hildebrand och 
Hjalmar Stolpe. Dessa, liksom Torell, Nordenskiöld och Mittag-Leffler, gjorde 
sig bemärkta var helst de uppträdde, och jag undrar om vårt land någonsin haft 
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att uppvisa sådana även i det yttre magnifika representanter för vetenskapen 
som dessa. Hos Mittag-Leffler lyste väl fåfängan rätt ohöljt fram, men ändå! 
Och Montelius minns jag särskilt från en stor kongressmottagning (flera olika 
kongressers representanter) år 1900 hos franske presidenten. Det var ingen i 
hela den tusenhövdade samlingen, som rörde sig så obesvärat med olika språk, 
dignitärer och damer, som Montelius, vars ståtliga gestalt och uppträdande 
synbarligen väckte allmän uppmärksamhet och beundran. På gamla dar de-
klinerade han åtskilligt andligen och blev litet tröttsam med sina historier och 
sin strävan att alltfort vilja dominera sitt sällskap.

Gösta Mittag-Leffler och Otto Pettersson spelade huvudrollerna under den ryktbara rektorsfejden vid Stock-
holms högskola i mitten av 1890-talet. Fotografierna tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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Norrlandsfrågor och inspektoratet

Jag tror, innan jag lämnar min Stockholmstid, att jag vill säga något om ett 
verksamhetsfält, däri jag redan då blev engagerad och som även tog en del av 
min tid i anspråk under mitt första decennium i Uppsala.

Under högskoletiden började också mina arbeten med Norrlands skogs- och 
näringsfrågor, delvis med understöd och i samråd med Frans Kempe, som kort 
förut lierat sig med dåvarande Uppsaladocenterna Lundström och Bovallius 
för studier av de norrländska skogarnas biologi och principerna för en rationell 
skogsvård. Rörande mina bidrag i dessa frågor, som särskilt togo sikte på landets 
geologiska utvecklingshistoria och den därav beroende jordmånsfördelningen 
samt skogseldarnas dominerande betydelse för de norrländska naturskogarnas 
tillstånd och typer (primära, härledda och degenererade), vilka studier lades 
till grund för Lundströms indelning av skogstyperna, skall jag möjligen fram-
deles lämna en närmare redogörelse.12 Här må blott nämnas, att mitt arbete, 
liksom hela det Kempeska initiativet, misstänkliggjordes i pressen såsom ett 
partitagande för bolagsintressena gentemot jordbruket och bönderna, för vilka 
vid denna tid Lindhagen energiskt missionerade i Norrland. Pressen i övre 
Norrland, särskilt i Västerbotten, ställde till med en kampanj mot mig, som 
var fullkomligt blottad på saklighet och kännedom om mina arbeten. Det ar-
rangerades till och med folkmöten (i en del Lapplandssocknar) och uttalanden 
av lantmäteriföreningar mot mina åsikter om jordbruks- och kolonisations-
möjligheterna i det övre Norrland. Även Mosskulturföreningen vid ett möte i 
Östersund fattade en resolution, som fördömde mina åsikter, bland annat om 
frostländigheten och dess orsaker.

De trenne årtionden, som förflutit sedan dess och de olikartade, i det hela 
grundligt misslyckade kolonisationsförsöken där uppe ha emellertid givit mig 
rätt i allt väsentligt, så den saken behöver ej vidare avhandlas.

En därmed sammanhängande fråga – Inlandsbanan – något senare (1906), 
där jag också intog en mot Norrlandsopinionen avvikande ställning, ökade 
icke min popularitet i Norrland. Jag var emellertid kring denna tid i min bäs-

12 Se ”Om skogseldar förr och nu”, Norrländskt handbibliotek XIII 1934.



59

ta ålder och nog stridbar för att, gentemot den ovilja, som jag då från många 
håll var utsatt för, med liv och lust hävda mina åsikter. Det var emellertid en 
sak som satte mig i en mera penibel situation. Hjärne hade med anledning av 
en konflikt, som framkallades av en träpatron i Sundsvall rörande en insam-
ling till Norrlands nation, på ett nog så ostentativt sätt lämnat sitt inspektorat 
för nationen 1898, just vid den tid som norrländska presskampanjen mot mig 
hade börjat (eller något litet senare), och nationen, som icke hade någon kan-
didat som Hjärnes efterträdare inom nationen utom mig, och ej gärna ville gå 
utom nationen, vände sig till mig för att jag skulle åtaga mig denna syssla. Min 

Norrlands nations inspektorsporträtt av Harald Hjärne är 
utfört av Anders Zorn. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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ställning till de då aktuella Norrlandsfrågorna gjorde det för mig motbjudan-
de att efter det Hjärneska intermezzot mottaga uppdraget, då jag förstod, att 
det både inom och utom nationen skulle uppfattas såsom ett partitagande för 
Hjärnes motpart – något som jag i själva verket icke alls hade någon lust till. 
Jag var dessutom i det hela mycket litet lagd för ett inspektorat med dess tradi-
tioner och hade, som jag ock tidigare uttalat, icke särdeles intresse för nations-

Norrlands nations nya byggnad och Nybron på fotografi taget av Th. Bäckström våren 1896. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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väsendet över huvud; och jag hade på känn, att en god del av nationen stod på 
min motsida i de Norrlandsfrågor, däri jag uppträdde.

Emellertid, antingen det nu var av en slags pliktkänsla eller trots eller hygg-
lighet, lät jag övertala mig att ”så länge det var nödvändigt vara nationens in-
spektor”. Jag får erkänna, att nationen såsom sådan, och framför allt dess kura-
torer och övriga funktionärer, gjorde allt för att underlätta min ställning som 
inspektor. En del oundvikliga obehag med slarviga eller drumliga landsmän, 
som måste tas under behandling, kunde ju inte alldeles utebli, men i det hela 
gick det bra att komma tillrätta med nationen. Jag minnes alla de kuratorer 
och tjänstemän, varmed jag under min tioåriga inspektorstid hade att samar-
beta med glädje och tacksamhet; jag måste mången gång beundra den skick-
lighet, samvetsgrannhet, takt och goda kamratkänsla, varmed dessa ofta unga 
män fullgjorde sina åligganden, och av stipendienämndernas opartiskhet och 
goda arbete hade jag likaledes det allra bästa intryck. Ett par gånger fann jag 
dock mig böra avvika från deras förslag. En gång föranledde en min stipendie-
utnämning klagomål från sökande, varvid konsistorium – som jag anser felak-
tigt – gav honom rätt. Detta gav mig impulsen att, vilket jag redan förut var 
betänkt på, frånträda inspektoratet, något som nu kunde ske utan att bringa 
nationen i någon svårighet med efterträdare, eftersom Edén nyss förut blivit 
professor och valbar.

Professorstiden i Uppsala

På våren 1897 tillträdde jag professuren i Uppsala såsom Sjögrens efterträda-
re. Han hade, delvis med egna resurser, delvis med anslag, moderniserat in-
stitutionen, som under föregående långa vakanser blivit mycket efter (detta 
redan på Walmstedts tid också); särskilt saknades resurser för mineralogis-
ka och petrografiska studier.13 Sjögren kom nu att ge kristallografin och mi-
neralogin en större plats i examina och övningar och fordrade sådan även av 

13 Se min Sjögrens biografi i Bulletin of The Geological Institution. [Arvid G. Hög-
bom, ”Hjalmar Sjögren – Life and Work”, Bulletin of the Geological Institution of 
The University of Upsala, vol. XVIII, 1922.]
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dem som kombinerade ämnet med biologi. I denna 
av sistnämnda kategori studerande ej så väl sedda 
”mässingkult” vidtog jag åtskilliga reduktioner till 
förmån för den dem närmare liggande geologin. Jag 
delade för övrigt upp de studerande i tvenne linjer, 
en med övervägande geologisk-biologisk (och geo-
grafisk) orientering, den andra med kemisk-fysisk-
mineralogisk-petrografisk läggning. Den förra fick 
inskränka de kristallografiska, mineralogiska och 
petrografiska kurserna till ett minimum, nödvän-
digt för deras geologi; den senare fick ta den histo-
riska geologin och fossilen mera kursivt. Och mina 
föreläsningar utöver vissa elementära kurser, blevo 
även lagda antingen för ena eller för andra linjen. 
Något som helst tvång för betyg att åhöra föreläs-
ningarna fanns ej.

Tidigare, och särskilt under mitt vikarierande 
1887–90, togs geologi ofta som fyllnadsämne i den 
humanistiska kandidatexamen, där på den tiden 
ett naturvetenskapligt ämne (eljest ofta astrono-
mi eller botanik) skulle enligt statuterna ingå. Det 
blev naturligtvis en mycket enkel approbaturskurs, 
som krävde några få veckor att inhämta. Det var att 
lägga ämnet så, att det dock kunde ge ett litet till-
skott till allmänbildningen och en liten föreställ-
ning om jordens utvecklingshistoria och särskilt 
kvartärtiden. För många blev nog emellertid be-
hållningen ”för livet” skäligen liten. Jag kommer 
ihåg huru Oscar Levertin (som också kom i åtnju-

tande av denna min undervisning) när han sedan som lärare vid Stockholms 
högskola påminde mig därom, sade, att han icke mindes mera av sin geologi 
än ordet ”skalenoeder” och det visste han inte vad det betydde! Jag å min sida 

Hjalmar Sjögren tillträdde 1890 professuren i mineralogi 
och geologi. Under de följande fyra åren svarade han för en 
väsentlig modernisering av institutionens utrustning, till icke 
ringa del stod han själv för kostnaden. Genom sitt äkten-
skap med Anna Nobel, brorsdotter till Alfred Nobel, hade 
han blivit ekonomiskt oberoende och lämnade tjänsten på 
egen begäran redan 1894. Uppsala universitetsbibliotek.
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måste också konstatera att jag inte märkte några spår av hans geologiska exa-
men i hans skrifter! 

Ibland har jag emellertid sedan ute i livet träffat på andra, som frivilligt för-
klarade, att de icke tyckte den tid de använde för geologin under sina i övrigt 
rent humanistiska studier var alldeles bortkastad. En episod kan i detta sam-
manhang antecknas. Jag sammanstötte en gång på en turiststation i Jämtland 
med en medelålders herre, som kom fram och presenterade sig som herr P. och 
frågade, om han var igenkänd och berättade, att han på sin Uppsalatid tenterat 
geologi för mig. Mannen var orakad och såg något ruffig ut, direkt nedkommen 
som han var från en fjälltur (vilket jag icke visste), och iklädd mer eller mindre 
avlagda vinterkläder, icke, som senare blivit sed, var mer eller mindre sport-
klädd. I förstone, och då jag icke igenkände mannen, tänkte jag att det kunde 
vara en av den sorten, som man då och då stöter på ute i världen, som med 
åberopande av gammal bekantskap slutligen komma till att begära en tillfällig 
hjälp för mer eller mindre självförvållade ekonomiska svårigheter. Jag ställde 
mig därför något kylig inför mötet, men för att dock icke brista i nödvändig 
hövlighet, tyckte jag mig dock böra svara något på hans presentation och tala-
de om att jag visserligen icke kunde erinra mig vem han var, men att jag dock 
tyckte mig komma ihåg utseendet (vilket jag likväl knappt gjorde), och så frå-
gade jag i min ordning ”vad har ni nu för verksamhet?” ”Jag är regeringsråd”,14 
blev det något förbluffade svaret. Situationen roade honom troligen mera än 
mig, men jag kunde dock uttrycka min tillfredsställelse, att jag hade heder av 
min lärjunge, och snart därefter skildes våra vägar.

Sedan jag blivit professor (1897) och kunde litet mera fritt ordna min under-
visning, vilket också underlättades därav, att numera humanister ej behövde 
komma ifråga vid undervisningens planläggande, sedan tvånget av ett natur-
vetenskapligt ämne i deras examen borttagits, lade jag kurser och fordringar 
så, att praktiskt taget betyget approbatur icke mera togs i examen. Då nämli-
gen den tid, som statutenligt kunde disponeras för olika examensämnen och 
betyg, måste begränsas och då den för approbatur rimliga tiden icke kunde 
utsträckas så långt, att den gåve någon verklig geologisk utbildning, emedan 

14 Regeringsrådet Palmgren.
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en allt för stor del av tiden måste upptas av rent preliminär undervisning i de 
för geologin grundläggande disciplinerna, så blev det i praktiken så, att i regel 
cum laude-kurserna inhämtades såsom minimum. De beräknades till två à tre 
à fyra terminer (jämte minst ett par veckors sommarexkursioner resp. fält-
arbeten), varvid likvisst under dessa terminer något annat närliggande ämne 
kunde studeras vid sidan av geologin. Den biologiska och den kemisk-fysiska 
linjen hade, utöver en del gemensamma kurser och föreläsningar, var sina spe-
ciella kurser. Det fordrades numera, att de studerande i geologi skulle ha för-
värvat elementära insikter i kemi (ungefär realstudentkurs). Se för övrigt stu-
dieplanen för denna tid. Bland ämnen, som jag läste vid dessa kurser nämnas 
(vanligen à två timmar i veckan under en à två terminer)

Kemisk geologi (eller vissa kapitel därav)
Mineralparagenes,
Malmernas geologi
Svenska malm- och mineralfyndigheter
Ekonomisk geologi
Geologin såsom grundval för fysiska geografin
Teoretiskt petrografiska viktiga områden
Prekambrisk geologi
Kvartärgeologi
Norra Europas eller Fennoskandias berggrund
Norra Amerikas kvartärgeologi
Bergskedjebildning
De exogena geologiska agensen
Geomorfologiska problem
Geologins historia (eller vissa kapitel därav)
Nivåförändringar
Aktuella geologiska problem
Klimatväxlingar med flera

En del av dessa ämnen upptogs upprepade gånger, exempelvis Geologins 
 historia, vars grundlinjer jag ansåg ingå i fordringarna för en vetenskaplig- 
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geologisk bildning. För högsta betyget fordrades utförande av en undersökning 
i fält eller på laboratoriet och för licentiatspecimen, att det skulle föreligga pu-
blicerat, en regel varifrån jag under krigs- och krisåren måste i några fall frångå.

