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Inledning

Akademiska interiörer är den övergripande titeln för följande tio essäer om för-
hållandena vid Uppsala universitet under 1800- och 1900-talen. Här skildras 
forskningens vardag och vedermödor, studentopinioner, disciplinformering 
inom flera ämnen, drömmar och förhoppningar hos studenter och professorer, 
liksom akademiska intriger, maktspel, kritik och polemik samt, i något fall, 
rentav personförföljelse. Alla dessa inslag har, på gott och ont, bidragit till att 
forma det akademiska samhälle som möter oss i dag.

Bortsett från enstaka bakgrundsteckningar som sträcker sig tillbaka till 
1700-talets slut behandlar dessa essäer universitetsförhållandena under pe-
rioden från 1800-talets början till våra dagar. Det är ingen slump. I början 
av 1800-talet inträdde ett nytt andligt klimat efter ”järnåren” under Gustaf 
Adolph Reuterholm och Gustaf IV Adolph, vilka hade kastat en skugga även 
över det intellektuella livet vid universitetet i Uppsala. Kungen hade 1799 
avgått som universitetskansler i protest mot studentoroligheter och året där-
på utspelade sig den ryktbara Musikprocessen mot den förmente jakobinen 
 Gustaf Abraham Silverstolpe och hans anhängare. Med den nya grundlagen 
1809 var emellertid den gustavianska absolutismen förbi. En ny andlig jord-
mån  förelåg.

Vid samma tid uppstod den universitetsmodell som i princip har bestått in 
i vår tid. Grundaren av Berlinuniversitetet, Wilhelm von Humboldt, under-
strök att föreningen mellan undervisning och vetenskaplig forskning skulle 
utgöra universitetens raison d’être. Successivt vann denna universitetsidé bur-
skap även i Sverige, främst genom de nya universitetsstatuter som utfärdades 
1852. Förändringen innebar att den vetenskapliga kvaliteten hos en forskares 
publicerade arbeten blev den främsta befordringsgrunden; tidigare hade rent 
kvantitativa förhållanden såsom antalet tjänsteår tillmätts störst betydelse, 
vilket inte var ologiskt eftersom universitetet främst betraktades som en un-
dervisningsanstalt.
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Till detta skall läggas att en ny studenttyp framträdde. I sin essä ”När föd-
des studenten?”, publicerad i Lychnos 1998, daterar Stig Strömholm den mo-
derna Uppsalastudentens uppkomst som specifik samhällsvarelse till någon 
gång under åren 1810–12. Han tillägger samtidigt: ”Om man sedan skall som 
födelsedag välja något särskilt datum eller nöja sig med perioden, det är nog 
en fråga mer om läggning och behov av ordning eller av fasta hållpunkter för 
minnet än om idéhistorisk vetenskaplig ambition.” Kanske finns skäl att flytta 
födelseögonblicket ytterligare något drygt år tillbaka i tiden. Sångaruppvakt-
ningen för fältmarskalk Mauritz Klingspor, som hösten 1808 gästade Uppsala 
på sin väg tillbaka från finska kriget räknas numera som den traditionella fyr-
stämmiga studentsångens utgångspunkt.

I allt väsentligt har dock Strömholm rätt. Något årtionde in på 1800-talet 
hade det andliga klimatet förändrats och såväl universitet som studenter av ett 
annat slag hade uppkommit. I grunden skulle detta komma att förändra även 
Uppsala universitet under de decennier som följde.

En avgörande händelse blev det första studentskandinavistiska mötet, vil-
ket hölls i Uppsala på försommaren 1843. Sammankomsten var inte bara en 
angelägenhet för de upsaliensiska studenterna; förvånade Uppsalabor fick även 
välkomna hundratals studenter från Lund och Köpenhamn, en åsyn som hade 
varit otänkbar bara något decennium tidigare. Studenterna var således initia-
tivtagare till detta första stora internationaliseringsprojekt vid universitetet. 
Härtill bidrog inte bara deras nyväckta skandinavistiska yra utan framför allt 
tillkomsten av nödvändiga kommunikationer i form av reguljär ångbåtstrafik. 
Detta första skandinavistmöte bröt Uppsalas isolering och markerade studen-
ternas ställning som ett samlat kollektiv och bärare av gemensamma idéer. 
Även om den politiska skandinavismen, vilken de danska studenterna hade 
kommit till Uppsverige för att introducera, omsider blev ett misslyckande 
framstår studentmötet fortfarande som en vattendelare i universitetets hi-
storia, vilket framgår av den inledande essän ”En skandinavisk expedition till 
Uppsala 1843”.

Den moderna studenttyp som uppstod kring 1810 såg så småningom till 
att skapa sig större frihet, dels genom offentliga manifestationer, som stu-
dentmöten, årshögtider och karnevaler, dels genom organisationsbyggande 
och tidningsmakeri. Professorernas frihet var däremot av ett annat slag. De 
hade kunglig fullmakt för att sköta sina ämbeten, något som under lång tid 
betraktades som en oundgänglig del av den akademiska friheten. Genom ut-
färdandet av dessa fullmakter från Kungl. Maj:t (från 1974 regeringsfullmakt) 
säkerställdes att professorerna inte stod i något konventionellt arbetstagar-
förhållande till någon dekan, rektor eller själva universitetet. Professorn skulle 
ha rätt att sköta sitt ämbete, sin forskning, handledning och sin undervisning 
efter eget huvud. Han, ty fram till 1949 var det alltid en han, skulle försvara 
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sitt ämne även gentemot det egna universitetet, vilket han skulle vara fri att 
ifrågasätta och kritisera.

Några professorers verksamhet tjänade olyckligtvis mest som exempel på 
baksidorna av detta fullmaktssystem. Bland de mest beryktade av dem fanns 
Johan Christopher Lindblad, vilken under flera decennier företrädde ämnet 
kriminal- och processrätt. Hans förföljelse av tänkbara konkurrenter, hans 
godtycke som examinator, hans intriger inom konsistoriet och hans allmänna 
elakhet har avsatt en rik anekdotflora. Lindblads behandling av sedermera jus-
titieombudsmannen Nils Fröman torde vara ett av de mest flagranta  exemplen 
på akademisk orättvisa som har begåtts i Uppsala. År 1863 revolterade till slut 
studenterna vid Juridiska fakulteten, understödda av Lindblads egna kolleger, 
vilka hade ledsnat på hans missbruk av sin tjänsteställning. Lindblads inflytan-
de kringskars men hans kungliga fullmakt skyddade hans professorsämbete. 
De märkliga konflikter som Lindblads uppträdande orsakade skildras i essän 
”Professorn med det arga sinnet”.