Mina åhörare höllo sig vanligen mellan tio eller tjugofem, allt efter ämnet 
som behandlades; i de elementära kurserna ofta något flera, särskilt var detta 
fallet under min tidigaste akademiska lärarverksamhet, då även humanister 
studerade ämnet. Och jag hade tillfredsställelsen att se antalet hålla sig täm-
ligen oförändrat till terminens slut. I den mån jag tränade upp mig blev jag 
allt mindre bunden av anteckningar, ofta ej mera än en liten lapp eller med 
vad jag skrivit upp i förväg på svarta tavlan, och för övrigt ledning av uppsat-
ta kartor, profiler och övrigt demonstrationsmaterial. Då jag ansåg detta nog 
så viktigt som föreläsningen i övrigt, tillhöll jag åhörarna att endast sparsamt 
göra anteckningar (i allmänhet ej mera än vad jag skrivit på tavlan). De hade 
vanligen från andra kurser den vanan att så flitigt anteckna, att jag misstänker 
uppfattningen av sammanhanget därav blev lidande och demonstrationerna 
otillfredsställande tillgodogjorda. Då jag därtill talade rätt fort, och åhörarna i 
många fall voro allt för omogna att göra njutbara sammandragna referat av fö-
redragen, blevo deras anteckningar av ringa värde, något som jag många gång-
er kunde övertyga mig om. Jag rådde dem då hellre i lämpliga läro- och hand-
böcker närmare orientera sig i de behandlade ämnena. Geologin erbjöd, då de 
från läroverken icke hade de mest elementära begrepp i ämnet, stora svårighe-
ter, större än i många andra ämnen, att skilja mellan väsentligt och oväsentligt, 
att läsa kurserna med omdöme och förstånd. För att underlätta detta införde 
jag under min senare professorstid offentliga tentamina, något som eljest vid 
universitetet praktiserades endast av professor Winroth i juridiska fakulteten. 
Offentligheten bestod endast däri, att tiderna (ej examinandernas namn) an-
slogs på Institutets svarta tavla och tentamina förrättades i geologiska lärosa-
len, vanligen med två på en gång ifråga om lägre examina. De studerande, som 
under närmaste tiden ämnade tentera, voro de flitigaste åhörarna och kunde 
uppgå till ett tiotal; det var föreskrivet, att de skulle infinna sig före dess slut. 
Jag tror, att dessa åhörare inhämtade rätt mycket under dessa tentamina och 
fingo en bättre föreställning, om huru de borde ta ämnet än när det skulle ut-
forskas kamratvägen. Naturligtvis fingo de också reda på vad man kallar pro-
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fessorns ”katekes” genom att flitigt bevista dessa tentamina, men detta ansåg 
jag icke vara någon olägenhet, utan tvärtom en fördel, då jag just i tentamina 
lade vikt på vad jag ville de skulle veta. Naturligtvis upptogs denna min of-
fentliga tentamen av delinkventerna till en början med blandade känslor men 
något starkare missnöje kunde icke ta sig uttryck, då de redan förut vanligen 
varit flitiga åhörare på dem. När tentamen var slut, tog jag tentanderna in i mitt 
rum och satte betyg, så att åhörarna bäst de gitte fingo skaffa sig besked om 
resultatet. Efter vad jag kunde förstå, voro åhörarnas och mina åsikter om ten-
tandernas kunskaper och det betyg de förtjänade i allmänhet synnerligen väl 
överensstämmande. Naturligtvis måste vid betygssättningen avseende också 
fästas vid vad tentanden i övrigt presterat (övningar, exkursioner, fältarbeten) 
och den kännedom jag därvid vunnit om deras kvalifikationer, vilka ofta var 
mera värt för bedömandet av själva tentamen.15 Jag hade tillfredsställelsen att 
konstatera att kunskaperna blevo mycket jämnare efter införandet av dessa of-
fentliga tentamina, något som dels berodde på att de blivande delinkventerna 
genom dem fingo bättre grepp om huru ämnet borde tagas, dels därför att de 
voro generade för kamraterna att gå upp alltför dåligt förberedda. Därtill kom 
fördelen att den tid som jag tillsatt på tentamina blev nyttigare utnyttjade än 
om de hållits privat och vidare att okontrollerbart prat om tentamina, som lätt 
kunde spridas, när det skedde på det vanliga privatissima sättet, avväpnades. 
Naturligtvis kunde även vid offentliga tentamina professorn lägga förhören så, 
att han mera hjälpte och mera stjälpte, allt efter som han ville. Det förra före-
kom väl en och annan gång i ömmande fall, det senare gentemot en och annan 
bluffare; men jag hörde icke, att med anledning därav några utläggningar om 
orättvisa förekommo. Jag har åtskilliga gånger från den som tillhörde den se-
nare kategorin och en eller ett par gånger blevo skymfligen kuggade rönt bevis 

15 Under ett par terminer införde jag seminarieövningar (Norra Amerikas och 
Norra Europas kvartärgeologi), men då dessa inkräktade på intresset för de en-
ligt min mening lika nyttiga fria vetenskapliga sammankomsterna (Geologiska 
sektionen, Geografiska föreningen med flera) ansåg jag mig icke böra fortsätta 
därmed; mitt regelbundna deltagande i sektionens sammanträden och förhål-
landen kunde för övrigt, liksom professor Wimans, anses ekvivalera en semina-
rieundervisning och hade fördelen av friare former.
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på tacksamhet därför; några ha också blivit sedan duktiga ve-
tenskapsmän eller på andra banor skött sig mycket bra.

Beträffande mitt förhållande till de studerande i mitt ämne 
får jag tillägga, att det icke låg för mig att ”bilda skola”; jag var 
över huvud rätt återhållande mot deras planer att bli veten-
skapsmän, om de icke hade både begåvning och nödig ekono-
misk bakgrund för sina studier. Det var ändå nog åtskilliga som 
invita Minerva nödvändigtvis ville pressa sig fram till licentiat-
examen; erfarenheten gjorde mig med tiden allt mer ovillig att 
”ge dem ämnen” för licentiatexamen; sedan jag i några fall haft 
mycket besvär och tidsförlust med att försöka hjälpa en del av 
denna kategori med deras undersökningar, vilka kunde efter 
en tid alldeles rinna ut i sanden, och icke blott detta, utan deras 
misslyckande gjorde ett upptagande av samma ämne av andra 
bättre kvalificerade mindre lockande, så att de kunde bliva lig-
gande outnyttjade, även om de eljest kunde vara av aktuellt ve-
tenskapligt intresse.

Bland de under senare decennium verksamma geologerna i 
vårt land kan jag räkna ett flertal såsom i mer eller mindre grad 
mina lärjungar. Även geografer, biologer och arkeologer ha i 
flera fall begagnat sig av för dem lämpade kurser i geologi, liksom ett samar-
bete på gränsområdena tagit sig uttryck i gemensamma sammankomster av 
de vetenskapliga föreningarna och seminarierna i dessa fack. En sådan sam-
verkan i större skala ägde till exempel rum höstterminen 1915, då jag genom 
tillmötesgående av kolleger fick till stånd en föreläsningsserie över ”Aktuella 
problem i Europas förhistoria”, i vilken utom mig Sernander, Almgren, Wide, 
K.F. Johansson och Montelius16 föreläste, kursen som hölls på Universitetets 
lärosalar XI och X, var talrikt besökt även av personer utanför de studerandes 
och akademicis krets.

16 Docenterna Ernst Andersson (Akmar), Kolmodin, professor Lundell, professor 
Persson, professor Wiklund föreläste i serien, som fortsatte följande vårtermin.

Arvid G. Högbom fotograferad av Emil L:son 
Finn omkring 1920.  Uppsala universitetsbib-
liotek.
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Beträffande min lärarverksamhet må tilläggas, att jag fäste rätt mycket avse-
ende vid studier i naturen. Exkursioner företogos höst och vår utom i Uppsala-
trakten även till avlägsna landsdelar: Jämtland (1892 och 1897), Åland, Got-
ska Sandön, Sala, Dannemora, Norberg, Dalarna, Gästrikland (Gävlebukten), 
Stockholms skärgård (Ytterby, Ornön, Utön), Alnön i Medelpad och så vidare.

Jag medverkade åtskilliga gånger vid sommarkurser och hembygdskurser 
(Uppsala, Boden, Luleå, Härnösand, Sundsvall, Östersund, Bollnäs, Falun, 
Växjö med flera), föreläste vid arbetarinstitut i Stockholm, Uppsala, Gävle, 
Mora, Söderhamn et cetera, samt gav på uppdrag av Läroverksstyrelsen som-
markurser för lärare; i Härnösand (med exkursion genom Ångermanland och 
Jämtland), i Uppsala (med exkursion genom Västmanland och Dalarna), samt 
i Rimforsa-Skövde (med exkursion i Östergötland, Västergötland och Bohus-
län). Vidare höll jag på eget bevåg föreläsningsserier i Norrlandsfrågor (i Umeå 
och Östersund), under det dessa voro mest aktuella. I Göteborg föreläste jag 
vårterminen 1915 (?) på uppdrag av dess högskola en serie om ”Människans 
geologiska historia”; samma ämne i Jönköping och Eksjö. Hembygdskurserna 
voro vanligen förbundna med geologiska exkursioner och avpassade till trak-
tens geologi i övrigt.

Jag har under min tid som arbetande geolog besökt alla Sveriges landskap, 
utom Blekinge, och gjort mina huvudsakliga undersökningar i olika delar av 
Norrland, samt dessutom i Västergötland, Småland (där jag en tid arbeta-
de som extra geolog på bladet ”Mönsterås”), Uppland,17 Västmanland och 
 Dalarna.

Norge har jag besökt åtskilliga gånger, däribland 1912, då Brøgger demonst-
rerade Kristianiafältet. Danmark mera flyktigt ett par gånger, samt Finland, 
där jag 1896 fick tillfälle att under väsentligen Sederholms ciceronskap lära 
känna det då särskilt uppmärksammade Tammerforsfältet samt de Karelska 
prekambriska formationerna och Valamos ögrupp, vars storartade kloster blev 
vårt kvarter.

1890 gjorde jag min första resa till Tyskland, hörde då Richthofen föreläsa i 
Berlin (icke vidare givande), besökte Credner och Zirkel i Leipzig, där jag stan-

17 Bland annat kartbladen ”Svartklubben” och ”Grisslehamn”.
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nade några veckor. Andra då därvarande svenskar voro docenterna Arrhenius 
och Johan Fredrik Nyström. Exkursioner i Böhmen och Sachsiska granulit-
området, det senare då aktuellt genom Credners och Lehmanns arbeten. Föl-
jande år tillbragte jag med utrikes resestipendium några månader hos Groth 
i München, för inhämtande av kristallografi. Åhörde dessutom Sohncke (trå-
kig), Zittel och kemisten Baeyer. Besökte under denna resa även Rosenbusch 
i Heidelberg samt Koenen och Linck i Göttingen och såg en del museer. Efter 
slutad sejour i München (varunder jag gjorde åtskilliga exkursioner, bland an-
nat i Bayerska Alperna (även spelen i Oberammergau), och i Böhmerwald, den 
senare exkursionen under Groths ledning och i sällskap med hans lärjungar av 
olika nationalitet, tog jag vägen över Zillerthalalperna och Brenner till Dolomi-
terna, vidare över Gardasjön till Milano och Lugano samt över S:t Gotthard till 
Zürich, båda övertväringarna av alpkedjan nästan helt och hållet till fots. Do-
lomiterna och ”Glarner-Doppelfalte” voro närmast föremål för mina studier.

1894 besökte jag geologiska kongressen i Zürich, 1897 i Petersburg och del-
tog därifrån över Moskva–Ufa anordnade stora Uralexkursionen, som i synner-
het i morfologiskt och malmgeologiskt hänseende intresserade mig. Jag kom 
då till den vissa uppfattningen, att de uralska järnmalmerna av typen Gora 
Blagodat, såsom också exkursionens ledare voro benägna tolka den, voro otvi-
velaktiga magmatiska bildningar, en tydning som jag då också framställde rö-
rande de norrbottniska malmerna, speciellt Kirunavaara.

1901 reste jag i Skottland för studier av den kaledoniska tektoniken med 
två lärjungar. 1900 deltog jag i geologiska kongressen i Paris och såg samti-
digt världsutställningen; 1908 i geografiska kongressen i Genève, varefter jag 
besökte Savoyska alperna, Mont Blanc-Pelvoux, Auvergnes vulkanområde, 
karst- och grottområdena Lascaux-Dordogne, och de då i högsta rop stående 
paleolitiska grottmålningarna och grottfynden, för vilka jag hade turen få an-
visningar av abbé Jean Bouyssonie, som just framgrävt ett neandertalskelett, 
samt Hauser, som då hade gjort sina fynd vid Moustier-Les Eyzies, samt gjorde 
slutligen en avstickare till Pyrenéerna med besök vid Lourdes, som just i de 
dagarna firade sin madonnas femtioårsjubileum under tillrop av otaliga pilgri-
mer från hela katolska världen.
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1914 reste jag åter i Tyskland (Sachsen, Harz) och i Holland; återvände från 
Berlin på morgonen efter krigsförklaringen. Färjan var full av ryska flykting-
ar; rykten gick på färjan, att tyskarna redan satt sig i besittning av Åland och 
bombarderat Kronstadt. Var närvarande krigsförklaringsaftonen framför slot-
tet i Berlin, då kejsaren framträdde inför folket på Schlossplatz, vilket efter 
kejsarens tal uppstämde ”Ein fester Burg ist unser Gott”. Morgonen därpå var 
mobiliseringen i full gång, perrongen på Stettiner Bahnhof full med officers-
kistor med mera. Värnpliktiga kommo till mellanstationerna. Men allt gick – 
även vårt tåg – med utmärkt precision; först i Trelleborg uppstod villervalla.

Rörande min vetenskapliga produktion under min Uppsalatid har jag varit 
inne på åtskilliga olika problem och vetenskapsområden; jag kan knappt säga, 
att jag haft någon specialitet, som hållit mig fången och upptagit mitt intresse 
någon längre tid, utan har jag tagit upp frågor, som kommit upp eller kommit 
för mig, utan att jag i allmänhet kunnat förmå mig att genom specialundersök-
ningar eller monografier penetrera dem på djupet. Jag har alltid betraktat spe-
cialisten som ett kulturens och vetenskapens offerlamm, som blivit tvungen 
avblända sig för mycket som eljest kan fängsla en jordvandrares intresse. Där-
emot har det alltid intresserat mig att ta upp frågor, som utan vidlyftig apparat 
och stort tidskrav kunde få någon belysning. Ibland har jag arbetat med en lust, 
som kan ha berott på en överskattning av betydelsen av de inlägg man kunnat 
göra i sin vetenskap; andra tider har jag varit böjd att betrakta det vetenskapliga 
arbetet blott som en slags finare patience, som man kunde odla utan att man 
egentligen kunde se, vartill det hela kunde tjäna. Men i allmänhet har jag va-
rit tillfreds med min livsställning och vet just inte någon annan, som jag skulle 
föredragit. Att jag kommit in för den vetenskapliga banan och speciellt på den 
geologiska anser jag icke såsom resultat av ett målmedvetet strävande, utan 
mera såsom en följd av tillfälliga med- och motgångar, som mött under min 
utbildnings- och studietid. Möjligen har jag så till vida aktivt dirigerat gången, 
att jag i många fall gripit tillfällena i flykten; men det vet jag ej.

Livet för övrigt i universitetet har i det hela för mig förflutit lugnt och frid-
fullt. Goda familjeförhållanden, småningom förbättrad ekonomi, gott förhåll-
ande till kolleger och studerande. De akademiska strider, som då och då, sär-
skilt i befordringsfrågor uppblossat, ha i allmänhet ej varit så farliga, som de 
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gärna utmålats i pressen och speciellt i Dagens Nyheter, som alltid haft ett horn 
i sidan till Upsala. Tidningarnas animositet kan i många fall föras tillbaka på att 
i deras redaktioner hamnat individer, som mer eller mindre urspårat eller eljest 
misslyckats i sin akademiska karriär. Befordringsfrågor ha nog i regel avgjorts 
på ett så rättvist och lyckligt sätt som med den mänskliga ofullkomligheten 
kan begäras. Jag tror inte att skriket på reformer kan leda till något mycket 
bättre ordning. Själv har jag fungerat omkring ett dussin gånger som sakkunnig 
i vårt land och grannländerna. Men endast en gång, och då på alldeles speciella 
grunder, råkat med i några vidare obehagliga strider. Det gällde tillsättningen 
å den efter mig lediga professuren, varvid en del formella oegentligheter från 
en av de sökande föranledde en hel del bråk och skriverier.

Den allmänna tron, att de akademiska fäderna intrigera och konspirera så 
snart det gäller professorstillsättningar och att dessa skulle vara de centra om-
kring vilka deras intressen och diskussioner skulle främst röra sig, har enligt 
min erfarenhet åtminstone vad Uppsala beträffar synnerligen ringa grund. 
Visserligen är mitt naturell sådant, att jag i allmänhet ej kommer in i det mera 
intima kotteriväsen, som i vissa fall nog ha spelat en roll, men jag har dock sett 
så mycket, att jag tror mig med ganska god säkerhet fritaga det akademiska 
livet från dessa i huvudstadspressen ofta synliga insinuationer om dess fnut-
tigheter; det är inte utan att min erfarenhet från Stockholmstiden i berörda 
hänseende göra att jag ställer Uppsala högre.

Under min första Uppsalatid såsom professor var det kollegiala umgäng-
et inom fakultet och sektion livligare än sedan och därunder utjämnades lätt 
nog mångahanda missförstånd eller intressemotsatser. Fries, Tullberg, Hilde-
brandsson och många andra av de äldre, över vilka en fläkt av 1870-talets mera 
sällskapliga väsen ännu vilade, voro i dessa kollegiala samkväm de ledande och 
de som angåvo tonen. I den mån 1880-talets generation intog de äldres platser, 
kommo dessa samkväm mera ur bruk, och det blev mera så, att var och en höll 
sig inom sin ämnessfär och förlorade både intresse och förståelse för andra ve-
tenskapsområden. Det började till och med ses med oblida ögon och såsom obe-
hörigt intrång på förbjuden mark, om någon lade sig i frågor som rörde andras 
fack; känslan för Universitas undanträngdes av specialintressena. Kanske har det 
på senare tid något ändrats härutinnan till det bättre. Men näppeligen mycket.
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Från fakultet och konsistorium haver jag övervägande de bästa minnen; om 
än jag i en och annan fråga kom att stå tämligen isolerad och därav någon för-
stämning tillfälligtvis kunde uppkomma, var det hastigt övergående. För övrigt 
hyste jag i allmänhet icke något vidare intresse för konsistoriets administra-
tiva angelägenheter. Då jag vid ett förberedande provval till rektor fick majo-
ritet, anhöll jag bland annat på nämnda grund alldeles bestämt att icke ifråga-
komma. Någon större risk, att jag skulle bliva vald, förelåg kanske inte heller, 
utan hade mitt namn troligen kommit upp huvudsakligen, emedan man till 
en början var rådvill och splittrad. Schück blev sedan vald, och det valet tror 
jag ingen haft anledning ångra eller beklaga.

En annan befattning, som blev mig under hand erbjuden, var chefskapet ef-
ter Törnebohms avgång (1905) för Sveriges geologiska undersökning; den hade 
jag förstånd att avböja. Jag visste med mig, att jag saknade de nödiga chefsegen-
skaperna, och det ordningssinne, som behövdes för denna post, och tyckte att 
dessutom det skulle ha sina vanskligheter att bliva förman för de äldre geolo-
gerna, av vilka för övrigt en del stodo i ett ganska spänt förhållande till varan-
dra. Min anvisning på Johan Gunnar Andersson accepterades och han skötte 
med glans platsen under de få år han innehade den och som fingo sin prägel 
till stor del av förberedelserna till Geologkongressen 1910, vars allmänt erkänt 
lysande förlopp till en väsentlig del var hans förtjänst; han fungerade där som 
generalsekreterare och hade alla trådarna i sin hand för kongressens och dess 
exkursioners förberedelse. I förberedelserna för och i exkursionerna före och 
efter kongressen tog jag del, ledde två av de större, en genom norra och en ge-
nom södra Sverige.

Bland de geologer, som jag under denna och tidigare kongresser kom i när-
mare beröring med kan jag nämna tyskarna Penck, Kalkowsky, Credner, Stein-
mann, Salomon, Sapper, Walther, Kayser, Osann, Jentsch, Wahnschaffe, med 
flera; schweizarna Heim, Duparc, Lugeon, Baltzer; österrikarne Becke, Suess, 
far och son, Sieger, Brückner; fransmännen Barrois, Termier, Hay med flera; 
engelsmännen Archibald Geike, Teall, Fearnsides, skottarna Peach och Horne, 
Bailey. Amerikanarna Adams, van Hise, Miller, Vaughan, Kemp, Davis, Daly, 
Chamberlin med flera; ryssarna Tjernysjov, Karpinskij, Nikitin, Tolmachev, 
Pavlov med flera; japanerna Jimbo och Sagawa, holländaren Wichmann.
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Hamrin, Ossian (1855–1907), 
skådespelare 35

Hansson, Joseph (1707–84), 
riksdagsledamot, talman 15

Hauser, Otto (1874–1932), schweizisk 
arkelog 69

Hedström, Herman (1867–1947), 
geolog 52–53

Heim, Albert (1849–1937), schweizisk 
geolog 72

Hellberg, Mauritz (1859–1947), 
tidningsman, politiker 49

Hildebrand, Hans (1842–1913), arkeolog, 
riksantikvarie, En av de Aderton 56

Hildebrandsson, Hugo (1838–1925), 
meteorolog, professor 47, 71

Hise, Charles van (1857–1918), 
amerikansk geolog 72

Hjärne, Harald (1848–1922), historiker, 
professor 16, 43, 59

Holmgren, Frithiof (1831–97), fysiolog, 
professor 35, 37

Holmquist, Per (1866–1946), geolog, 
petrograf 52–53

Horatius (65 f.Kr.–8 f. Kr.), romersk 
skald 37

Horne, John (1848–1928), skotsk 
geolog 72

Högberg, Olof (1855–1932), författare, 
tidningsman 28, 32–33

Högbom, Catharina Carolina, 
f. Kjellerstedt (1825–96) 15

Högbom, Daniel (1859–1929), skolman, 
rektor 15, 17–18

Högbom, Gideon (1851–1910), skolman, 
rektor 15, 17–18

Högbom, Henny, f. Bexelius 
(1856–1932) 54

Högbom, Johan (1776–1852), 
kapellpredikant 15

Högbom, Johan Gustaf (1811–84), 
komminister 15, 17, 48

Högbom, Johannes (1863–1924), 
assistent 15, 17–18

Ibsen, Henrik (1828–1906), norsk 
författare 28

Jentsch, Hugo (1840–1916), tysk geograf 
och skolman 72

Jessen, Axel (1868–1952), dansk geolog 
och botaniker 52–53

Jimbo, Kotora (1867–1924), japansk 
geolog 72

Johansson, Johan (1829–1901), lektor vid 
läroverket i Umeå 18

Johansson, Karl Ferdinand (1860–1926), 
språkforskare, professor 67
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Kalkowsky, Ernst (1851–1938), tysk 
geolog och museiman 72

Karpinskij, Aleksandr (1847–1936), rysk 
geolog 72

Kayser, Emanuel (1845–1927), tysk 
geolog 72

Kemp, James Furman (1859–1926), 
amerikansk geolog 72

Kempe, Frans (1847–1924), industriman, 
donator 58

Key, Axel (1832–1901), medicinare, 
rektor för Karolinska Institutet 59

Kirkegaard, Søren (1813–55), dansk 
filosof 28

Kjellerstedt, Adam (1821–91), 
kommissionslantmätare 17

Kjellerstedt, Adam Magnus (1783–1851), 
häradshövding, lagman 15

Kjellerstedt, Anna Katarina 
(1790–1868) 15

Kjellerstedt, Carolina, se Högbom, 
Carolina

Kjerulf, Theodor (1825–88), norsk 
geolog 45

Klercker, John af (1866–1929), botaniker, 
tidningsman 54

Kobb, Gustaf (1863–1934), matematiker, 
professor 52, 55

Koenen, Adolf von (1837–1915), tysk 
paleontolog 69

Kolmodin, Johannes (1884–1933), 
språkvetare, diplomat 67

Læstadius, Carl Petter (1835–1920), 
adjunkt vid läroverket i Umeå 20

Lagergren, Carl G. (1846–1931), teolog, 
baptistpastor 36

Lagerheim, Gustaf (1860–1926), 
botaniker 49, 52

Landgren, Lars (1810–88), teolog, biskop 
i Härnösand 46–47

Leche, Wilhelm (1850–1927), zoolog, 
professor 55

Lehmann, Johann Georg (1851–1925), 
tysk geolog 69

Lené, Adolf Fredrik (1818–94), adjunkt 
vid läroverket i Umeå 18

Levertin, Oscar (1862–1906), författare, 
kritiker 62–63

Lilliehöök, Johan (1865–1949), jurist, 
diplomat 49

Lindahl, Georg (1841–1924), adjunkt vid 
läroverket i Umeå 18

Lindberg, August (1846–1916), 
skådespelare 28

Lindhagen, Carl (1860–1946), jurist, 
politiker 58

Ljungberg, Johan Bernhard (1828–95), 
landskamrer i Umeå 17

Loubet, Émile (1838–1929), fransk 
president 57

Lugeon, Maurice (1870–1953), 
schweizisk geolog 72

Lundbohm, Hjalmar (1855–1926), geolog 
disponent vid LKAB 16

Lundell, J.A. (1851–1940), slavist, 
nordist, skolman 67

Lundström, Axel N. (1847–1905), 
botanist, professor i växtbiologi 35, 
43, 58

Maitra, Heramba Chandra, ledare inom 
Brahma Samaj 39

Malmström, Carl Gustaf (1822–1912), 
historiker, professor 42

Malthus, Thomas Robert (1766–1834), 
brittisk nationalekonom 22
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Martensen, Hans Lassen (1808–84), 
dansk teolog 18

Mill, John Stuart (1806–73), brittisk 
filosof och nationalekonom 22, 45

Miller, Arthur McQuiston (1861–1929), 
amerikansk geolog och zoolog 72

Mitscherlich, Eilhard (1794–1863), tysk 
kemist 42

Mittag-Leffler, Gösta (1846–1927), 
matematiker, rektor för Stockholms 
högskola 54–57

Molin, Pelle (1864–96), författare 28
Montelius, Oscar (1843–1921), 

arkeolog, riksantikvarie, En av de 
Aderton 56–57, 67

Morbror, se Westerlund, Samuel Wilhelm
Morton, Carl (1860–1933), geolog 52

Nathorst, Alfred G. (1850–1921), 
geology, polarforskare 56

Nikitin, Sergej (1851–1909), rysk 
geolog 72

Nilsson, Christina (1843–1921), 
operasångerska 28

Nobel, Alfred (1833–96), kemist, 
industriman, donator 55, 62

Nordenskiöld, Adolf Erik (1832–1901), 
geolog, polarforskare, En av de 
Aderton 36, 56

Norrman, Anna, f. Högbom 
(1853–96) 15

Norrman, Rickard (1853–90), 
kapellpredikant i Holmsund 15

Nycander, Emil (1859–1927), kemist, 
uppfinnare, donator 49

Nyström, Johan Fredrik (1855–1918), 
historiker, geograf 69

Osann, Carl Alfred (1859–1923), tysk 
mineralog och petrograf 72

Osti, Henri (1826–1914), fotograf 19

Palm, August (1849–1922), socialistisk 
agitator 21

Palmgren, Herman (1865–1933), jurist, 
regeringsråd 63

Pavlov, Alexej Petrovitj (1854–1929), 
rysk geolog och paleontolog 72

Peach, Ben (1842–1926), brittisk 
geolog 72

Penck, Albrecht (1858–1945), tysk 
geolog och geograf 72

Persson, Per (1857–1929), språkforskare, 
filolog, professor 67

Pettersson, Otto (1848–1941), kemist, 
oceanograf, rektor vid Stockholms 
högskola 55–57

Phragmén, Edvard (1863–1937), 
matematiker, direktör 55

Ram Mohun Roy (1772–1833), grundare 
av Brahma Samaj 38–39

Ramsay, Wilhelm (1865–1928), finländsk 
geolog 52

Retzius Gustaf (1842–1919), medicinare, 
En av de Aderton 54–56

Ribbing, Sigurd (1816–99), filosof, 
professor 28, 32, 42

Richert, Mårten B. (1837–86), nordist, 
professor 42

Richthofen, Ferdinand von (1833–1905), 
tysk geolog och geograf 68

Ristori, Adelaide, “Madame 
Ristori” (1822–1906), italiensk 
skådespelerska 28

Rosenbusch, Harry (1836–1914), tysk 
mineralog och geolog 69
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Rudin, Waldemar (1833–1921), teolog, 
professor 22

Ruuth, Karl Johan (1846–94), adjunkt 
vid läroverket i Umeå 18

Rydberg, Viktor (1828–95), författare, 
kulturhistoriker 38, 54–55

Rödén, Olof (född 1858), kemist 49

Sahlin, Carl Yngve (1824–1917), 
filosof, professor, rektor för Uppsala 
universitet 46–47

Salomon, Wilhelm (1868–1941) tysk 
geolog och paleontolog 72

Santesson, Henrik (1847–1915), geolog, 
mineralog 46

Sapper, Karl (1866–1945), tysk 
geograf 72

Schück, Henrik (1855–1947), 
litteraturhistoriker, En av de Aderton, 
rektor för Uppsala universitet 72

Sebelien, John (1858–1932), dansk-norsk 
kemist 49

Sederholm, Jakob Johannes (1863–1934), 
finländsk geolog 52

Segerkulan, se Segerström, Axel
Segerström, Axel (1835–1903), 

veterinärläkare 37
Sernander, Rutger (1866–1944), 

växtgeograf, professor 52–53, 67
Shakespeare, William (1564–1616), 

engelsk dramatiker och författare 28
Sieger, Robert (1864–1926), österrikisk 

geograf 72
Sjögren, Anna, f. Nobel (1866–1935) 62
Sjögren, Hjalmar (1856–1922), 

mineralog, professor, donator 51, 
61–62

Sneidern, Nils von (1862–1929), 
jurist 49

Sohncke, Leonhard (1842–97), tysk 
fysiker 69

Solander, Emil Otto (1858–1933), 
fysiker, lektor 49

Solander, Herman (1843–82), estetiker, 
skolman 18–19

Spencer, Herbert (1820–1903), brittisk 
filosof 22, 44

Staaff, Karl (1860–1915), jurist, politiker, 
statsminister 22, 49

Steinmann, Gustav (1856–1929), tysk 
geolog och paleontolog 72

Stolpe, Hjalmar (1841–1905), arkeolog, 
etnograf 56

Strindberg, August (1849–1912), 
författare 15, 34

Suess, Eduard (1831–1914), österrikisk 
geolog och paleontolog 72

Suess, Frans Eduard (1867–1942), 
österrikisk geolog 72

Sundberg, Anton Niklas (1818–1900), 
teolog, ärkebiskop, En av de 
Aderton 36–37

Sundelin, Robert (1847–96), teolog, 
professor 43

Sundström, Gustaf, ”Dansluther” 
(1853–93), läkare, grundare av 
Philochoros 34–35