Kemiststudenten Mårten Richert hade några år tidigare ställt till med en 
stor skandal när han anmälde sin lärare, professor Lars Svanberg, inför konsi-
storiet. Han ansåg att denne på ett orättvist sätt hade beskyllt honom för att 
ha fuskat med en laborationsuppgift. Richerts agerande var för tiden högst 
uppseendeväckande och ledde till att konsistoriet tilldömde honom ett dis-

Uppsala från söder i början av 1840-talet. Akvarell av Carolina Sjöman efter oljemålning från 
1820-talet av Olof Erik Roselius. Uppsala universitetsbibliotek.
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ciplinärt straff. Det så kallade Richertska målet förebådade, liksom juriststu-
denternas aktion mot Lindblad, en tid då studentinflytande och kursutvär-
deringar skulle bli självklara delar av det akademiska vardagslivet men för 
Richert återstod ingen annan utväg än att helt byta studieinriktning. Han 
övergick till det nya ämnet nordiska språk, där han blev docent och fick ta 
ett stort ansvar eftersom professorn Carl Säve var sjuklig. Säve avled 1876 och 
efterträddes året därpå av Richert, vilken således själv blev ledamot av det 
konsistorium som arton år tidigare disciplinärt hade straffat honom. Skandal-
studenten hade blivit språkprofessor. Vid professorstillträdet var Richert ännu 
bara fyrtio år gammal. Han hade strävat länge och stod äntligen vid målet för 
alla ansträngningar. De ambitiösa planer han hade uppdragit för nordistikens 
omdaning efter den nya jämförande språkforskningens metoder skulle dock 
snart grusas. I samband med upphöjelsen till professor förvärrades nämligen 
hans redan vacklande hälsa. Han blev snart tvungen att begära sjukledigt för 
att sedan aldrig tillfriskna. När Richert avled 1886 var han ännu inte femtio 
år fyllda men hade redan under ett helt decennium varit tvungen att följa 
ämnets utveckling från sjuksängen. Andra fick skörda de frön han hade sått.

Richerts utdragna sjukdomslidande hade börjat redan i slutet av 1874. Un-
der sommaren samma år hade en betydligt snabbare verkande sjukdom, troli-
gen hjärnhinneinflammation, lagt Anders Ångström i graven. Även Ångström 
avled mitt i sin verksamhet, några veckor före sin sextioårsdag. Till skillnad 
från Richert hade han dock förunnats en femtonårig verksamhetstid som pro-
fessor. Redan 1853, samma år som de nya universitetsstatuterna trädde i kraft, 
hade han i uppsatsen ”Optiska undersökningar” lagt grunden till spektralana-
lysen, det vill säga metoden att undersöka ämnens struktur genom studiet av 
deras elektromagnetiska spektrum. Spektralanalysen utgjorde en gemensam 
utgångspunkt för ämnena fysik och astronomi, inom vilka Ångström verkade 
som forskare. Genom introduktionen av spektralanalysen, vilken Ångström 
senare sammanfattade i det klassiska arbetet Recherches sur le spectre solaire 
(1868), framstod han som den klarast lysande stjärnan i det upsaliensiska 
forskningsuniversitetets första skede. Vid sin bortgång var han lärosätets mest 
uppburne professor och Recherches sur le spectre solaire räknas till de mest be-
tydande vetenskapliga verken som publicerades vid Uppsala universitet under 
1800-talet. Ångström lade därmed grunden till en experimentalfysisk forsk-
ningstradition, vilken senare kom att vidareutvecklas av hans efterträdare, 
inte minst av sonen Knut Ångström.

När den vetenskapliga forskningen sålunda introducerades på ett mer sys-
tematiskt sätt blev konsekvenserna stora. Till ledning för arbetet med ex-
empelvis tjänstetillsättningar behövde konsistoriet anlita sakkunniga på vars 
utlåtanden ledamöterna kunde grunda sitt votum. Hos de enskilda forskarna 
väcktes drömmar och förhoppningar om att kunna nå framgång, kanske rentav 
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berömmelse, genom storslagna vetenskapliga upptäckter eller internationellt 
uppmärksammade skrifter eller teorier. Anders Ångström var en av de få som 
lyckades förverkliga denna dröm. Stor uppmärksamhet, även internationellt, 
rönte förvisso även juristen Knut Olivecronas arbete för dödsstraffets avskaf-
fande, fysiologen Frithiof Holmgrens studier över färgblindheten och – om än 
med viss fördröjning – anatomen Ivar Sandströms upptäckt av bisköldkört-
larna. Detta var dock lysande undantag.

Merparten av de vetenskapliga verk som utkom vid Uppsala universitet 
under 1800-talets andra hälft förblev okända utanför den närmaste kretsen. 
Det hindrade inte att viljan och drivkraften hos många fanns för att kunna 
presentera betydande upptäckter. En av dem var växtbiologen Axel N. Lund-
ström, vilken flera gånger hade blivit förbigången vid professorstillsättningar. 
Han trodde sig vid mitten av 1880-talet ha upptäckt att växter inte bara upp-
tog vatten via rötterna utan också via särskilda anpassningar i bladvecken. 
För en tid såg det ut som att han hade sällat sig till den rad av framstående 
växtbiologer, vilka – i Charles Darwins efterföljd – hade lyckats påvisa bio-
logiska samband i naturen. Lundströms sensationella rön väckte stolthet och 
entusiasm vid Uppsala universitet, vilket raskt belönade honom med sitt då 
mest prestigefyllda pris. Problemet var bara att Lundströms teori om väx-
ters ovanjordiska vattenupptagning aldrig hade provats experimentellt. När 
utländska forskare med hjälp av dåtidens mest avancerade teknik utförde så-
dana undersökningar av de växtarter han anfört som exempel kunde de snart 
klarlägga att en sådan vattenupptagning inte förekom. Av Lundströms rön 
återstod inte mycket; även författaren själv insåg med tiden att han varit allt-
för djärv och framträtt med för stora pretentioner. Hans förhoppningar om att 
upptäckten skulle öppna nya karriärvägar hade därmed grusats; publiceringen 
hade snarast skadat hans vetenskapliga anseende. I befordringshänseende vän-
tade honom fler bakslag, innan han – sent omsider och av helt andra skäl – fick 
sin efterlängtade professur.

De många vetenskapliga missräkningarna hade dock föga inverkan på 
Lundströms goda humör. Han var en sällskapsmänniska av rang i det sena 
1800- talets Uppsala. I den meningen satte han en omisskännlig prägel på sta-
dens akademiska umgängesliv. Han författade spex och organiserade den be-
römda Vegakarnevalen, vilken 1880 hälsade Adolf Erik Nordenskiöld och de 
nyligen återbördade Vegamännen välkomna till Uppsala. I likhet med Mårten 
Richert och Anders Ångström rycktes Axel N. Lundström bort i förtid. Han 
blev ett av offren för den omtalade matförgiftningsskandalen på Grand Hôtel 
i Stockholm hösten 1904. Det upsaliensiska sällskapslivet, liksom släktskaps-
banden, utgör en viktig källa till förståelse av universitetet i äldre tid. Antalet 
professorer var begränsat, de sågs regelbundet i konsistoriet eller i fakulteterna 
och var i många fall personligt bekanta med varandra.
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Richerts och Lundströms tidiga frånfällen innebar att deras respektive dis-
cipliner, nordiska språk och växtbiologi, kom att utvecklas i helt nya riktningar 
under deras namnkunniga efterträdare Adolf Noreen och Rutger Sernander. 
Enskilda professorer kunde ännu på egen hand utställa färdriktningen för en 
hel akademisk disciplin; det var rentav en av professorernas viktigaste uppgif-
ter. Ända fram till 2015 innehöll inbjudningsskrifterna till professorsinstalla-
tionerna särskilda lärostolshistoriker, vilka underströk denna gamla tradition 
och samhörigheten med föregångarna. Några av essäerna i denna bok har i ti-
digare versioner utgjort sådana lärostolshistoriker och skildrar följaktligen hur 
nya ämnen har introducerats och sedan traderats från professor till professor.

I början av 2010-talet utlystes exempelvis en lärostol i estetik, vilket inte 
hade skett på mer än hundra år. Dessförinnan hade ämnet dock haft en stark 
ställning vid universitetet. En symbolisk höjdpunkt nåddes våren 1878, då uni-
versitetet i den för dagen rikt utsmyckade Carolinasalen ägnade Johan Lud-
vig Runeberg en ståtlig hyllning vid årsdagen av dennes bortgång. I närvaro 
av Oscar II och kronprins Gustaf höll estetikens målsman, professorn Carl 
Rupert Nyblom, högtidstalet å universitetets vägnar. Efter Nybloms avgång 
sköts emellertid estetiken tillbaka till förmån för ett mer historiskt studium 
av litteratur och konst. Fyrtio år efter Runebergsfesten delades professuren, 
varvid litteraturhistorien och konsthistorien fick var sin lärostol; estetiken 
reducerades till ett biämne inom båda dessa discipliner. I essän ”Estetiker på 
barrikaderna” ligger emellertid tyngdpunkten dock på de tjugo år, 1953 till 
1973, då den stridbare docenten Teddy Brunius försökte återuppväcka discipli-
nen som självständigt ämnet i Uppsala. Denna epok är långt mindre omskri-
ven än estetikens glansperiod under 1800-talet. Brunius var under 1950-talet 
inbegripen i en ryktbar fejd med filosoferna i Uppsala, särskilt med Ingemar 
Hedenius. Förutom en raskt stegrande personlig motvilja å ömse sidor rörde 
striden frågor såsom hur filosofihistoria skulle skrivas, estetikens plats inom 
ämnet praktisk filosofi samt huruvida estetiken skulle vara en objektiv skön-
hetslära eller en mer empirisk, beskrivande vetenskap.

Striden fick långtgående följdverkningar, bland annat genom att Brunius’ 
examensrätt var och förblev inskränkt. Trots detta blev estetiken något av ett 
modeämne vid universitetet under 1960-talet; den estetiska världskongressen 
förlade rentav sin sammankomst till Uppsala 1968, varvid delegaterna väl-
komnades av Brunius’ forne lärare, universitetets rektor Torgny T. Segerstedt. 
Flera gånger under de följande åren gjordes försök att utverka en professur för 
Brunius. Upprop utgick från såväl studenter som humanistiska akademiker 
från olika discipliner. Universitetskanslersämbetet ställde sig tre år i rad bak-
om propåerna, vilka likafullt förblev resultatlösa. Utsikten att Brunius skulle 
bli professor tilltalade nämligen långt ifrån alla vid hans Alma mater. Till slut 
utnämndes han till professor i Köpenhamn men flyttningen göt ingen olja på 
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vågorna vad hans förhållande till kollegerna i Uppsala beträffade. Ytterligare 
fyrtio år skulle dröja innan en lärostol i estetik till slut inrättades, som av en 
händelse skedde det i samma månad som Brunius avled.

Långt mer än ett sekel innan 1968 års estetiska världskongress hölls i Upp-
sala hade universitetet knutits närmare samman med den internationella in-
tellektuella gemenskapen, långt ifrån uteslutande till följd av studenternas 
politiska kontakter. Studieresor till universitet på kontinenten kom allt mer 
att betraktas som en förutsättning för en akademisk karriär Under 1800- talet 
skulle upsaliensiska universitetsmän därtill komma att utforska allt från 
”Nova Semblas fjäll” till ”Ceylons brända dalar”, för att anspela på Bengt Lid-
ners berömda dikt. Så var Axel N. Lundström en av de unga Uppsalaforskare 
som deltog i Adolf Erik Nordenskiölds utfärd till Novaja Zemlja 1875; några 
årtionden tidigare hade orientalisten Otto Fredrik Tullberg givit sig i kast 
med att vetenskapligt erövra Indien. Vid universitetet introducerande han 
studiet av sanskrit, vilket han omtalade som ”det fullkomligaste av jordens 
idiomer”. Tullberg rycktes bort mitt i sin verksamhet och det dröjde till slutet 
av 1800-talet innan ämnet erhöll en egen professur. När så väl skedde sam-
manfördes sanskrit och jämförande språkforskning under samma professur. 
Den redan stora ämnesmässiga spännvidden förökades ytterligare när inslagen 
av exempelvis religionshistoria och iranistik blev allt större. Denna innebo-
ende dynamik och spänning präglade ämnet genom hela 1900-talet, vilket 
inte hindrade att de upsaliensiska bidragen till den internationella indologiska 
forskningsgemenskapen har åtnjutit gott anseende. 

Samma omdöme gäller för fenno-ugristiken, studiet av de finsk-ugriska 
språken, vilken tack vare K. B. Wiklunds strävsamhet och uthållighet vann 
plats vid universitetet vid samma tid som sanskritisterna fick en professur. I 
essän ”Fenno-ugristikens framväxt” skildras ämnets utveckling från Wiklunds 
encyklopediska Lapplandsforskning till de senaste decenniernas situation, där 
Sovjetunionens sammanbrott har öppnat nya möjligheter att studera chan-
tiska och många andra i Ryssland talade finsk-ugriska språk. Under perioden 
däremellan tillhörde Björn Collinder universitetets mest välkända professorer, 
om än i det allmänna sammanhanget minst lika mycket som översättare och 
svensk språkvårdare som i egenskap av fenno-ugrist.

Ett betydligt yngre universitetsämne är freds- och konfliktforskning, vil-
ket utvecklades ur 1950- och 1960-talens fredsrörelser och efter ett tålmo-
digt uppbyggnadsarbete under halvtannat decennium till slut erhöll en fast 
lärostol och egen forskarutbildning vid Uppsala universitet. Även detta ämne 
präglades av en inneboende spänning och dynamik, särskilt när det gällde 
förhållandet till statsvetenskapen. Situationen påminde om den som förelåg 
vid 1900-talets början, då statsvetenskapen successivt avsöndrades från disci-
plinen historia. De latenta motsättningarna rörande fredsforskningens särart 



AKADEMISKA INTERIÖRER

14

kom till uttryck under den komplicerade första tillsättningen av den efter Dag 
Hammarskjöld namngivna professuren. Under några avgörande år gick debat-
tens vågor höga och tillsättningsproceduren avbröts till och med av regering-
en. När lugnet väl lade sig uppstod dock en framgångsrik forskningsmiljö och 
stärktes samhällsvetenskapernas ställning vid universitetet. Om denna dis-
ciplinformeringsprocess handlar essän ”Från fredsrörelse till fredsforskning”.

Det mål mot vilket Lindblad, Ångström, Richert, Lundström, Tullberg, 
Wiklund och otaliga andra forskare genom århundraden har strävat har varit 
att bli professor vid Uppsala universitet. Vad denna upphöjelse betyder och 
inte minst har betytt utreds i essän ”Professorsämbetet i vardag och ceremo-
ni”. Varje professor var långt fram i tiden en del av det kollegium som styrde 
universitetet och ansvarade för upprätthållandet av dess särskilda akademiska 
jurisdiktion. Fram till mitten av 1870-talet roterade rektoratet läsårsvis, tidi-
gare terminsvis, mellan konsistorieledamöterna, varför nästan alla professorer 
kom att inneha rektorsämbetet vid åtminstone något tillfälle. Under högtid-
liga former, enligt en nedärvd ceremoni, installerades varje professor och höll 
därvid en särskild installationsföreläsning, under vilken han dels fick visa prov 
på sin talekonst, dels kunde uppdra riktlinjerna för sin verksamhet och sitt 
ämne. I takt med att universitetens forskningsuppgift blev mer tydligt ac-
centuerad kom det vetenskapliga innehållet, snarare än den retoriska formen, 
att bli det centrala även i dessa föreläsningar. Goda exempel erbjuder Nathan 
Söderblom och Axel Hägerström, vilka under sina installationsföreläsningar 
gjorde upp med den äldre dogmatiska teologin respektive med den kvarle-
vande filosofiska idealismen.