Svenonius, Fredrik (1852–1928), 
geolog 42–43

Svensson, Nils (född 1835), lektor, 
skolman 18

Tagore, Rabindranath (1861–1941), 
indisk-bengalisk författare, mottagare 
av Nobelpriset i litteratur 39

Teall, Jethro (1849–1924), brittisk 
geolog 72
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Termier, Pierre-Marie (1859–1930), 
fransk geolog 72

Thorelli, Jöns (1848–1927), lektor, 
skolman, kyrkoherde 45

Tjernysjov, Feodosij (1856–1914), rysk 
geolog 72

Tolmachev, Innocent Pavlovich 
(1872–1950), rysk geolog 72

Torell, Otto (1828–1900), geolog, 
polarforskare 56

Tullberg, Tycho (1842–1920), zoolog, 
professor 44, 71

Törnebohm, Alfred E. (1838–1911), 
geolog 46, 56, 72

Wahnschaffe, Felix (1851–1914), tysk 
geolog 72

Vaughan, T. Wayland (1870–1952), 
amerikansk geolog och oceanograf 72

Waldenström, Paul Petter (1838–1917), 
skolman, teolog 19–20, 38

Wallerstedt, Mikael (f. 1966), 
fotograf 16, 59

Wallroth, Karl-August (1860–1936), 
numismatiker 49

Walmstedt, Edward (1819–92), 
mineralog, professor 61

Walther, Johannes (1860–1937), tysk 
geolog och paleontolog 72

Westerlund, Samuel Wilhelm, ”Morbror” 
(1853–99), lektor 28, 36

Wichmann, Arthur (1851–1927), tysk-
nederländsk geolog 72

Wicksell, Knut (1851–1926), 
nationalekonom 22, 49

Victoria, drottning (1819–1901) 35
Wide, Sam (1861–1918), klassisk 

arkeolog, professor 67
Wiklund, K. B. (1868–1934), språkvetare, 

professor 67
Wikner, Pontus (1837–88), filosof 22, 28
Wilhelm II (1859–1941), tysk kejsare 70
Wilhelmson, Carl (1866–1928), 

konstnär 16
Wiman, Carl (1867–1944), paleontolog, 

professor 52–53, 66
Winge, Knut (1870–1957), mineralog, 

geolog, lektor 52–53
Winroth, Alfred (1852–1914), jurist, 

professor 65
Vising, Johan (1855–1942), 

språkforskare, professor, rektor för 
Göteborgs högskola 43

Wiström, Daniel, ”Donizetti” (1840–89), 
kapellmästare, handlande 33–34, 38

Wiström, Per Olof (1812–83), handlande 
i Sundsvall 33

Vogt, Johan Herman Lie (1858–1932), 
norsk mineralog och geolog 52

Zittel, Karl Alfred von (1839–1904), tysk 
geolog och paleontolog 69

Zirkel, Ferdinand (1838–1912), tysk 
geolog 68

Zorn, Anders (1860–1920), konstnär 59
Zweigbergk, Otto von (1863–1935), 

publicist, redaktör 49

Öhrvall, Hjalmar (1851–1929), läkare, 
fysiolog, professor 22
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Program
Alla klockslag är precisa

11.30 Universitetets aula öppnas. För tillträde krävs biljett.

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska 
processionen samlas på universitetshusets gallerier enligt anvisning 
i processionsordningen.

12.15 Promotionshögtiden i universitetets aula börjar med intågsproces-
sion. 

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson. 
Föreläsning av Samhällsvetenskapliga fakultetens promotor, professor Lars 
Magnusson över ämnet Är oro för finansiella krascher befogad?

Promotion inom samtliga universitetets fakulteter. Under promotionen utförs 
musik komponerad av L. Bernstein, F. Couperin, J.F.C. Hæffner, G.F. Händel, 
S. Karpe, F. Kreisler L.-E. Larsson, D. Wirén m.fl. 

Musikaliskt mellanspel med operasångerskan Hannah Holgersson som fram-
för stycken av L. Arditi, A. Hillborg och F. Loewe.
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Prisutdelningar.

Processionens uttåg.
(Publiken ombeds att sedan akten avslutats inte lämna aulan förrän uttågspro-
cessionen i sin helhet passerat.)

Värdar för promotionen: Rector magnifica professor Eva Åkesson och prorek-
tor professor Anders Malmberg.

Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av 
director musices professor Stefan Karpe.

Processionsordning

Avd 3–5 samt 7 och 8 tar vid processionsuppställningen plats i galleriet ovan-
för vänster trappa
1. Studenternas övermarskalk
2. Studenternas fanborg
3. Ordförandena vid studentkårerna, curator curatorum samt nationernas kuratorer 
4. Promotionens övermarskalk och bitr. övermarskalkar
5. Promotorerna
6. Promotionens hedersdoktorer
7. Pristagare
8. Promotionens doktorer efter avlagda prov

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

Vidare deltar ett antal studentmarskalkar.

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

Promotionsarrangemang

Ceremonimästare Per Ström, promotionsövermarskalk Annika Windahl 
 Pontén, bitr. promotionsövermarskalkar Gabriella Almqvist, Mikael Norrby, 
 Jakob Piehl och Sarah Havrén Schütz. Uppsalastudenternas övermarskalk är 
Martin Nordqvist, pedell Martin Andersson, cursorer Claes Andersson och 
 Anders Westin, pressansvarig Anneli Waara, ansvariga för universitetshuset 
Maurice Hart, Jorge Herrera och Hermon Tesfai, administration Gabriella 
 Almqvist,  Jakob Piehl och Mica Håll.

Promotionslatinet har utarbetats av professor Gerd Haverling.
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För blomsterarrangemangen svarar Botaniska trädgården.

Stora domkyrkoklockan ringer kl 8.00 promotionsdagen.

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

Uppsala universitet inleder år 2019 med en doktorspromotion som slutpunkt 
för den förflutna höstterminen. Alla promovendi och pristagare hälsas med 
stor värme oavsett väderbetingelser. Redan den första dokumenterade promo-
tionen vid det återupprättade lärosätet den 22 januari år 1600 skedde i bitande 
kyla så skulle dagen vara kall kan också detta ses som tradition.

Med vinterpromotionen går universitetet in i ett nytt år och som alltid vid 
vårt framåtsyftande gamla lärosäte berikas framåtskridandet av historiens vär-
defulla avtryck. Vårt stolta universitetsbibliotek Carolina Rediviva genom-
går för närvarande en omfattande renovering och förnyelse vars fullbordan 
väntas senare under detta år. För tvåhundra år sedan inträffade den officiella 
byggstarten på åsen, i Drottninggatans förlängning, sedan diskussionerna om 
platsen för biblioteket avgjorts av kanslern, vilken vid det laget uppstigit på 
tronen som Carl XIV Johan. Till bibliotekets främsta klenoder räknas Codex 
argenteus eller Silverbibeln, sedan 2011 ett av Unesco listat världsminne, och 
Codex upsaliensis eller Uppsala-Eddan. Båda dessa oskattbara handskrifter 
ingick i den bokdonation universitetets dåvarande kansler, rikskanslern greve 
Magnus Gabriel De la Gardie gjorde till universitetet 1669, alltså för 350 år 
sedan. 
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Till promotionsfesten i januari 2019 välkomnar nu Alma Mater upsaliensis 
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 
arbete. 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, 
bakslag 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 heders-
doktorer. Vi hyllar dem för att de på olika hedervärda sätt gynnat Uppsala uni-
versitet med sitt 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 universitets aula fredagen den 25  januari 2019 
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 Knuts-
son, ärkebiskopen i Uppsala Antje Jackelén, landshövdingen i Uppsala län 
Göran Enander, generaldirektören för Universitetskanslersämbetet, profes-
sor  Anders Söderholm, prorektorn vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 
 professor Karin Holmgren, samt universitetets förutvarande rektorer, profes-
sorerna Stig Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg.

Vi hälsar även konsistoriets ordförande professor Gudmund Hernes och in-
bjuder vidare cheferna och företrädarna för de myndigheter, förband, styrel-
ser 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 kl. 11.45 på gal-
leriet utanför fakultetsrummen. I övrigt hänvisas till här bifogat program.
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Uppsala i november 2018 

För Uppsala universitet
Eva Åkesson

 För Teologiska fakulteten För Juridiska fakulteten
 Mattias Martinson Mattias Dahlberg

 För Medicinska fakulteten För Farmaceutiska fakulteten
 Eva Tiensuu Jansson Margareta Hammarlund-Udenaes

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

 För Samhällsvetenskapliga För Utbildningsvetenskapliga
 fakulteten fakulteten
 Mats Edenius 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.

Lejla Demiri, född 1975, innehar en lärostol i islamisk troslära vid Eberhard 
Karls Universität, Tübingen, Tyskland. Hennes forskningsområden kretsar 
kring islamisk teologihistoria, teologiska interaktioner mellan kristendom och 
islam under europeisk högmedeltid, osmansk intellektuell historia, islam och 
religiös pluralism, islamiska manuskript och interreligiös dialog. Demiris om-
fattande vetenskapliga produktion och undervisningserfarenhet har bidragit 
till utvecklingen av islamisk teologi i det europeiska sammanhanget. Hon har 
också bedrivit ett viktigt kontinuerligt arbete med att bygga ut den interreli-
giösa dialogen mellan muslimska, judiska och kristna akademiker.

Mary McClintock Fulkerson, född 1950, är professor vid Duke Divinity School, 
Durham, North Carolina, USA. Hon har i sin forskning genomgående intresse-
rat sig för den levda religiösa praktiken. Makt, kön, ras(ifiering), funktionsvaria-
tioner och mångfald har varit genomgående teman. Till exempel utgör hennes 
bok Changing the Subject. Women’s Discourses and Feminist Theology ett viktigt 
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bidrag till den feministiska teoriutvecklingen kring subjektivitet, makt och 
aktörskap. Fulkerson har genom sin forskning starkt bidragit till den teoretis-
ka och metodiska utvecklingen av det teologiska studiet av kristna praktiker.

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.

Mattias Martinson
Professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning
Promotor
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Juridiska fakulteten

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

Marie-Claire Foblets, född år 1959, är direktör vid Max Planck-institutet för 
socialantropologi i Halle, Tyskland, och professor i rättsvetenskap och antro-
pologi vid Katholieke Universiteit te Leuven, Belgien, och Martin-Luther-
universität Halle-Wittenberg, Tyskland. Hon har blivit en förgrundsgestalt 
för mångkulturstudier i Europa, med juridik, minoritetsskydd och grundläg-
gande friheter i centrum. Marie-Claire Foblets har framgångsrikt lett flera in-
ternationellt uppmärksammade forskningsprojektet, såsom det EU-finansie-
rade Religare-programmet, om hur religionen hanteras av nationella domstolar 
inom EU. Hon har sedan drygt tio år nära relationer med Uppsala universitet 
och Juridiska fakulteten, främst genom den av Vetenskapsrådet stödda Cen-
ter of excellens-satsningen The Impact of Religion. Challenges for Society, Law 
and Democracy (2008–18). 
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Andrew P. Simester, född 1966, är professor vid Juridiska fakulteten, National 
University of Singapore, Singapore, och fellow vid Wolfson College i Cam-
bridge, Storbritannien. Simester har en omfattande vetenskaplig produktion 
inom straffrätt och rättsfilosofi. Bland hans verk finns Criminal Law. Theory 
and Doctrine och Principles of Criminal Law, som båda utkommit i flera upp-
lagor. Sedan många år tillbaka har Simester ett samarbete med forskare vid 
Uppsala universitet och var mellan 2010 och 2016 gästprofessor vid Juridiska 
fakulteten.

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

Minna Gräns
Professor i allmän rättslära
Promotor
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Medicinska fakulteten

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

Yemane Berhane, född 1963, är professor i epidemiologi och folkhälsa, verksam 
i Etiopien. Han är chef för Addis Continental Institute of Public Health samt 
rådgivare till etiopiska regeringen. Berhanes forskningsområden inkluderar 
barn- och mödrahälsa, infektionssjukdomar, nutrition och andra högpriorite-
rade områden inom global hälsa. Forskningen är nära knuten till aktuella kun-
skapsbehov för att kunna utveckla, implementera och utvärdera storskaliga 
interventioner och har därför stor betydelse för att omsätta forskningsfynd 
till policy och program. Berhane samarbetar med olika etiopiska universitet 
men också med många universitet utomlands. Forskare vid Uppsala universi-
tet samverkar med Berhane sedan femton år.

Eva F. Dahlgren, född 1952, är författare, skribent, journalist och föreläsare. 
Hennes författarskap handlar bland annat om människans förhållande till ve-
tenskapen, särskilt genetiken, och berör synen på människors värde under 
1900-talets första hälft. I boken Farfar var rasbiolog skriver hon om sin farfar 
Ossian Dahlgren. Han var docent i botanik vid Uppsala universitet och erhöll 
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professors namn men höll även populärvetenskapliga föreläsningar vid Statens 
institut för rasbiologisk forskning. Hon har också skrivit om ”fallna kvinnor” 
och hur dessa stämplades för livet men dessutom studerades av rasbiologer. 
Frågorna som behandlas i Dahlgrens författarskap har under de senaste decen-
nierna fått ökad aktualitet genom nya rön inom genetiken. Vem är värdefull 
och vem är undermålig? Och vem avgör detta?

Cathrine Merry, född 1972, är Associate Professor vid University of Notting-
ham, Storbritannien. Hennes forskning handlar om embryonala stamceller och 
inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) och hur dessa kan odlas i defi-
nierade 3D-geler för att användas i regenerativ medicin. Hon har framgångsrikt 
kunnat kombinera sitt kunnande i glykobiologi med avancerad stamcellsforsk-
ning och materialkemi och visat hur glykosaminoglykaner kan användas för 
att styra stamceller att utvecklas till olika celltyper. Merry har tidigare varit 
gästforskare vid Uppsala universitet och har flera fortsatta samarbeten med 
Uppsalaforskare.

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

Avslutningsvis vill fakulteten gratulera alla de forskare, som promoveras  efter 
avlagda prov och önskar dem framgång och tillfredsställelse i deras framtida 
gärning.

Anna Rask-Andersen
Professor i yrkesmedicin
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.

Patrick F. Augustijns, född 1961, är professor vid Katholieke Universiteit te 
Leuven, Belgien. Han är en av forskningsledarna vid laboratoriet Drug Deli-
very and Disposition vars forskning är inriktad på hur läkemedel absorberas 
av tarmarna. Ett av laboratoriets styrkeområden är strategier för absorptionen 
av svårlösliga läkemedel. Augustijns är initiativtagare och drivande inom flera 
olika nätverk inom sitt forskningsområde. Han är också djupt involverad i och 
för närvarande ordförande för European University Consortium for Pharma-
ceutical Research (ULLA) samt Globalization of Pharmaceutics Education 
Network (GPEN). Augustijns har i nära samarbete med Farmaceutiska fakul-
teten väsentligt bidragit till dess forskningsprogram. Genom sitt engagemang 
i internationella vetenskapliga organisationer har han gynnat fakultetens in-
ternationalisering och doktorandutbildning.

Farmaceutiska fakulteten välkomnar sin nye hedersdoktor och uttrycker sin 
stora respekt för hans forskningsinsatser.
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Fakulteten lyckönskar också de forskare som promoveras efter avlagda prov 
och önskar dem skicklighet och framgång i deras kommande verksamhet.