Redan när Söderblom och Hägerström installerades som professorer i bör-
jan av 1900-talet hade den klassiska akademiska kollegialiteten börjat ned-
monteras. Denna process har pågått sedan dess, till en början långsamt och 
oförtrutet, men med tiden med allt större intensitet. Det så kallade profes-
sorsväldet är ett minne blott och själva begreppet professor framstår allt mer 
som en nominell kvarleva från ett förflutet universitetsväsende. Redan med 
1964 års universitetsstadga inrättades bland annat prefektbefattningar och in-
stitutionsstyrelser, vilka inskränkte professorernas hävdvunna rätt att på egen 
hand företräda ett ämne, såväl innehållsligt som administrativt. Med refor-
men infördes ett demokratiskt system vid sidan av det meritokratiska, varige-
nom kollegialiteten ytterligare försvagades. Själva begreppet kollegialitet har i 
linje med detta börjat omformuleras; i dag torde många betrakta även beford-
rade professorer, universitetslektorer, docenter – kanske rentav doktorander, 
 studenter och tjänstemän – som kolleger, även om ordet därmed har fått en 
ny innebörd. Professorerna utövar inte längre någon domsrätt, de tar inte plats 
i konsistoriet, de kan inte påräkna att få utöva rektorsämbetet, de utgör inget 
egentligt kollegium och saknar avgörande inflytande över befordringsärenden, 
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de är i princip underställda ett konsistorium med externa representanter och 
rentav en extern, regeringstillsatt, ordförande. Dagens professorer saknar där-
till fullmakt och innehar tjänster snarare än ämbeten, deras forskningsmöj-
ligheter är i stor utsträckning avhängiga externa finansiärers välvilja, deras 
installationer sker gruppvis en gång om året, varvid de allra flesta får hålla sina 
installationsföreläsningar – numera reducerade till korta forskningspresenta-
tioner om femton minuter snarare än drygt timslånga akademiska linjetal – 
utanför den egentliga ceremonin i Universitetsaulan.

Till detta skall läggas att själva utnämningen sedan två decennier tillbaka i 
många fall sker genom personlig befordran från universitetslektorat och efter 
sakkunnigförfarande som är väsentligt reducerat i jämförelse med situationen 
för sjuttiofem eller hundra år sedan. Pressens intresse för tillsättningsärenden 
är numera begränsat; vår tids pressetik förhindrar därtill återgivande av för 
den enskilde djupt kränkande och sårande omdömen ur sakkunnigutlåtanden, 
vilka fordom generöst ställdes till läsekretsens beskådan.

Även om titelns reella innehåll har urholkats utgör professorsutnämningen 
fortfarande målet för många akademikers strävanden, ett mål vars uppnående 
erbjuder glädje, stolthet och tillfredsställelse. I det avseendet har inget föränd-
ras, där lever den akademiska gemenskapen ännu kvar som en brygga mellan 
olika epoker; härtill bidrar bibehållandet av traditioner och ceremonier. Vår 
tids unga studenter och forskare i karriären finner säkerligen sin drivkraft i 
samma intellektuella maxim som Anders Ångström för jämnt hundrafemtio 
år sedan formulerade i ett rektorsprogram, nämligen ”om kunskapen icke all-
tid går i det godas och rättas tjänst, så är okunskapen dock alltid våldets och 
lidelsernas säkra byte”.

Just därför torde dagens akademiska vetenskapsidkare, låt vara verksam-
ma vid ett väsensskilt universitet, kunna identifiera sig med exempelvis Nils 
Frömans, Mårten Richerts eller Axel N. Lundströms framgångar och mot-
gångar, med deras inre tillfredsställelse över utförda forskningspresentationer 
och besvikelse över uteblivna erkännanden, deras glädje över priser och ut-
nämningar, liksom med deras smärtsamma erfarenheter av intriger, kritik och 
maktspel – allt bär i någon mening allmängiltighetens prägel, om än de yttre 
omständigheterna må variera. Sten Lindroth avslutade en gång sin essä ”Om 
lärdomshistoria”, publicerad i Fru Lusta och fru Dygd (1957), med orden: ”Det 
är mina egna rötter jag söker; historien, lärdomshistorien, handlar till sist om 
mig själv, min egen gåta.” Detta gäller, vill jag hävda, inte minst den viktiga del 
av lärdomshistorien som är universitetshistoria. Ett lärosäte må till det yttre 
vara en organisation men det är enskilda människor med drömmar, tvivel och 
förhoppningar som utgör dess väsentliga inre liv. Denna insikt, om allmängil-
tigheten i enskilda fall och händelser, utgör den röda tråd som håller samman 
de tio akademiska interiörer från Uppsala som skildras i denna bok.



I Odinslund och kring Gustaf II Adolfs obelisk samlades deltagarna i 1843 års skandinavistiska studentmöte i Uppsala. 
Teckning från 1833 av Michael Gustaf Anckarsvärd, Uppsala universitetsbibliotek.
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En skandinavisk expedition 
till Uppsala 1843

Strax före klockan sju på kvällen 1 juni 1843 stävade ångfartyget Iris ut från 
hamnen i Malmö förande ombord 152 danska studenter och 56 lundensare. 
Målet var Uppsala, dit skandinavismens anda skulle spridas och ett stort nord-
iskt studentmöte avhållas. Studenternas färd skulle sätta sin prägel på studen-
topinionen vid universiteten i Uppsala, Lund, Köpenhamn och Kristiania för 
flera decennier framåt. Ännu låg emellertid rörelsen i sin linda. Kulmen skulle 
nås först tretton år senare, då studenter från hela Skandinavien återigen skulle 
hälsas välkomna till Uppsala.

Skandinavismen var en mångfasetterad rörelse, vilken på olika sätt vann 
insteg i Sverige och Danmark under hela 1800-talet. Redan under 1700-talet 
hade, i nygöticistisk anda, det gemensamma skandinaviska kulturarvet bör-
jat återupptäckas efter århundraden av krig och strider. I en dikt, insänd till 
den av drottning Lovisa Ulrica nyss grundade Vitterhetsakademien, hade den 
danske estetikern Bolle Willum Luxdorph på 1750-talet förundrat sig över att 
broderfolken så ofta tagit till vapen mot varandra. Hans landsman, historikern 
Frederik Sneedorf, framförde några decennier senare ett liknande budskap i 
sin skrift Wigten af de tre nordiska rikens förening (1792; utgiven på svenska 
1810).

Det var i Danmark som denna ”förskandinavism” fick sitt starkaste fäste. En 
ivrig förespråkare var författaren Jens Kragh Høst, vilken besökte Sverige 1794 
för att vinna stöd för saken. Han tillhörde initiativtagarna bakom den 1795 
grundade tidskriften Nordia, vars syfte var att förena den danska och svenska 
kulturen. Intresset för tidskriften var dock begränsat från svensk sida och ut-
givningen upphörde efter något år. Høst tillhörde även de drivande krafterna 
bakom det vid samma tid formerade Det Skandinaviske Literaturselskab, vars 
förhandlingar återgavs i publikationerna Skandinavisk museum (1798–1803) 
och Det skandinaviske Literaturselskabs Skrifter (1805–32). Detta sällskap upp-
löstes 1832 men dess anda levde vidare på andra håll, till exempel i Rom, där 
samma år (1832) Skandinaviska föreningen grundades.
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Förskandinavistiska tongångar kom även till uttryck i Sverige, så till  exempel 
i Frans Michael Franzéns dikt ”Svenska sånggudinnan till den danska” (1794). 
I ett brev från England skrev Erik Gustaf Geijer 1809, sedan han nåtts av 
budet om freden i Fredrikshamn: ”Nu skulle jag vilja bjuda handen till en ny 
Kalmar-union.” Esaias Tegnér uttryckte likartade tankar i dikten ”Nore” efter 
Kielfreden 1814.