Per Andrén
Professor i masspektrometrisk avbildning
Promotor
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Historisk-filosofiska fakulteten

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

Sonia Haoa Cardinali, född 1953, är en framstående arkeolog och tidigare 
riksantikvarie på Rapa Nui (Påskön). Hon har gjort särskilt betydelsefulla 
insatser för kunskapen om Påsköns förhistoria, med belysning på öfolkets 
överlevnadsstrategier, innovativa jordbruk och hållbara miljöanpassning under 
århundraden av minskande resurser. Denna forskning har mynnat ut i många 
publikationer och har konsekvenser inte bara för rapanuierna själva utan också 
för ursprungsbefolkningsfrågor kring Oceanien i stort. Haoa Cardinali har haft 
ett mångårigt och aktivt samarbete med arkeologer vid Uppsala universitet, 
vilket lagt grunden för fältarbeten och ömsesidig kunskapsutveckling under 
flera decennier.

Historisk-filosofiska fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor, uttrycker sin 
aktning för hennes framstående insatser och ser fram emot ett fortsatt givan-
de samarbete.
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Fakulteten gratulerar också de forskare som promoveras efter avlagda prov och 
önskar dem all lycka och framgång i deras kommande verksamhet.

Erik Carlson
Professor i praktisk filosofi
Promotor
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Språkvetenskapliga fakulteten

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

Lena Fries-Gedin, född 1931, är översättare från engelska och franska, bland 
annat känd för sina översättningar av J.K. Rowlings Harry Potter-böcker. Fries-
Gedin studerade språk vid Uppsala universitet och arbetade under tre decen-
nier som språklärare i Härnösand. Hon har också medverkat som gästförelä-
sare i grundutbildningen vid Uppsala universitet och vid konferenser och se-
minarier i hela riket. Under sin långa och produktiva karriär har Fries-Gedin 
översatt ett åttiotal böcker för såväl vuxna som barn inom allehanda genrer, 
alltifrån romaner, lyrik, deckare och fantasy till sagor och sånger. Hon promo-
veras till hedersdoktor vid Språkvetenskapliga fakulteten för sin osvikliga tro-
het mot ordet i all dess skiftande väsen och skepnader.

John Heritage, född 1946, är professor emeritus i sociologi vid University of 
California, Los Angeles, USA. Han är en internationellt ledande forskare inom 
Conversation Analysis, CA, ett tvärvetenskapligt forskningsfält som förenar 
sociologiska, språkvetenskapliga och antropologiska ansatser vilka fokuserar 
på språk som social handling. Under de senaste tre decennierna har Heritage 
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utvecklat såväl grundforskning som tillämpad forskning inom det samtalsana-
lytiska forskningsfältet. Genom Uppsala Antibiotic Centre deltar han sedan 
2017 i ett språkvetenskapligt projekt om förskrivning av antibiotika. Heritage 
promoveras till hedersdoktor vid Språkvetenskapliga fakulteten för att han ge-
nom sin forskning och pedagogiska gärning har bidragit till att CA bedrivs på 
många olika språk i vardagliga och institutionella kontexter.

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

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

Mats Eskhult
Professor i semitiska språk
Promotor 
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har vid denna doktorspromotion glädjen 
och äran att promovera tre nya hedersdoktorer.

Kenneth A. Bollen, född 1951, är professor vid University of North Carolina 
(UNC) i Chapel Hill, USA. Hans forskning handlar om utveckling av statis-
tisk metodik för samhälls- och beteendevetenskap med tillämpningar inom 
befolknings- och hälsovetenskap. Han har utfört betydelsefull forskning inom 
strukturekvationsmodellering, ett forskningsområde som har sitt ursprung vid 
Uppsala universitet och som har haft stor inverkan på den samhällsvetenskap-
liga forskningen världen över. Professor Bollen har publicerat en stor mängd 
vetenskapliga artiklar och är bland annat författare till boken Structural Equa-
tions with Latent Variables. 

Maria Ripenberg, född 1958, är debattredaktör och ledarskribent på Upsala 
Nya Tidning. Hon är känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass 
som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över 
samhällsvetenskaperna, inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor 
kring invandring, integration och rasism. Hon är öppen och förnuftsbaserad, 
alltid villig att söka svar på svåra samhällsproblem utifrån vetenskaplig grund. 
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Ripenberg är även en välkänd profil som organisatör av samtal och seminarier 
med samhällsvetenskaplig inriktning, till exempel samtalsserien ”Åsikt Upp-
sala” som arrangerats i samarbete med Uppsala universitet.

Alan Warde, född 1949, är professor i sociologi vid University of Manchester, 
Storbritannien. Han har även varit gästprofessor vid Institutionen för kostve-
tenskap, Uppsala universitet. Ward är en ledande forskare inom fältet konsum-
tionssociologi och har bland annat intresserat sig för ätandets sociologi. Han 
har till exempel visat hur praktikteori kan användas som teoretiskt ramverk 
för att analysera och förstå sociala trender kring alkoholvanor. Under senare 
år har hans forskning inkluderat ätandet i relation till samhällsfrågor som mat 
utanför hemmet, exkludering, ojämlikhet och hållbar utveckling. Internatio-
nellt har den konsumtionssociologiska forskningen utvecklats kraftigt under 
senare år och Warde har en betydelsefull roll i denna utveckling. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten välkomnar sina nya hedersdoktorer, ut-
trycker sin aktning för deras framstående insatser och ser fram emot ett fort-
satt givande samarbete.

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

Lars Magnusson
Professor i ekonomisk historia
Promotor
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

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

Susan Danby, född 1958, är professor vid Queensland University of Techno-
logy, Australien. Hennes särskilt uppmärksammade forskningsområden rör 
barns interaktion, lärande och sociala liv i förskolan. Danbys expertis omfat-
tar framförallt etnometodologiska studier av barns interaktion med vuxna 
och med digitala medier. Hon har med sin forskning på ett betydelsefullt sätt 
bidragit till att öka förståelsen för barns sociala kompetens och betydelsen av 
att utgå från deras perspektiv och deltagande i sociala och samhälleliga pro-
cesser. Danby är en viktig internationell samarbetspartner, mentor och inspi-
ratör för forskare, doktorander och lärare vid Fakulteten för utbildningsveten-
skaper, Uppsala universitet. 

Fakulteten välkomnar sin nya hedersdoktor och ser fram mot fortsatt sam-
arbete. 
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Fakulteten lyckönskar även sina doctores iuvenes och önskar dem all framgång 
i deras kommande verksamhet.

Ann-Carita Evaldsson
Professor i pedagogik
Promotor
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

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

Natalie Batalha, född 1966, är astrofysiker vid NASA Ames Research Cen-
ter, USA. Åren 2011–17 var hon forskningsansvarig för NASA:s rymdteleskop 
Kepler som använts för att upptäcka fler än tusen exoplaneter, bland annat 
jordliknande planeter utanför vårt solsystem. Hon var tidigare professor i fy-
sik och astronomi vid San José State University, Kalifornien, USA. Batalha har 
etablerat samarbeten med astrofysikerna vid Uppsala universitet gällande me-
todologi och numeriska metoder för dataanalys av exoplanetspektra. Hon var 
2018 inbjuden som Celsius-föreläsare vid fakulteten.

Steven T. Bramwell, född 1961, är professor i fysik vid University College Lon-
don, Storbritannien, och forskningsledare vid London Centre for Nanotechno-
logy. Han var en av de som experimentellt upptäckte så kallad spin ice. Bram-
well har också visat att tvådimensionella magneter har en kritisk exponent 
som kan fastställas teoretiskt och han har myntat begreppet ”magnetricity” 
för den magnetiska ekvivalensen till elektrisk ström. Bramwell har haft ett 
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långvarigt samarbete med forskare vid Ångströmlaboratoriet och har aktivt 
bidragit till utvecklingen av fakultetens forskning inom området magnetism.

Margot Gerritsen, född 1966, är professor vid Institutionen för energiresurs-
teknik, Stanford University, Kalifornien, USA, och chef för Stanfords institut 
för beräkningsteknik och matematik. Gerritsen forskar om såväl förnybar och 
fossil energiproduktion som om havsdynamik, fartygsdesign och flera andra 
områden inom beräkningsmatematik. Hon har under de senaste tjugo åren ak-
tivt verkat för utbildnings- och forskningssamarbeten mellan Uppsala univer-
sitet och Stanford, i synnerhet inom beräkningsvetenskap. Gerritsen har vid 
ett flertal tillfällen besökt Institutionen för informationsteknologi och bidragit 
till ett rikt studie- och forskningsutbyte mellan våra universitet.
 
Locke Rowe, född 1959, är professor i evolutionsbiologi vid University of 
 Toronto, Kanada. Rowes forskningsintressen har innefattat såväl evolutions-
biologi som ekologi och senare också utvecklingsbiologi. Rowe har bidragit 
med många viktiga arbeten, främst avseende evolutionen av åldrande och 
skillnader mellan könen i djurvärlden och har även författat en mycket infly-
telserik bok inom området. Rowe har under en lång rad år samarbetat med 
forskare vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet och 
han har länge odlat en nära relation med universitetet, bland annat genom år-
liga forskningsvistelser och gästföreläsningar.

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.

Gunilla Kreiss
Professor i numerisk analys
Promotor
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Kortfattat promotionslexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa jubeldoktorer har inte möjlighet att deltaga 
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 trä-
dosa med ett band i 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 högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska 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 1839, då den förste heders-
magistern, som det då hette, promoverades i Uppsala. Det var diplomaten och 
författaren Carl Gustaf von Brinkman (1764–1847), En av de Aderton, som 
bestods denna ära.
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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. Årets jubeldoktorer promoveras vid vårpromotionen.

Jubelpromotor är den professor som för femtio år sedan fungerade som pro-
motor.

Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte bara 
är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en promo-
verad 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 Apollos 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, plural promovendi; 
promotus/a benämns den som är promoverad, plural promoti. 

Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, vilket promotor själv väl-
jer. 

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 fakul-
teterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonien utdelas den en-
dast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om de 
vill förvärva 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.



109

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
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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 (hist-fil) 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.
2017-1 Margareta Brattström (jur) Äktenskapet – ett vinstdelningssystem?
2017-2 Ulf Landegren (med) Molekylära verktyg för att se hur vi mår
2018-1 Gunnar Ingelman (tekn-nat) Tänka fritt är stort, men mäta rätt är större
2018-2 Birgitta Meurling (hist-fil) Krinolin, korsett, kaftan – om kläder, genus 

och kulturanalys
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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. Diplom för jubeldoktor inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
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2. Diplom för hedersdoktor inom Teologiska fakulteten översatt till svenska.
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3. Diplom för doctor iuvenis inom Medicinska fakulteten översatt till engelska.
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Promovendi 25 januari 2019

Nedanstående förteckning upptar samtliga promovendi vid doktorspromo-
tionen den 25 januari 2019, i den ordning de promoveras.

Avh = disputationsavhandling. Avhandlings titlarna återges enligt här gäl-
lande redaktionella principer.

Förteckningen endast upptar endast de nya doktorer som anmält sig till 
deltagande i promotionen. Övriga, så kallade promotionsvägrare, förtecknas 
inte här. Bland promovendi kan även finnas sådana personer som disputerat 
för ett eller flera år sedan men som av olika skäl inte haft möjlighet att pro-
moveras förrän nu.
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Teologiska fakulteten

Promotor:
Professor Mattias Martinson

Hedersdoktorer:
Lejla Demiri, professor, Tyskland
Mary McClintock Fulkerson, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Johannes Habib Zeiler, ög, missionsvetenskap
Avh: Crafting Lutheran Pastors in Tanzania. Perceptions of Theological 
 Education and Formation in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.

Niklas Holmefur, missionsvetenskap
Avh: Den osynliga religionen. Analys av policy för svensk utvecklingspolitik 
2010–2014.

Richard Pleijel, vg, Gamla testamentets exegetik
Avh: Om Bibel 2000 och dess tillkomst. Konsensus och konflikt i översätt-
ningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet.
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Juridiska fakulteten

Promotor:
Professor Minna Gräns

Hedersdoktorer:
Marie-Claire Foblets, professor, Tyskland
Andrew P. Simester, professor, Singapore

Doktorer efter avlagda prov:
Moa Lidén, smål, allmän rättslära
Avh: Confirmation Bias in Criminal Cases.

Yana Litins’ka, smål, medicinsk rätt
Avh: Assessing Capacity to Decide on Medical Treatment. On Human Rights 
and the Use of Medical Knowledge in the Laws of England, Russia, and  Sweden.
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Medicinska fakulteten

Promotor:
Professor Anna Rask-Andersen

Hedersdoktorer:
Yemane Berhane, professor, Etiopien
Eva F. Dahlgren, författare, Skivarp
Catherine Merry, professor, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i medicinsk vetenskap:
Cathrine Axfors, norrl
Avh: Anxious Personality Traits in Pregnant Women. Associations with Post-
partum Depression, Delivery Complications, and Health Care Use.

Maja Bodin
Avh: To Plan or Not to Plan. Gender Perspectives on Pregnancy Planning, 
 Fertility Awareness, and Preconception Health and Care.

Karin Cato
Avh: Breastfeeding—Initiation, Duration, Attitudes, and Experiences.

Lena Cederblad
Avh: Aspects on Head and Neck Cancer with Special Reference to Salivary 
Gland Tumours and Single Nucleotide Polymorphism.

Jing Cen
Avh: Free Fatty Acids and Insulin Hypersecretion Studied in Human Islets.

Dijana Djureinovic, smål
Avh: Transcriptomic and Proteomic Analysis of Tumor Markers in Tissue and 
Blood from Patients with Lung Cancer.
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Patricia Eckerdal
Avh: Perinatal Complications. Associations with Postpartum Depressive 
Symptoms and Neuroticism.

Malin Enblad
Avh: Colorectal and Appendiceal Peritoneal Metastases. From Population 
Studies to Genetics.

Liza Grapensparr
Avh: Auxiliary Cells for the Vascularization and Function of Endogenous and 
Transplanted Islets of Langerhans.

Elisabet Gustafson
Avh: Thromboinflammation. In a Model of Hepatocyte Transplantation.

Baderkhan Hassan
Avh: Endovascular Aortic Aneurysm Repair. Aspects of Follow-up and 
 Complications.

Vivan Hellström, norrl
Avh: The Clinical Perspective on Malignancies in Renal Transplanted Patients.

Paridhi Jha
Avh: ‘Two Sides of a Coin’. Quality of Childbirth Services in Indian Public 
Health Facilities, from the Perspectives of Women and Their Care Providers.

Andreas Karakatsanis
Avh: Sentinel Node Biopsy for Breast Cancer. Aspects and Evolution.

Merit Kullinger
Avh: Discrepancy Between Pregnancy Dating Methods—Correlates and 
 Outcomes.



125

Birgitta Larsson
Avh: Treatment for Childbirth Fear with a Focus on Midwife-Led Counsel-
ling. A National Overview, Women’s Birth Preferences, and Experiences of 
Counselling.

Emilia Lekholm
Avh: Solute Carriers in Metabolism. Regulation of Known and Putative Solute 
Carriers in the Central Nervous System.

Johan Lilja
Avh: [18F]Flutemetamol PET Image Processing, Visualization, and Quantifi-
cation Targeting Clinical Routine.

Linda Lännerström
Avh: Sick Leave Questions in Telephone Nursing. Perspectives of Persons on 
Sick Leave and Registered Nurses in Primary Health Care.

Mats Martinell
Avh: Diabetes mellitus at the Time of Diagnosis. Studies on Prognostic Factors.

Christian Moberg
Avh: The Human Endometrium. Studies on Angiogenesis and Endometriosis.

Carl Johan Molin, vg
Avh: New Biomarkers for Neuromuscular Function and Myasthenia gravis.

Eric Morin, g-h, norrl
Avh: Neuropilin-1 Regulation of Tumor Vascularization and Growth.

Marjut Niinivirta
Avh: Intratumoral Predictive Markers in Metastatic Renal Cancer Patients.
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Andreas Palm
Avh: Obesity, Sleep, and Sleep-Disordered Breathing.

Miranda Shojaeian Jalouli
Avh: Oral Cancer with Special Reference to Virus Detection and Quantita-
tive Gene Expression.

Anton Stenwall, vg
Avh: Transcriptional and Morphological Analysis of Organ Donor Pancreata.

Elin Ternström
Avh: Identification and Treatment of Women with a Fear of Birth.

Sara Ullsten-Wahlund, värml, smål
Avh: The Impact of Pancreatic Islet Vascular Heterogeneity on Beta Cell 
 Function and Disease.

Qian Yu
Avh: α-Cell Signaling in Glucose-Regulated Glucagon Secretion.
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Farmaceutiska fakulteten

Promotor:
Professor Per Andrén

Hedersdoktor:
Patrick F. Augustijns, professor, Belgien

Doktorer efter avlagda prov, samtliga i farmaceutisk vetenskap:
Hiba Alogheli
Avh: Computational Studies of Macrocycles and Molecular Modeling of 
 Hepatitis C Virus NS3 Protease Inhibitors.

Moustafa Mahmoud Abdellatif Ibrahim, smål
Avh: Pharmacometric Evaluation and Improvement of Misspecified Models 
and Study Design—Applied in Diabetes.
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Historisk-filosofiska fakulteten

Promotor:
Professor Erik Carlson

Hedersdoktor:
Sonia Haoa Cardinali, arkeolog, Chile

Doktorer efter avlagda prov:
Annelie Drakman, g-h, värml, smål, idé- och lärdomshistoria
Avh: När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och 
klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt.

Josefin Englund, historia
Avh: Som folk är mest. Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980.

Rose Eriksson, g-h, textilvetenskap
Avh: Retorik och praktik. En studie av Gestriklands hemslöjdsförening 
1912–1930.

Klara Goedecke, g-h, genusvetenskap
Avh: “Other Guys Don’t Hang Out Like This”. Gendered Friendship Politics 
among Swedish, Middle-Class Men.

Gustaf Johansson, g-h, historia
Avh: När man skär i nuet faller framtiden ut. Den globala krisens bildvärld 
i Sverige under 1970-talet.

Jakob Kihlberg, g-h, idé- och lärdomshistoria
Avh: Gränslösa anspråk. Offentliga möten och skapandet av det internationel-
la, 1840–1860.
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Mari Granath Lagercrantz, konstvetenskap
Avh: Terrakottaföremål från Ghana på British Museum. Materiella och im-
materiella assemblage.

Katarina Nordström, norrl, historia
Avh: Trängsel i välfärdsstaten. Expertis, politik och rumslig planering i 1960- 
och 1970-talets Sverige.

Pontus Rudberg, historia
Avh: The Swedish Jews and the Victims of Nazi Terror, 1933–1945.

Andreas Rydberg, g-h, smål, idé- och lärdomshistoria
Avh: Inner Experience. An Analysis of Scientific Experience in Early Modern 
Germany.
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Språkvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Mats Eskhult

Hedersdoktorer:
Lena Fries-Gedin, översättare, Härnösand
John Heritage, professor, USA

Doktorer efter avlagda prov:
Sophie Claudine Marie Guignard, romanska språk
Avh: Le cœur, l’âme et le corps. Expressions de l’intime féminin dans sept 
 romans du XIXe siècle et de l’extrême contemporain.

Alessandro Palumbo, upl, nordiska språk
Avh: Skriftsystem i förändring. En grafematisk och paleografisk studie av de 
svenska medeltida runinskrifterna.

Sofia Pereswetoff-Morath, nordiska språk
Avh: Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Lars Magnusson

Hedersdoktorer:
Kenneth A. Bollen, professor, USA
Maria Ripenberg, ledarskribent, Uppsala
Alan Warde, professor, Storbritannien

Doktorer efter avlagda prov:
Henrik Andersson, nationalekonomi
Avh: Immigration and the Neighborhood. Essays on the Causes and Conse-
quences of International Migration.

Gunnar Brandén, norrl, nationalekonomi
Avh: Understanding Intergenerational Mobility. Inequality, Student Aid, and 
Nature-Nurture Interactions.

Andreas Alm Fjellborg, s-n, kulturgeografi
Avh: Housing Tenure and Residential Mobility in Stockholm 1990–2014.

Sara Forsberg, norrl, smål, kulturgeografi
Avh: Going Places. Local Settings and Global Horizons in Young People’s 
 Education and Work Trajectories.

Martin Hassler Hallstedt, psykologi
Avh: Closing the Gap. How an Adaptive Behavioral Based Program on a 
 Tablet Can Help Low Performing Children Catch Up in Math. A  Randomized 
 Placebo Controlled Study.

Malin Skinnars Josefsson, kostvetenskap
Avh: Food Service and Nutritional Care in Swedish Elderly Care. The Progress 
of National Actions and Their Local Interpretations.
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Eva Maria Magnusson, företagsekonomi
Avh: Vad händer i själva verket? Om styrning och handlingsutrymme i Skol-
verket under åren 1991–2014.

Amalia Nilsson, smål, företagsekonomi
Avh: A Lighter Shade of Dark. Exploring the Value Adding and Value Sub-
tracting Effects of Headquarters Attention and Involvement in Subsidiary 
Activities.

Johanna Pettersson, ög, statskunskap
Avh: What’s in a Line? Making Sovereignty Through Border Policy.

Hanna Söderbaum, ekonomisk historia
Avh: From Oligarch to Benefactor? Legitimation Strategies among the Wealthy 
Elite in Post-Soviet Ukraine.

Marcus Wangel, s-n, statskunskap
Avh: Deep Roots and Tangled Branches. Bureaucracy and Collaboration in 
Natural Resource Governance in South India.

Johan Wejryd, smål, statskunskap
Avh: On Consumed Democracy. The Expansion of Consumer Choice, Its 
Causal Effects on Political Engagement, and Its Implications for Democracy.

Hedvig Widmalm, kalm, ekonomisk historia
Avh: Exploring the Mores of Mining. The Oeconomy of the Great Copper 
Mine, 1716–1724.

Karolina Wiell, ekonomisk historia
Avh: Bad mot Lort och Sjukdom. Den privathygieniska utvecklingen i  Sverige 
1880–1949.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Ann-Carita Evaldsson

Hedersdoktor:
Susan Danby, professor, Australien

Doktorer efter avlagda prov:
Janne Kontio, pedagogik
Avh: Auto Mechanics in English. Language Use and Classroom Identity Work.

Erik Germund Larsson, g-h, utbildningssociologi
Avh: Förbrytelser och förvisningar. Bestraffningssystemet i de svenska 
läroverken 1905–1961.

Sofia Lundmark, pedagogik
Avh: Designing for Online Youth Counselling. Empowerment Through   
Design and Participation.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Promotor:
Professor Gunilla Kreiss

Hedersdoktorer:
Natalie Batalha, professor, USA
Steven T. Bramwell, professor, Storbritannien
Margot Gerritsen, professor, USA
Locke Rowe, professor, Kanada

Doktorer efter avlagda prov:
Rabia Ayub, s-n, g-h, kemi med inriktning mot organisk kemi
Avh: Excited State Aromaticity and Antiaromaticity. Fundamental Studies 
and Applications.

Johan Blom, datavetenskap
Avh: Model-Based Protocol Testing in an Erlang Environment.

Erik Branger, fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik
Avh: Enhancing the Performance of the Digital Cherenkov Viewing Device. 
Detecting Partial Defects in Irradiated Nuclear Fuel Assemblies using Che-
renkov Light.

Ilka Engelhardt, g-h, fysik med inriktning mot rymd  och plasmafysik
Avh: Plasma and Dust Around Icy Moon Enceladus and Comet 67P/Churyu-
mov-Gerasimenko.

Elin Eriksson, fysik med inriktning mot rymd  och plasmafysik
Avh: Electron Energization in Near-Earth Space. Studies of Kinetic Scales 
 using Multi-Spacecraft Data.

Emma Eriksson, kemi med inriktning mot fysikalisk kemi
Avh: Effects of Ubiquinone-10 on the Stability and Mechanical Properties of 
Lipid Membranes.
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Love Forsberg, matematik
Avh: Semigroups, Multisemigroups, and Representations.

Oscar Janson, värml, teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Avh: Bioactive Coatings and Antibacterial Approaches for Titanium Medi-
cal Implants.

Anders Johansson, v-d, fysik med inriktning mot fysikens didaktik
Avh: The Formation of Successful Physics Students. Discourse and Identity 
Perspectives on University Physics.

Samara Keshavarz Hedayati, s-n, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- 
och kondenserade materiens fysik

Avh: Magnetism in Transition Metal Systems. Interplay Between Structure, 
Dimensionality, and Electron Correlation.

Ville Lekholm, teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Avh: High-Temperature Microfluidics for Space Propulsion.

Tobias Mattsson, värml, geovetenskap med inriktning mineralogi, petrologi 
och tektonik

Avh: The Dynamic Emplacement of Felsic Magma in the Upper Crust.

Slobodan Milovanović, smål, beräkningsvetenskap med inriktning mot nume-
risk analys

Avh: Radial Basis Function Generated Finite Difference Methods for Pricing 
of Financial Derivatives.

Timofey Mukha, vg, beräkningsvetenskap
Avh: Modelling Techniques for Large-Eddy Simulation of Wall-Bounded 
 Turbulent Flows.

Sravani Musunuri, kemi med inriktning mot analytisk kemi
Avh: Mass Spectrometry-Based Neuroproteomics. Deciphering the Human 
Brain Proteome.
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Shirin Nouhi, v-d, fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondense-
rade materiens fysik

Avh: Structure Formation at Solid/Liquid Interfaces. Understanding Self- 
Assembly and Environmental Challenges.

Elias Odelstad, ög, fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik
Avh: Plasma Environment of an Intermediately Active Comet. Evolution and 
Dynamics Observed by ESA’s Rosetta Spacecraft at 67P/Churyumov-Gerasi-
menko.

Henrik Stegeby, kemi med inriktning mot teoretisk kemi 
Avh: Matter-Antimatter Interactions. The Hydrogen-Antihydrogen System 
and Antiproton-Matter Interactions.

Simon Sticko, v-d, beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys
Avh: High Order Cut Finite Element Methods for Wave Equations.

Gustav Sundell, ög, biokemi
Avh: using Peptide-Phage Display to Capture Conditional Motif-Based Inter-
actions.

Josephina Werner, upl, fysik med inriktning mot atom , molekyl  och konden-
serade materiens fysik

Avh: Exploring the Surface of Aqueous Solutions. X-Ray Photoelectron Spec-
troscopy Studies using a Liquid Micro-Jet.

Stina Weststrand, biologi med inriktning mot systematik
Avh: Spikemoss Patterns. Systematics and Historical Biogeography of Selagi-
nellaceae.
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Pristagare 25 januari 2019

Priserna avser 2018

Björkénska priset

Utdelades första gången 1902 på adjunkten John Björkéns dödsdag den 16 
december i enlighet med testamentets stipulationer där också anges att räntan 
årligen skall utdelas ”som belöning för framstående vetenskaplig forskning 
eller sådana på vetenskaplig grund vilande arbeten – vare sig upptäckter, 
uppfinningar eller fruktbärande förbättringar – som hedra svensk forskning 
eller kunna bidraga till fosterlandets materiella förkovran”. Priset utdelas 
omväxlande inom fyra olika grenar, för år 2018 inom ”fysik, mekanik och in-
genjörsvetenskap”. 

Björkénska priset tilldelas professorerna Joseph Minahan och Maria Strømme, 
båda vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Joseph Minahan är professor i teoretisk fysik vid Institutionen för fysik och 
astronomi. Han får priset för sitt arbete inom sträng- och fältteori där han ge-
nom att förstå betydelsen av och använda metoder inom integrabla modeller 
skapat ett helt nytt forskningsfält. Forskningsresultaten möjliggör exakta lös-
ningar med hjälp av vilka relationen mellan strängteori och realistiska teorier 
som beskriver vår värld kan utforskas.
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Maria Strømme, är professor i nanoteknologi vid Institutionen för teknikve-
tenskaper. Hon får priset för sitt arbete med att skapa avancerade material för 
flera livsvetenskapliga och energirelaterade applikationer och för sin förmåga 
att obehindrat röra sig mellan grundforskningens fokusering på fundamentala 
principer och ingenjörsvetenskapernas strävan mot tillämpning.

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 den äldres död. Den utdelas ”för utomor-
dentligt 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 Per 
 Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall.

Per Artursson är professor i läkemedelsformulering vid Institutionen för far-
maci, Farmaceutiska fakulteten. Han var redan tidigt i karriären en pionjär i 
utvecklandet av cellmodeller för att studera läkemedelsabsorption från mag-
tarmkanalen med så kallade Caco-2-celler, metoder som senare blivit själv-
klara principer inom läkemedelsindustri och akademisk forskning. Han har 
också varit central för forskningen om transportproteiner, deras roll för upp-
tag av läkemedel i tarm och lever samt samspelet mellan dem och läkemedels-
nedbrytande enzymer. 

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi, Tek-
nisk-naturvetenskapliga fakulteten, och bedriver framstående forskning om 
batterier. En av vår tids största samhällsutmaningar är att utveckla effektiv 
 energilagring vilket gör hennes forskning högaktuell när vi går mot en värld 
utan fossila bränslen. Genom att i detalj förstå och förbättra de kemiska reak-
tioner som sker inne i batterierna arbetar Edströms forskargrupp bland annat 
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med att tillgodose fordonsindustrins behov av förbättrade batterier. Målsätt-
ningen är att utveckla batterier som är kraftfullare, säkrare och mer hållbara 
än dagens.

Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Samhällsvetenskapli-
ga fakulteten. Han har förblivit verksam vid institutionen, där han 1981–2009 
innehade en lärostol. Inom hans forskargärning märks studier av organisato-
riska anpassningar till förändrade omvärldsvillkor samt spridning av företags-
ekonomiska idéer. Hans arbeten om handelshögskolornas och det företagseko-
nomiska ämnets framväxt har rönt stor uppmärksamhet och boken Mercury 
Meets Minerva (1992 och 2009) är en grundlig genomgång av såväl svensk fö-
retagsekonomi som av handelshögskolor som akademiska institutioner. Under 
senare år har Engwalls forskning breddats till att omfatta hela akademin och 
dess ledning, såsom i Universitet under uppsikt (2016).