Den egentliga skandinavismen bröt emellertid igenom först halvtannat 
decennium därefter. Studenterna i Köpenhamn och Lund framträdde som 
dess anförare. I mångt och mycket var dess uppkomst ett resultat av förbätt-
rade förbindelser och samfärdsel. År 1828 ankrade den första danska ångbåten 
Caledonia i Malmö. En symboliskt viktig händelse inträffade året därpå, då 
Adam Oehlenschläger lagerkröntes av Esaias Tegnér vid magisterpromotionen 
i Lunds domkyrka, varvid yttrades de ofta citerade orden: ”Söndringens tid är 
förbi, och hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga verld.” Händelsen gjorde 
djupt intryck på de närvarande. När de båda diktarna omfamnade varandra 

Den danske skalden och estetikern Adam Oehlenschläger var 
en inspiratör för 1840-talets skandinavister. Målning av Friedrich 
Carl Gröger.
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”da følte den yngre Slægt, som inderlig bevæget betragtede detta Skuespil, at 
det var dens Opgave at forklare, hvad de havde drømt, at erkjende, hvad de 
havde ahnet, at virkelliggjøre hvad de havde digtet”, som känslorna samman-
fattades i den officiella resesberättelsen från 1843 års studentmöte.

Kontakterna mellan de båda universiteten fortsatte. Tegnér och Lundastu-
denterna gästade kort efter magisterpromotionen Oehlenschläger i Danmark. 
Under den kalla vintern 1837/38 frös Öresund till, vilket studenterna oför-
väget utnyttjade genom att möta varandra ute på isen. I maj 1839 hölls ett 
svenskt-danskt studentmöte i Köpenhamn med omkring 650 deltagare.

Den skandinavism som växte fram genom dessa kontakter mellan studen-
ter från Köpenhamn och Lund hade en annan, och tydligare politisk, inrikt-
ning än den kulturellt präglade förskandinavismen under 1700-talet. Student-
skandinavismen utgjorde ett svar på den utrikespolitiska situationen, framför 
allt den olösta slesvig-holsteinska frågan. I både Slesvig och Holstein strävade 
den tyska befolkningen efter att frigöra sig från Danmark, inspirerade av den 
gryende tyska enhetsrörelsen. Danskarna kunde acceptera frigörelsen inom 
Holstein, vars befolkning till övervägande delen var tysk. Däremot fram-
härdade danskarna i att hela Slesvig, både den danska norra delen och den 
tyskdominerade södra delen, även fortsättningsvis skulle tillhöra Danmark. 
Eider, gränsfloden mellan Slesvig och Holstein, skulle utgöra Danmarks, 
och Skandinaviens, gräns i söder. ”Eiderprogrammet”, som direkt stred mot 
 Tyska förbundets intressen, blev således fundamentet i den politiska student-
skandinavismen. Rörelsen präglades, särskilt i Sverige, av politisk liberalism. 
Skandinavisterna vände sig mot Carl xIV Johans, enligt deras uppfattning, 
alltmer enväldiga styre, liksom mot den av kungen formulerade 1812 års ryss-
vänliga politik. I Sverige var det fienden i öster, inte i söder, som uppfattades 
som den stora faran. Minnet av det olycksaliga finska kriget 1808–09 var ännu 
levande.

Åren kring 1840, då den slesvigska frågan blivit allt mer infekterad, började 
studenterna i Lund och Köpenhamn planera för att sprida den skandinavis-
tiska rörelsen även till akademin i Uppsala, som i praktiken utgjorde Sveriges 
riksuniversitet. De första initiativen till att lansera skandinavismen i Uppsala 
togs i Lund men de praktiska förberedelserna inför 1843 års studenttåg sked-
de huvudsakligen i Köpenhamn. Det var emellertid ingen enkel sak att göra 
verklighet av projektet. En rad hinder låg i vägen, såväl praktiska som ekono-
miska och, inte minst, politiska. I Stockholm såg Carl xIV Johan med miss-
tänksamhet på dessa initiativ; hans utrikesstatsminister Albrecht Elof Ihre 
uppsökte det danska sändebudet i Stockholm i syfte att försöka få resan in-
ställd. Stämningarna var likartade i Köpenhamn, där Christian VIII befarade 
att studenttåget skulle leda till rabulism och revolutionsyra. Rykten förmälde 
att danske kungen hyste åsikten att de studenter som ansåg sig ha råd att 
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deltaga i ” lustresan till Stockholm och Uppsala” uppenbarligen inte behövde 
några stipendier. Med historikern, tillika redaktören för tidningen Fædrelan
det, Carl Ploug som drivande kraft lyckades de danska studenterna, motstån-

det till trots, ändå göra verklig-
het av sina planer på ett möte i 
Uppsala.

Inbjudningar skickades även 
till studenterna i Kristiania men 
där blev gensvaret klent. Skälen 
var dels att pingsthelgen inte in-
föll under ferien som i Sverige 
och Danmark, dels att det inte 
gick att uppbringa ett tillräcklig 
stort fartyg till rimlig kostnad. 
I sitt officiella svar, återgivet i 
dagstidningen  Thorgny den 7 au-
gusti 1843, uttalade de norska 
studenterna dock sin fulla sym-
pati för själva syftet med mötet: 
”Den känsla och öfvertygelse, 
som Svensk och Dansk redan 
länge hafva haft och så ofta er-
höllo anledning att uttala för 
hvarandra, samt genom lefvande 
ord förädla och befästa i hvaran-
dras närvaro, har Norrmannen 

redan längre hyst icke mindre starkt; som Skandinaver böra rikenas folk fram-
träda, såsom ett folk med en ande böra de verka.”

Någon officiell delegation från Kristiania kom således inte till Uppsala, men 
två norska studenter deltog i mötet på eget initiativ. Studenterna i Helsingfors 
förbjöds av storfursten, tsar Nikolaj I, att resa till Uppsalamötet. Två finska 
studenter trotsade förbudet, vilket ledde till att de på ett år förbjöds att åter-
vända hem.

I Uppsala omfattades initiativet med såväl intresse som största engage-
mang, trots att tiden för förberedelser var begränsad. Så sent som en månad 
före mötet, kunde lokaltidningen Correspondenten meddela vad som skul-
le ske: ”Enligt fullkomligt säkra underrättelser från Köpenhamn kunna wi 
meddela den angenäma nyhet, att ett större antal Danska Studenter, i före-
ning med flera Studenter från Lund, i början af Juni ämna besöka Stockholm 
och Upsala. Underhandling war redan börjad med Rederiet för ångskeppet 
Iris, om dess förhyrande för resan. Förslaget lärer i Köpenhamn blifwit omfat-

Utrikesstatsministern Albrecht Elof Ihre försökte 
på kungens uppdrag få studentfärden till Uppsala 
1843 inställd. Teckning av Maria Röhl, Kungl. 
biblioteket.
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tadt med mycken wärma, och wi önska endast, att intet hinder måtte möta 
dess realiserande.”

Organisationsarbetet tog omgående fart men det akademiska Uppsala 
hade annat att fira denna månad. Under tre dagar, 11–13 maj, högtidlighöll 
universitetet Carl xIV Johans tjugofemåriga regeringsjubileum med tal och 
ceremonier i Carolinasalen samt högtidsmiddagar och baler på Gillet. Under 
dessa festligheter spelade flera 
av de drivande krafterna bakom 
skandinavistmötet viktiga roller. 
Filosofie magistern Carl  Johan 
Bergman och skalden Johan Ny-
bom författade verser, estetikern 
Bernhard Elis Malmström gav 
från talarstolen en exposé över 
Carl Johans betydelse för den 
svenska kulturens utveckling 
och docenten i romersk  poesi 
Per Johan Petersson utropade 
stående på sockeln till obelisken 
i Odinslund ett leve för kungen 
under det att han erinrade om 
”festens djupt fosterländska be-
tydelse”. Till denna tribun skulle 
Petersson snart få anledning att 
återvända som talare i annat 
sammanhang.

När Carl Johan väl var firad kunde uppmärksamheten helt riktas mot det 
instundande studentmötet, i vilket 478 av kårens 716 medlemmar deltog. Två 
tredjedelar av de vid universitetet inskrivna studenterna var således engage-
rade i skandinavistmötet, det vill säga den övervägande majoriteten av de stu-
denter som inte redan hade lämnat Uppsala för sommarferierna.

Till tonerna av Otto Lindblads ”Ångbåtssång” (”Sätt maskinen i gång, herr 
kapten”) lämnade Iris Köpenhamn på eftermiddagen 1 juni 1843. I Malmö 
upphämtades de femtiosex lundensarna, varpå färden mot Stockholm anträd-
des. Vädrets makter var till en början lika onådiga som den politiska överhe-
ten. Full storm rådde på Öresund och studenterna, som i de flesta fall saknade 
sjövana, blev kraftigt sjösjuka. För att bereda dem lindring valde kaptenen att 
anlöpa Christiansör vid Bornholm, vilket innebar att resan försenades med 
någon dag.

Sedan stormen hade bedarrat kunde Iris angöra ett soligt och flaggprytt 
Kalmar på förmiddagen 3 juni. Denna stad hade genom arvet från Kalmar-

Filosofie kandidaten och amanuensen vid univer-
sitetets museum Carl Johan Bergman tillhörde de 
tongivande krafterna bakom 1843 års studentmöte. 
Teckning av Johan Way, Uppsala universitetsbib-
liotek.
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unionen en särskild symbolisk betydelse för skandinavisterna. Iris mottogs 
med kanonsalut från såväl staden som det intilliggande svenska fartyget 
Gauthiod. Åtskilliga kalmariter välkomnade resenärerna, som bakom sina fa-
nor tågade upp till domkyrkan. Senare besökte de Kalmar slott, inklusive den 
som spannmålsmagasin brukade unionssalen, där den medeltida nordiska per-
sonalunionen hade ingåtts sommaren 1397. I slottsvalven sjöngs på klingande 
danska Esaias Tegnérs ”Kung Carl den unga hjelte”.

Invånarna i Kalmar bjöd sedan de tillresta på lunch på det populära ut-
flyktsmålet Rostad, beläget strax utanför den dåvarande stadsgränsen. Skan-
dinavismen var dock politiskt känslig, vilket bland annat framgick av en ar-
tikel i Barometern inför studenternas besök. Tidningen konstaterade att det 
hade ”wäckt mycken förundran att en och annan, som det berättas, af en 
besynnerlig grannlagenhet undandragit sig att teckna sitt namn å den lista, 
som i desse dagar circulerat härstädes, för att bereda ett, troligen ej återkom-
mande, tillfälle att i sällskap med den glada ungdomen uttrycka den numera 

hos hwarje Swensk man inneboende käns-
lan att sista gnistan af gammalt national-
agg måste få wara hwad den werkligen är: 
utsläckt; samt att Swenskar och Danskar, 
som härstamma från ett och samma folk 
och hafwa samma intresse; äfwen måga, 
när och hwar de råkas, älska och bemöta 
hwarandra såsom Wänner och Bröder”. Vid 
lunchen på Rostad deltog – ”besynnerligt 
nog”, som det uttrycktes i reseberättelsen 
Skandinaviska studenternas möte i Juni 
1843 – varken landshövdingen Claes Ulrik 
Nerman eller biskopen Anders Carlsson af 
Kullberg, vilka båda tillhörde Carl Johans 
nära förtrogna. Biskopens son, litteratö-
ren och den forna Uppsalastudenten Karl 
Kullberg, hade däremot infunnit sig och 
hälsade gästerna med ett tal på vers.

Carl Ploug underströk i sitt tacktal att 
den gamla Kalmarunionen hade tillkom-
mit för att den svenska adeln därmed såg 
sina intressen gynnade. Bland svenska fol-

ket hade unionen däremot saknat stöd, varför dess avskaffande till slut blev 
oundvikligt. Den nya förening av de nordiska folken, som Ploug ville se, skulle 
vara av ett helt annat slag och en nödvändighet om Nordens folk skulle förbli 
fria och självständiga. Han hänvisade till de tyskvänliga rörelserna i Slesvig, 

Författaren och den tidigare redaktö-
ren för tidningen Freja Karl Kullberg 
välkomnade de danska och lunden-
siska studenterna till Kalmar.  
Träsnitt av Evald Hansen.
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liksom till alla landavträdelser Sverige hade tvingats göra till Ryssland, framför 
allt förlusten av Finland. Talet mottogs med entusiasm, men det ledde till att 
Ploug åtalades efter hemkomsten till Danmark, eftersom han ansågs ha verkat 
för en ny skandinavisk förening mellan de nordiska folken. Efter en rättspro-
cess frikändes Ploug året därpå men detta visade att skandinavismen var poli-
tiskt riskabel. Den officiella reseberättelsen Beretning om Studentertoget til Up
sala i Juni Maaned 1843 trycktes innan rättens utslag hade fallit, varför Ploug 
och utgivarna inte vågade publicera Kalmartalet, däremot hänvisades till de 
svenska tidningar som hade återgett det. Dessutom lämnades två sidor i boken 
tomma så att de läsare som så önskade själva skulle kunna skriva in talet för 
hand. I biografin Carl Ploug. Hans Liv og Gerning (1905), skriver sonen Hother 
Ploug: ”Disse to ubeskrevne Blade staar endnu den Dag i dag i Beretningen og 
minder Læserne om den Tid, da der ikke var Trykkefrihed i Danmark.”

Efter lunchen tågade deltagarna tillbaka till hamnen, varefter Iris lämnade 
Kalmar. Utan vidare avbrott fortsattes sedan resan till Stockholm, dit far-
tyget anlände på eftermiddagen följande dag, det vill säga den 4 juni. Vid 
Skeppsbron mottogs resenärerna av en delegation från Uppsala, ledd av Carl 
Johan Bergman, sedermera bekant som författare, lektor i Visby och riks-
dagsman. Upsaliensarnas välkomsthälsning besvarades med ett trefaldigt 
hurra från fartygets passagerare. Under de följande timmarna spred sig stu-
denterna över Stockholm; de flesta vandrade ut på Djurgården för att hylla 
Carl Michael Bellman vid minnesstoden. På kvällen samlades mötesdeltagarna 
i Börshuset för att diskutera möjligheten att inskränka besöket i Uppsala till 
en dag för att i stället kunna vistas längre i Stockholm. Förslaget blev dock 
nedröstat. Efter att ha tillbringat tre nätter på britsar ombord på Iris kunde 
resenärerna sova några timmar i en säng, innan färden mot Uppsala fortsatte 
tidigt påföljande morgon, den 5 juni.