Linnémedaljen

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

Linnémedaljen har tilldelats professor Leif Andersson vid Institutionen för 
medicinsk biokemi och mikrobiologi, Medicinska fakulteten.

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, har under många år lett en fram-
stående forskargrupp kring studier av husdjurens genetik. Detta har sedermera 
visat sig ha mycket stor relevans även för flera humana folksjukdomars upp-
komstmekanismer. Leif Andersson har i detta sammanhang brutit ny mark 
och hans forskning har uppmärksammats med ett flertal nationella och inter-
nationella utmärkelser och priser. 
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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 Peter Wallensteen, Uppsala 
universitet.

Peter Wallensteen är seniorprofessor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 Under åren 1985–2012 var han förste innehavare av Dag Hammarskjöld-pro-
fessuren vid Institutionen för freds- och konfliktforskning. Wallensteen har 
grundat det unika konfliktdataprogrammet Uppsala Conflict Data Program, 
vilket i dag utgör en nyckelresurs för forskning inom ämnet över hela värl-
den. Han har också medverkat i internationella konfliktlösningsprocesser och 
samverkar frekvent med praktiker och beslutsfattare. Under arbetet med att 
etablera sitt ämne har Peter Wallensteen månat om att skapa kontaktytor och 
utbyten med andra delar av världen, särskilt i konfliktdrabbade och fattiga 
länder. Genom åren har han inspirerat många studenter och kolleger både i 
Sverige och internationellt att knyta an till det relativt nya ämnet freds- och 
konfliktforskning.

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 Göran Widmalm vid Institutionen för organisk 
kemi, Stockholms universitet.
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Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelse-
fulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-
spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntes-
metoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat. 

Årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation (Oscarspriset)

Den 5 september 1877, den första av de tre dagar under vilka universitetet hög-
tidlighöll 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 filosofie doktor Weronica Ek, forskare vid Institutio-
nen för immunologi, genetik och patologi, och filosofie doktor Ylva Söderfeldt, 
biträdande universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria.

Weronica Ek disputerade 2011 vid SLU på en avhandling om sjukdomsfram-
kallande gener hos kyckling. Efter doktorsexamen arbetade Ek vid QIMR 
Berghofer Medical Research Institute i Australien med syfte att identifiera ge-
ner av betydelse för risk att utveckla cancer i matstrupen vilket resulterade i 
flera publikationer. Hon har sedermera fortsatt sin postdoktorala verksamhet, 
först vid Karolinska Institutet och därefter som forskare vid Uppsala universi-
tet, med fokus på hur miljö och genetik påverkar utvecklingen av immunsjuk-
domar såsom astma och allergier. Detta sker med mycket omfattande under-
lag. Som exempel kan nämnas UK biobank med mer än 500 000 deltagare. Ek 
har etablerat framgångsrika samarbeten såväl internationellt som nationellt.
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Ylva Söderfeldt disputerade vid universitetet i Stuttgart 2011 på en avhandling 
som analyserar den tyska dövstumrörelsens framväxt 1848–1914. Hon har haft 
anställningar som postdoktoral forskare vid universitetssjukhuset i Aachen 
och vid Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin. För närvaran-
de innehar hon ett biträdande lektorat vid Uppsala universitet, Institutionen 
för idé- och lärdomshistoria. Efter disputationen har Söderfeldt utvecklat ett 
framgångsrikt historievetenskapligt författarskap med inriktning mot disabi-
lity studies. Hon har således analyserat dynamiken mellan den medicinska ve-
tenskapens utveckling och skapandet av intressegrupper relaterat till hur den 
kulturella och sociala kontexten förändrats. Söderfeldt är även huvudredaktör 
för Public Disability History.

Martin H:son Holmdahl-priset

Martin H:son Holmdahl-priset för främjande av mänskliga fri- och rättigheter 
instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till dess förutvarande rektor 
på hans åttioårsdag. Utmärkelsen, som nu omvandlats till ett pris, ”skall till-
delas en anställd inom universitetet, 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 priset skall ha studerat och/ eller  arbetat för 
att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat”.

Martin H:son Holmdahl-priset tilldelas författaren, filosofie doktor Ola Larsmo. 

Ola Larsmo har som författare och publicist visat ett stort engagemang för ut-
satta och svaga i samhället, såväl i historien som i dag. Det framgår tydligt av 
hans många böcker, pjäser, debattinlägg och artiklar i ledande press. Han har i 
sitt författarskap även behandlat frågor som rör Uppsala och Uppsala univer-
sitet, till exempel det beryktade mötet i Bollhuset 1939. 

Som ordförande i svenska PEN-klubben 2009–17 har Larsmo uppmärk-
sammat den svåra situationen för författare av skönlitteratur och populär-
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vetenskap i länder där mänskliga rättigheter inte självklart skyddas. Värdet av 
hans insatser bekräftas av att han i september 2018 invaldes som styrelseleda-
mot för PEN International. 

Ola Larsmo studerade humanistiska ämnen vid Uppsala universitet och 
har vid flera tillfällen arbetat tillsammans med forskare och lärare vid univer-
sitetet. Vid doktorspromotionen den 26 januari 2018 promoverades han till 
hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten, bland annat med motive-
ringen att han i sitt arbete följer sin ”osvikliga moraliska kompass” – en styrka 
i arbetet för mänskliga rättigheter.
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Tidigare mottagare av aktuella priser 
och medaljer

Björkénska priset
1902: Tycho Tullberg
1903: Olof Hammarsten
1904: Alfred E. Törnebohm
1905: Knut Ångström
1906: Allvar Gullstrand
1907: Arvid G. 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
2016: Anders Hagfeldt och  

Auli Niemi 
2017: Leif Andersson och  

Kerstin Lindblad-Toh

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

2016: Sverker Gustavsson,  
Lena Kjellén och Peter Stoica

2017: Olga Botner, Fred Nyberg och 
Johan Svedjedal
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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
2016: Hans Ellegren 
2017: Siv Andersson

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

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 
2016: Inger Österdahl
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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

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 dåvarande 
universitets arkivarien Johan Sjöberg framtagits dels ur huvudböcker och kassaveri-
fikationer i Räntkammararkivet, Uppsala universitets arkiv, dels ur stipendieliggare, 
diarieförda handlingar och protokoll i Kansliarkivet, Uppsala universitets arkiv.

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
2016: Kristina Luthman
2017: Kálmán J. Szabó
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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
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
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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
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



151

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
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
2016: Terje Falck-Ytter och  

Jonathan Scragg
2017: Eric Cullhed och  

Oskar Karlsson
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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
2016: Lindsey Doyle och  

Anna-Sara Lind
2017: Jameson Garland och  

Elena Namli

Martin H:son Holmdahl-stipendiet
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Universitetets inbjudningsskrifter 
och universitetets historia

Av Carl Frängsmyr

Allt sedan 1600-talets början har universitetet utgivit inbjudningsskrifter till 
akademiska högtider – professorsinstallationer, promotioner, rektorsskiften, 
jubileer och minnesfester. Vid mitten av 1800-talet, då universitetets veten-
skapliga uppgift blev tydligare markerad, valde flera rektorer att inkludera kor-
tare vetenskapliga studier i dessa inbjudningsskrifter. I inbjudan till den högtid 
varmed universitetet 1852, under dagarna två, firade prinsessan  Lovisas födel-
se införde kyrkohistorikern Lars Anton Anjou uppsatsen ”Om redaktionen af 
Upsala mötes beslut år 1593”. Till sorgefesten över den samma år bortgångne 
prins Gustaf sammanfattade juristen Pehr Erik Bergfalk ”De vigtigaste bemö-
danden för den ständiga freden, under det sista fjerdedels årtusendet” (1852). 

Bland övriga exempel kan nämnas fysikern Adolf Svanbergs ”Försök att för-
klara orsaken till den dynamiska thermo-elektriciteten” (1851), matematikern 
Carl Johan Malmstens ”Bidrag till theorien om elliptiska functioner” (1854), 
lingvisten Carl Wilhelm Böttigers ”Bidrag till kännedomen om etruskerna” 
(1857), teologen Anders Fredrik Beckmans ”Om grunderna för den Heliga 
Skrifts kanoniska anseende” (1859), historikern F.F. Carlsons ”Om Sveriges 
inflytande på konungavalet i Polen 1704” (1862), juristen Knut Olivecronas 
”Bidrag till den svenska concurslagstiftningens historia” (1862), medicinaren 
August Alméns ”Jemförelse mellan naturliga och konstgjorda helsovatten, så-
dana de i handeln förekomma” (1874) och filosofen Carl Yngve Sahlins över 
hundra sidor långa avhandling ”Kants, Schleiermachers och Boströms etiska 
grundtankar”, vilken ingick i inbjudningsskriften till universitetets fyrahund-
raårsjubileum 1877. Uppsatser i universitetets inbjudningsskrifter kom att ut-
göra en betydande del av Sahlins icke alltid lättillgängliga filosofiska författar-



154

skap, något som bidrog till att boströmianismen kunde framstå som ett slags 
officiell, idealistisk universitetsfilosofi.

Somliga rektorer valde att i stället behandla universitetshistoriska ämnen. 
För precis 150 år sedan, i inbjudningsskriften till juristen Isak Landtmansons 
professorsinstallation, införde kirurgen Carl Benedict Mesterton uppsatsen 
”Om Nosocomium Academicum och den kliniska undervisningen i Uppsala” 
(1869). Några år senare utgav kyrkohistorikern Carl Alfred Cornelius ”Några 
bidrag till Upsala theologiska fakultets historia” I–III (1874–75). Äldre exem-
pel kan också anföras. I sin inbjudan till medicine doktorspromotionen 14 juni 
1841 uppmärksammade Israel Hwasser hundraårsminnet av årtalet 1741, då 
Carl von Linné och Nils Rosén von Rosenstein gemensamt övertog ansvaret 
för den medicinska undervisningen och mellan sig fördelade de olika ämnena. 
I inbjudningsskriften till 1848 års magisterpromotion införde Elias Fries stu-
dien ”Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis Divina”.

Mot slutet av 1800-talet blev de universitetshistoriska bidragen till inbjud-
ningsskrifterna såväl talrikare som utförligare. I inbjudningsskriften till na-
tionalekonomen David Davidsons installation 1890 fogade bibliotekarien och 
universitetshistorikern Claes Annerstedt den första editionen av ”Uppsala uni-
versitets konstitutioner af år 1655”, vilken dock endast rymde den latinska ori-
ginaltexten, ingen svensk översättning. I andra inbjudningsskrifter publicerade 
Annerstedt vid denna tid ”Bref af Olof Rudbeck d.ä. rörande Upsala universi-
tet”, I–IV (1893–1905). Thore M. Fries, universitetets rektor 1893–99, utgav 
i åtta delar ”Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné” (1893–98). 
Detta arbete förebådade den Linnébiografi i två band som Fries utgav 1903.

Under sextio års tid, från 1900 till 1960, utgavs i arton inbjudningsskrif-
ter olika delar av vad som skulle bli Uppsala universitets matrikel 1595–1817. 
Redaktionellt ansvariga var Aksel Andersson (del I–IV), A.B. Carlsson och 
 Josef Sandström (del V), A.B. Carlsson (del VI–XVII). För den sista delen, 
omfattande åren 1801–17, svarade Paul Sjögren. Anledningen till att gränsen 
för detta långvariga projekt sattes vid året 1817 var att den första fullständiga 
studentkatalogen utgavs 1818.

Till universitetets minnesfest med anledning av hundraårsminnet av Erik 
Gustaf Geijers död våren 1947 utgav litteraturhistorikern Anton Blanck ett 



155

urval ”Ur Erik Gustaf Geijers historiska föreläsningar”. Blanck, fick följande 
år förtroendet att fullfölja Claes Annerstedts historik över universitetet, och 
inbjudningsskrifterna visar att han grep sig an projektet med kraft. År 1949 
publicerade han i inbjudningsskriften till Gunnar Löfströms, Gunnar Tide-
ströms och Ivar Strahls installationer ”Handlingar till Uppsala universitets hi-
storia. I. Striden om Carl Peter Thunbergs förslag 1792 rörande den medicinska 
studierna”. En andra del i denna serie utkom senare samma år i inbjudningen 
till Gerd Enequists, Bengt Sundklers, Ernst Báránys och Stig Claessons instal-
lationer: ”Handlingar till Uppsala universitets historia. II. Konflikten mellan 
universitetets rektor P. N. Christiernin och studenterna höstterminen 1795”. 
Blanck hann även utge ”Handlingar till Uppsala universitets historia. III. Ut-
drag ur konsistoriets protokoll rörande examensväsendet den 10 och 17 januari 
1800” (1950), innan han rycktes bort i januari 1951, varvid det nyss återuppli-
vade universitetshistorieprojektet återigen avsomnade. Det dröjde sedan ett 
halvt århundrade, innan det ånyo återupptogs. 

Lärostolshistoriker och teckningar av företrädarnas insatser blev vid samma 
tid återkommande inslag i installationsskrifterna. Israel Hwassers inbjudnings-
skrift till Fredric Sundewalls installation 22 maj 1846 innehöll exempelvis en 
längre skildring av Olof Rudbecks liv och gärning, liksom en förteckning över 
dem som mellan Rudbeck och Sundewall hade innehaft lärostolen i anatomi, 
fysiologi och forensisk medicin. Från och med Henrik Schücks rektorstillträ-
de 1905 blev lärostolshistorikerna betydligt mer utförliga och ambitiösa i sitt 
upplägg. Inte sällan rymde de uttömmande redogörelser för befordringsären-
denas gång, liksom skildringar av de olika vetenskapernas framväxt och dis-
ciplinformering. De sammanlagt trettiosex lärostolshistoriker som Schück 
utgav under sina tretton rektorsår samlade han under titeln Bidrag till Upsala 
universitets historia, I–II. Nils von Hofsten sammanställde senare sina bidrag 
på motsvarande sätt under samma titel. Hofstens Bidrag till Uppsala univer-
sitets historia inleds med en promotionshistorik, författad till 1928 års dok-
torspromotion, och slutar med ”Historik över rektoratet 1943–47”, utgiven i 
inbjudningsskriften vid hans avgång.

En tradition som levde länge var att den avgående rektorn i inbjudnings-
skriften till rektorsskiftet bidrog med en uppsats om sin vetenskap. Några ex-
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empel kan anföras. Henrik Schück utgav ”Stu-
dier i Hervararsagan” (1918). Otto Lagercrantz 
publicerade ”Indogermansiches prädikativ” 
vid sitt nedläggande av rektoratet 1932,  Thore 
Engströmer författade till sin avgång ”Om kon-
kursgäldenärs vid konkursens inträde anhäng-
iga rättegångar med hänsyn till nya rättegångs-
balken” (1943), Nils von Hofsten skrev på mot-
svarande sätt ”Utvecklingsläran i den nyaste 
forskningens ljus” när han 1947 lämnade rek-
toratet i Fredrik Bergs händer. Dessa exempel 
visar att rektorerna fäste väl så stor vikt vid ve-
tenskaplig kvalitet och verkshöjd som vid po-
pulär tillgänglighet.

Sammanfattningsvis kan sägas att Upp-
sala universitets inbjudningsskrifter från 
1800- talets slut fram till 1960 utgör en ymnigt 
flödande lärdomshistorisk och universitets-
historisk källa. Häri finns åtskilliga historiska 
uppsatser, brev, matriklar, dokument, proto-

koll och förordningar tryckta, många av dem förtjänta att räddas ur glömskan. 
En framtida digitalisering av materialet vore därför angelägen och välkommen.

När utgivningen av Uppsala universitets årsskrift upphörde 1960 skapades i 
stället en rad olika serier under den sammanfattande benämningen Acta Uni-
versatis Upsaliensis (AUU). Inom denna Acta fick inbjudningsskrifterna en 
egen serie: ”Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala univer-
sitet. B. Inbjudningar”. Den första volymen inom denna serie var 1961 års in-
bjudningsskrift till Lars Hermodssons, Lennart Mobergs och Carl Gemzells 
professorsinstallationer. Föreliggande inbjudningsskrift till 2019 års vinterpro-
motion är nummer 189. B-serien har under åren redigerats av S.H.T. Kihlgren 
(1961–78), Torgny Nevéus (1978–95), Jöran Rehn (1995–97) samt Per Ström 
(sedan 1997). I detta arbete har Ström biståtts av Johan Sjöberg (2003–11) och 
undertecknad (sedan 2011).

B-seriens förste redaktör, akademiesekreteraren S.H.T. Kihlgren, i 
sitt arbetsrum i Universitetshuset med hunden Rusty. Fotografiet 
är taget i maj 1967 av Eva Holmgren.
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Redan från starten 1961 rymde B-seriens installationsskrifter, precis som 
sina föregångare, en redaktionellt framställd lärostolshistorik över aktuell pro-
fessur jämte förteckning över dess tidigare innehavare. Sådana lärostolshistori-
ker förekom till och med 2015 men har därefter reducerats till att endast i en 
lista förteckna tidigare innehavare när så varit aktuellt. Begreppet professor 
har förändrats och lärostolar i egentlig mening existerar inte längre.

Vid starten 1961 utgick ur inbjudningsskrifterna de tidigare ofta förekom-
mande uppsatserna om universitetet, dess traditioner och historia. Likaså ut-
gick de avtryckta historiska dokumenten och protokollen. Under seriens förs-
ta trettio år förekom sådana inslag blott vid ett fåtal tillfällen, första gången 
vid rektorsskiftet 1978, då den avgående rektorn Torgny T. Segerstedt införde 
uppsatsen ”Utbildningssamhället och framtiden”. Han fullföljde därmed tradi-
tionen att avgående rektor till skiftet skulle författa en uppsats om sitt ämne. 
Vid senare rektorsskiften, 1989, 1997, 2006 och 2011, har i stället publice-
rats uppsatsen ”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala univer-
sitet” av B-seriens förutvarande redaktör, docent Torgny Nevéus. I slutet av 
1980-talet behandlade Nevéus vid några tillfällen promotionssedens fram-
växt och utveckling. 

Traditionen att förena inbjudningar till högtider med fördjupande och per-
spektivgivande uppsatser återupplivades vid millennieskiftet av B-seriens nu-
varande redaktör Per Ström. Serien återknöt därmed till arvet från perioden 
mellan mitten av 1800-talet och mitten av 1900-talet, även om form och an-
slag har förnyats. Så har texter och omslag försetts med illustrationsmaterial, 
hämtat inte minst ur universitetsbibliotekets samlingar och ur universitetets 
omfattande konstsamlingar. Sedan 2000-talets början har, med få undantag, 
B-seriens skrifter varit försedda med uppsatser med stor kronologisk och äm-
nesmässig spridning. Till detta kan läggas den första grundliga översättningen 
av 1655 års konstitutioner liksom tidigare opublicerade självbiografier, i urval 
eller in extenso, av The Svedberg, Eva von Bahr-Bergius, Hugo Hildebrandsson 
och – i detta nummer – Arvid G. Högbom. Dessa uppsatser och bidrag för-
tecknas i registret nedan. Numren 1–62, 64–87, 89–90, 92–93, 95–97, 99–100, 
102–104, 106–116, 118–124, 126, 128, 130, 132–133, 136, 138–141, 143, 164 
och 182 saknar uppsatser och är av det skälet inte inkluderade i förteckningen.
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Register över universitetshistoriska bidrag 
i AUU B. Inbjudningar 1978–2019

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor 
Martin H:son Holmdahl installeras i sitt ämbete av Torgny T. Segerstedt, B. 63
”Utbildningssamhället och framtiden”, av Torgny T. Segerstedt.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 1987, B. 88
”Några fakta om promotionerna vid Uppsala universitet”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 3 juni 1988, B. 91
”Fakta om promotionstraditionen”, av Torgny Nevéus.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rek-
tor Stig Strömholm installeras i sitt ämbete av Martin H:son Holmdahl, B. 94.
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny 
Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 31 maj 1991, B. 98
”Korta fakta om promotionstraditionen vid Uppsala universitet”, av Torgny 
Nevéus.

Nya professorer hösten 1992, B. 101
”Om Uppsala universitets symboler”, av Torgny Nevéus.

Nya professorer våren 1994, B. 105
”Akademiska sällskapet – en växande och vital personalförening”, av Inger 
 Sjödahl.
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Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor 
Bo Sundqvist installeras i sitt ämbete av Stig Strömholm, B. 117
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny 
Nevéus.

Jubileumspromotionsfesten i Uppsala den 22 januari 2000, B. 125
”Inför jubelpromotionen den 22 januari 2000”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 maj 2000, B. 127
”En doktorspromotion i Uppsala för femtio år sedan”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 januari 2001, B. 129
”Ett 400-årigt samtal – universitetets äldsta historia i dialogform”, av Per Ström.
”’Dialog’ av Laurentius Paulinus Gothus i prosaöversättning av Ruben Wiwe 
och Urban Örneholm.

Promotionsfesten i Uppsala den 1 juni 2001, B. 131
”Om promotionssedens tradering. Hur en akademisk festsed förts vidare och 
förnyats”, av Torgny Nevéus.
”Varför firar vi? – ’Oration’ hållen vid Örebro universitets årshögtid den 3 feb-
ruari 2001”, av Lars-Åke Skalin.

Nya professorer våren 2002, B. 134
”Om pedeller och ceremonistavar”, av Per Ström.

Promotionsfesten i Uppsala den 31 maj 2002, B. 135
”En 250-årig promotionsföreläsning – Johan Ihre vid filosofiska magisterpro-
motionen 1752. Inledning av Per Ström. Text, översättning och kommentar av 
Krister Östlund”.

Promotionsfesten i Uppsala den 24 januari 2003, B. 137
”Den teologiska examensordningens utveckling. Några noteringar med anled-
ning av en 100-årig reform”, av Oloph Bexell.
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Promotionsfesten i Uppsala den 28 maj 2004, B. 142
”Det upsaliensiska jubeldoktoratet 200 år”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 28 januari 2005, B. 144
”Universitetskanslern Magnus Gabriel De la Gardie – ett 350-årsminne”, av 
Johan Sjöberg.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 2005, B. 145
”’Till Guds ära och till vårt rikes lyckliga förkovran.’ Om 1655 års konstitu-
tioner för Uppsala universitet”, av Stig Strömholm.
”Konstitutionernas text med svensk översättning”, av Krister Östlund.

Nya professorer 2005, B. 146
”Om depositionen. Bilden av en försvunnen akademisk rit”, av Per Ström.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 januari 2006, B. 147
”Nils Rosén von Rosenstein 300 år”, av Gunnar Sedin.

Promotionsfesten i Uppsala den 2 juni 2006, B. 148
”Promotionen i poesin – dikter av sex skalder”, av Torgny Nevéus.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor 
Anders Hallberg installeras i sitt ämbete av företrädaren i detsamma Bo Sund-
qvist, B. 149
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny 
Nevéus.

Nya professorer 2006, B. 150
”Studiefinansiering och universitetets stipendier”, av Johnny Andersson.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 januari 2007, B. 151
”Jacob Wallenberg minns sitt Uppsala. En tidigare opublicerad text från 
1700-talets slut översatt och kommenterad av Andreas Önnerfors”.
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Linnéfest och doktorspromotion i Uppsala den 23 och 26 maj 2007, B. 152
”Linnéminnet”, av Hanna Östholm.

Nya professorer 2007, B. 153
”Några iakttagelser ur professorsinstallationernas historia vid Uppsala univer-
sitet”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 25 januari 2008, B. 154
”Den akademiska friheten och makten – tema Sverige”, av Stig Strömholm.

Promotionsfesten i Uppsala den 30 maj 2008, B. 155
”Iniurias verbales. Förolämpningar i 1600-talets akademiska Uppsala”, av Erik 
Falk.

Nya professorer 2008, B. 156
”Torgny T. Segerstedt – ett hundraårsminne”, av Martin H:son Holmdahl och 
Stig Strömholm.

Promotionsfesten i Uppsala den 23 januari 2009, B. 157
”Fyrstämmig studentsång – ett 200-årsminne”, av Folke Bohlin.

Promotionsfesten i Uppsala den 29 maj 2009, B. 158
”Ellen Fries – ’Den djupaste tillfredsställelse jag har känt har varit vid skrivan-
det av historia’”, av Ann-Sofie Ohlander.

Nya professorer 2009, B. 159
”Tankar om den borgerliga friheten – Peter Forsskåls skrift om tryckfriheten 
250 år”, av Carl Gustaf Spangenberg.

Promotionsfesten i Uppsala den 22 januari 2010, B. 160
”Studentbeväringen – ett sällsamt inslag i akademi och armé”, av Torgny 
 Nevéus.



162

Promotionsfesten i Uppsala den 28 maj 2010, B. 161
”Hugo Alfvén – tonsättaren i akademiens och studentsångarnas tjänst”, av Jan 
Olof Rudén.

Nya professorer 2010, B. 162
”Universitetskanslern Axel von Fersen – till 200-årsminnet av det fersenska 
mordet”, av Johan Sjöberg.

Promotionsfesten i Uppsala den 28 januari 2011, B. 163
”Upsala-glaciären – till hundraårsminnet av expeditionen till Patagonien”, av 
Bo Sundqvist.
”Akademiska högtider samt nya hedersdoktorer vid Uppsala universitet 2001–
2010”, av Torgny Nevéus.

Nya professorer 2011, B. 165
”Dynastin Bernadotte och det kungliga riksuniversitetet. Två kungliga besök 
i Uppsala”, av Carl Frängsmyr och Per Sandin.

Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nya 
 rektor Eva Åkesson installeras i sitt ämbete av företrädaren i detsamma Anders 
 Hallberg, B. 166
”Något om rektoratet och rektorsskiftena vid Uppsala universitet”, av Torgny 
Nevéus.

Promotionsfesten den 27 januari 2012, B. 167
”Att växa upp i 1800-talets lärda Uppsala. Om Claes Annerstedt i yngre år”, 
av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 1 juni 2012, B. 168
”Universitetshuset 125 år. Med rektor Carl Yngve Sahlins tal vid dess invig-
ning”, av Carl Frängsmyr.
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Nya professorer 2012, B. 169
”The Svedberg, ’Fragment’. Urval och inledning av Carl Frängsmyr”.

Promotionsfesten den 25 januari 2013, B. 170
”Observationer rörande vattuminskningen i Bottenviken (1749) av Samuel 
Chydenius. Nyutgåva med förord av Hans Helander, inledning av Bo Sundqvist 
samt översättning och kommentarer av Urban Örneholm.

Promotionsfesten i Uppsala den 31 maj 2013, B. 171
”Nationerna och inspektoraten – ett 350-årsminne” av Stig Strömholm, med 
introduktion av Carl Frängsmyr.

Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och rättig-
heter tio år, B. 172
”Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och 
 rättigheter”, av Peter Wallensteen.

Nya professorer 2013, B. 173
”Fredsforskning i Uppsala – återblick på ett halvsekel”, av Carl Frängsmyr.

Promotionsfesten den 24 januari 2014, B. 174
”Nationsväsendet tiderna igenom – frihet under tvång?”, av Torkel Jansson med 
introduktion av Carl Frängsmyr.

Promotionsfesten den 28 maj 2014, B. 175
”Påvebesöket vid Uppsala universitet – ett 25-årsminne”, av Per Ström.
”Anders Ångström 200 år”, av Carl Frängsmyr.
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Nya professorer 2014, B. 176
”Prokanslersämbetets avveckling och frågan om Nathan Söderbloms utnäm-
ning 1914”, av Oloph Bexell.
”Anders Ångström 200 år.”
”Tal vid kransnedläggningen på Anders Ångströms grav”, av Anders Malmberg, 
Prorektor vid Uppsala universitet.
”Hyllning till Anders Jonas Ångström”, av Anna Jonsäll, Förste kurator vid 
Norrlands nation.

Promotionsfesten den 30 januari 2015, B. 177
”Ur ’Spridda minnen från ett långt liv’”, av Eva von Bahr-Bergius med inledning 
av Carl Frängsmyr och efterskrift av Hedvig Hedqvist.

Promotionsfesten den 29 maj 2015, B. 178
”Universitetet i världen. Martin H:son Holmdahl talar”, av Martin H:son Holm-
dahl med inledning av Per Ström.

Nya professorer 2015, B. 179
Hugo Hildebrandsson, ”Sjelfbiografiska anteckningar”, med inledning av Carl 
Frängsmyr.

Promotionsfesten i Uppsala den 29 januari 2016, B. 180
”Forna tiders studentliv betraktat av Johannes Sundblad – upsaliensisk 
memoar författare och studenthistoriker”, av Torgny Nevéus.

Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 2016, B. 181
”Den akademiska censuren i Uppsala och 1766 års tryckfrihetsförordning”, av 
Carl Gustaf Spangenberg.

Promotionsfesten den 27 januari 2017, B. 183
”Hundrafemtioårigt sångarjubileum”, av Carl Frängsmyr.
”Uppsalasångarnas Pariserfärd. Skildrad av Måns Månsson”. [Måns Hultin].
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Promotionsfesten i Uppsala den 24 maj 2017, B. 184
”Humanisten Johan Nordström – ett femtioårsminne”, av Tore Frängsmyr.

Nya professorer 2017, B. 185
”Gunnar Wennerberg – en 200-årig kulturman”, av Christer Åsberg.
”Från idealistiskt nationalmonument till akademisk arena. Högtidsföreläsning 
i universitetsaulan 6 oktober 2017, av Carl Frängsmyr.

Promotionsfesten i Uppsala den 26 januari 2018, B. 186
”Hæffner – ett udda jubileum”, av Carl Frängsmyr.
”J. C. F. Hæffner – den moderna akademimusikens grundläggare”, av Magnus 
Vahlquist.

Promotionsfesten i Uppsala den 1 juni 2018, B. 187
”När skandinavismen kom till Uppsala”, av Carl Frängsmyr.

Nya professorer 2018, B. 188
”En föränderlig ceremoni – professorsinstallationer förr och nu”, av Carl Frängs-
myr.

Promotionsfesten i Uppsala 25 januari 2019, B. 189
”Om Arvid G. Högboms Självbiografiska anteckningar”, av Carl Frängsmyr.
”Självbiografiska anteckningar”, av Arvid G. Högbom. Utgivna av Carl Frängs-
myr.
”Universitetets inbjudningsskrifter och universitetets historia”, av Carl Frängs-
myr. Med ”Register över universitetshistoriska bidrag i AUU B. Inbjudningar 
1978–2019”.
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