Om färden över Mälaren, ombord på ångbåtarna Wettern och Najaden, 
lämnar den officiella reseberättelsen följande vittnesbörd: ”Efter omtrent ni 
Timers Seilads mod en bidende Nordenvind gjennem en Mængde Broer, for-
bi Sigtuna, Skokloster og flere andre anseelige Herresæten, naade ’Wettern’ 
ved Middagstid Flottsund. Her hilsedes vi först med en Regn af ’gullvivor’ 
og ’kungsängsliljor’.” Vid Flottsund hälsades gästerna dessutom välkomna av 
studentmarskalkar som överlämnade tryckta anvisningar om var de skulle bo; 
i de flesta fall innebar det inhysning på rummet hos någon Uppsalastudent. 
Deltagarna försågs dessutom med deviser i rött och blått att bäras på rocksla-
get.

Vid framkomsten till hamnen i Uppsala hälsades de långväga besökarna 
med kanonsalut från slottet. Den nya Islandsbron, som hade färdigställts två 
år tidigare, var prydd med svenska, danska och norska flaggor. I hamnen häl-
sades gästerna med sång, författad av Carl Säve, sedermera förste innehavare 
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av lärostolen i nordiska språk vid Uppsala universitet. Anförda av student-
beväringen och studentsångarna avtågade mötesdeltagarna från hamnen upp 
till Odinslund, där det formella välkomnandet ägde rum. Kuratorskonven-

tets ordförande Per Johan Petersson 
framhöll i sitt välkomsttal att någon 
lämpligare plats att ingå nytt fost-
brödralag knappast kunde tänkas än 
Odinslund, ”som bar sitt namn efter 
stamfadern för de skandinaviska fol-
ken, i närheten av det sköna tempel 
och vid foten av Gustaf Adolf den 
stores stod”.

Beslut hade fattats inom den up-
saliensiska organisationskommittén 
att enbart Petersson skulle hålla tal 
å värdarnas vägnar under mötet. För 
uppgiften var han väl skickad, då 
han redan hunnit förskaffa sig ett 
rykte som akademisk högtidstalare 
och eminent verskonstnär. Under 
de följande åren skulle han gång på 
gång briljera i rollen som talare. Så 
till exempel vid ”försoningsfesten” 
för Uppsala studenter som Upp-
sala stad gav på Polacksbacken 1849. 
När Johan Ludvig Runeberg gästade 
Uppsala 1851 kom det återigen an på 
Petersson att tala å studenternas väg-
nar, vilket fick den imponerade Ru-
neberg att utbrista: ”Kåren tyckes ha 

blott en talare, men denne är ett lejon.” I sin självbiografi har Petersson förvå-
nansvärt litet att säga om studentmötet 1843, trots att han var huvudpersonen 
bland värdarna. Han konstaterar endast att han ”var ordförande vid Student-
festen, då Nordens Studenter här första gången samlades” och att uppdraget 
för honom innebar ”många tal, många verser”.

Efter välkomnandet i Odinslund återsamlades mötesdeltagarna i den ståtli-
ga Carolinasalen, där den formella mötesceremonin avhölls. Carolina Rediviva, 
som hade invigts två år tidigare, erbjöd en anslående anblick. Det nya biblio-
teket var universitetets största byggnad, vilken även inrymde den magnifika 
festsalen, ”Nya Bibliothekssalen” som den ibland kallades. Carolinasalen hade 
under det tre dagar långa regeringsjubileet på eftermiddagarna varit  öppen 

Per Johan Petersson fotograferad tillsammans 
med sin hustru Maria, född Florman. Fotogra
fiet är taget av Henri Osti under 1860-talet, då 
Petersson var professor i latin. Under 1840- och 
1850-talen togs Peterssons förmåga att författa 
tillfällesdikter ofta i anspråk i olika akade
miska sammanhang. Vid Smålands nation, 
där han en tid var kurator men förbigicks vid 
inspektorsval, sjungs fortfarande den av honom 
författade satiriska ”Fakultets visan”. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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för allmänheten, vilken, enligt Correspondenten, ”också talrikt och ifrigt af 
detta tillfälle begagnade sig”. Carolinasalen kom flitigt till användning under 
dessa vårdagar 1843. Under samma helg som studentmötet pågick gav Jenny 
Lind, tillsammans med operasångaren Julius Günther och konsertmästaren 
Andreas Randel, en konsert inför 1100 åhörare.

Antalet mötesdeltagare uppgick till närmare 700, exklusive de omkring 
400 åskådarna på läktarna. I fonden var Carolinasalen prydd av ett altare med 
inskriften ”Musicis Scandinavicis”, kring vilket nationsfanorna stod uppställ-
da. Under fem timmar hölls tal och utbyttes skålar. De båda danska initiativ-
tagarna, Carl Ploug och Mourits Mørk Hansen, bars runt i guldstol. Kvällen 
avslutades med allehanda studentikosa upptåg i större och mindre grupper, 
innan besökarna uppsökte sina värdar för att sova. Carl Ploug övernattade hos 
Carl Johan Bergman i Uplands nations hus.

Mötets andra dag inleddes med samling i Odinslund, varifrån mötesdelta-
garna under sång tågade ut till Gamla Uppsala, där tryckta verser av Bernhard 
Elis Malmström delades ut. På Tingshögen serverades mjöd ur horn under 
det att de tretton nationsfanorna erbjöd en anslående anblick där de stod 
uppställda på Mitthögen (Frejs hög). Vid universitetet fanns ännu  fjorton 

Carolina Rediviva som det såg ut vid tiden för studentmötet 1843. Litografi av Johan Way, 
Uppsala universitetsbibliotek.
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 studentnationer men Skånska nationen, som bara hade fyra medlemmar, 
saknade egen fana. Per Johan Petersson tog åter till orda, denna gång för att 
utbringa en ”skål för Skandinaviens framtid”. Svarstalet hölls av Carl Ploug, 
vilken uppmanade till enhet och samverkan mellan de nordiska folken. Han 
noterade att datumet var 6 juni, Gustaf Vasas dag, och avslutade därför sitt tal 
med en skål för ”Sveriges befriare”. Denna gest uppfattades på sina håll som 
inställsam i överkant. Wilhelm Erik Svedelius skriver i sina memoarer: ”I mina 
öron hade det ej någon rätt god klang. Gustaf Vasas beröm hör jag gerna, men i 
en dansk mun låter det talet tillgjordt. Mig föreföll det undersamt att höra pris 
och beröm för den man, som på sin tid i grund förstörde och ända till vår tid 
omöjliggjorde samma sak, som de danska studentmötestillställarenas mening 
var att, om någon möjlighet finnas kunde, bringa till verklighet igen, nemligen 
Kalmarunionen.”

Stämningen i Gamla Uppsala var högt uppskruvad, vilket den danske del-
tagaren Meïr Aron Goldschmidt efter hemkomsten skildrade i sin tidning 
Corsaren (citerat efter Hother Ploug): ”Jag glemmer aldrig Oden Høj ved Up-
sala, da man bødes Velkommen under de vajende Bannere, mens vi stod op ad 
Højens bratte Sider – det Øjeblik oplever man ikke let Magen til. Da kaldtes 

Författaren Carl Ploug, här fotograferad omkring 1860, tillhörde initiativtagarna bakom de 
danska studenternas resa till Uppsala 1843. Bland de många tal han höll under resan märktes 
Hilsen fra Kjöbenhavn. Ploug förblev livet igenom en ivrig skandinavist.
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til Afmarsch, kastede jag et Blik tilbage paa den solbeskinnede Top og sagde til 
mig selv: ’Du har maaske oplevet det lykkeligste Øjeblik i dit Liv.’ ”

Efter återkomsten till Uppsala beskådade Carl Ploug tillsammans med sin 
värd Carl Johan Bergman domkyrkan med dess sevärdheter. Som guide var 
Bergman väl skickad; han utgav samma år den topografiska skildringen  Upsala 
och dess nejder. På eftermiddagen skedde återsamling kring nationsfanorna 
runt obelisken i Odinslund, innan det var dags för middag. Dåtidens Uppsala 
saknade ett tillräckligt stort etablissemang för att rymma alla mötesdeltagare, 
varför dessa fördelades över tre restauranger. Efter maten skedde uppvaktning 
för Erik Gustaf Geijer, som detta läsår för fjärde gången var universitetets rec
tor magnificus. Geijer tackade i sitt svarstal särskilt de danska studenterna för 
deras initiativ att stärka den skandinaviska gemenskapen.

Därefter återstod endast avslutningsceremonin i Carolinasalen, till vilken 
tryckta verser av upsaliensaren Johan Nybom och lundensaren C. V. A. Strand-
berg (Talis Qualis) delades ut. Carl 
Ploug och flera andra tog chansen 
att tala en sista gång. Ploug inbjöd 
upsaliensarna till svarsbesök i Kö-
penhamn året därpå. Sedan sexan 
avätits och bålarna plockats fram 
uppsteg ärkebiskopen, tillika pro-
kanslern, Carl Fredrik af Wingård, 
i talarstolen. Han tackade de gäs-
tande studenterna å universitetets 
vägnar och skänkte dem sin välsig-
nelse. Avskedsskålen utbringades av 
Per Johan Petersson, vars sista talar-
insats under studentmötet möttes 
med entusiastiska hurrarop. Såväl 
Petersson som Geijer bestods sedan 
samma ära som de båda danska an-
förarna dagen innan, båda bars runt 
i guldstol i Carolinasalen av upp-
rymda mötesdeltagare.

Vid sjutiden på kvällen avgick ångbåten Uppland från hamnen med de gäs-
tande mötesdeltagarna ombord. Deras omkring trettio timmar långa besök i 
Uppsala var över. Stämningen vid avskedet fångades bäst i den officiella re-
seberättelsen: ”Det var en Stund, som Ingen af dem, det deltog i dette Tog, 
nogensinde vil glemme. Hele Upsala var paafærde og omringede i tætte Skarer 
Havnen, hvor Indskibningen, idelig afbrudt af Haandtryk, Hilsener og Omfav-
nelser, endelig gik for si. I det Öieblik, da Dampskibet ’Uppland’ der magelig 

Skalden Johan Nybom engagerade sig livfullt 
i 1843 års studentmöte. Uppsala universitets-
bibliotek
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rummede os Alle, satte sig i Bevægelse, sænkedes de paa den nye Bro plantede 
Faner, blottedes alle mandlige Hoveder, viftede alle Damernes Lommetörklæ-
der og Parasoller, og Kanonerne tornede atter fra Slotsvolden.”

Sent på kvällen hann mötesdeltagarna göra ett kort besök på Magnus Brahes 
Skokloster för att beskåda konst- och vapensamlingarna. Följande morgon an-
lände Uppland till Stockholm, där Riddarholmskyrkan, Riddarhuset, Slottet, 
museer, teatrar och andra sevärdheter besöktes. Det formella mottagandet i 
huvudstaden skedde under eftermiddagen, då sexa med skålar och hälsningar 
gavs på Vauxhall på Djurgården. Stämningen var hög bland de omkring 300 
deltagarna, vilket bland annat framgår av tidskriften Frejas rapport: ”Snart var 
glädjen här allmän, fosterbrödralaget ingånget, vänskapsbandet knutet, och en 
hvar, äfven af de äldre personer, som häruti deltogo, bortlade, om vi så få ut-
trycka oss, lifvets prosa för att ännu några timmar lefva i ungdomlig glädje, för 
att lefva än en gång ’studentikos’ med ynglingarne från ’Saxos gamla stad’ från 
’Lundagården’ och från ’Fyris strand’.”

Vid ett-tiden på natten samlades de gästande studenterna kring statyn över 
Gustaf II Adolf och bringade, den sena timmen till trots, kungen en sångar-
hyllning. I gryningen, några timmar senare, lämnade Iris Stockholm. Resan 
tillbaka till Malmö tog fyrtiotvå timmar.

Omedelbart efter återkomsten till Köpenhamn gjorde de danska mötes-
deltagarna en uppvaktning för Adam Oehlenschläger på Fredriksberg utanför 
staden. Carl Ploug framförde de svenska studenternas hälsning och tackade 
skalden för den inspiration han givit till den skandinaviska enhetstanken. 
Oehlenschläger svarade med att utbringa ett leve för de svenska, danska och 
norska studenterna. Därmed sattes punkt för detta första stora försök att spri-
da skandinavismen till Uppsverige.

Med Uppsalamötet 1843 inträdde skandinavismen i ett nytt skede, även 
om värdstudenternas uppslutning bakom, eller djupare insikter i, skandina-
vismens politiska sida vid denna tidpunkt kan sättas i tvivelsmål. Freja, som 
utgavs i Stockholm, beklagade att Uppsalatidningen Correspondenten nära nog 
tycktes ”vara i okunnighet om de betydelsefulla fester som vid universitets-
staden blivit firade”. 

Om de danska studenterna syftade till att sprida ”Eiderprogrammet” norr-
ut, föreföll upsaliensarna främst sluta upp bakom en mer allmän kulturell 
skandinavism. Gentemot den politiska skandinavismen förhöll sig värdarna 
snarast försiktigt avvaktande, en hållning till vilken statsmakternas skeptiska 
inställning förmodligen bidrog. Det var just för att förhindra obetänksamma 
politiska hänryckningar, framkallade av hastigt uppblossande entusiasm eller 
av stundens ingivelse, som beslut hade fattats om att enbart Per Johan Peters-
son skulle tala för Uppsalastudenternas räkning. Med den åtgärden skulle det 
säkerställas att, som Wilhelm Erik Svedelius uttrycker det i sina memoarer, 
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”det icke skulle komma att pratas dumheter från svenska sidan”. Peterssons 
tal under mötesdagarna, vilka kort därefter utgavs i ett särskilt bihang till 
Correspondenten, var överlag föga 
politiskt inriktade. De gånger han 
berörde detta ämne underströk 
han att strävan gällde enighet, 
inte enhet, mellan Nordens stu-
derande ungdom. Denna litterärt 
inriktade och politiskt försiktiga 
hållning kom, med syftning främst 
på de nyblivna docenterna Peters-
son och Malmström, att benämnas 
”docentskandinavism”. Ideologiskt 
kan riktningen närmast betrak-
tas som en förlängning av det sena 
1700- talets ”förskandinavism”. Det 
var de tillresta gästernas tal som 
i politiskt hänseende utmärkte 
sig, vilket Frejas korrespondent 
entusias tiskt noterade: ”Flera af de 
Danska voro verkligen märkvärdiga 
för den glödande frihetskänsla och 
inspiration för enhet, vetenskap 
och konst, som framstode hos dem, 
och ehuru en talare sjelf förklarade 
sig ej hafva att göra med politiken, kunde dock denna ej undvikas. De åsigter, 
som i detta ämne uttalades, visade på en gång en liberalism och bildning, som 
jag ville önska oftare funnos förenade.”

Opinionsläget bland Uppsalastudenterna i allmänhet är svårare att tolka. 
Sannolikt fanns vitt skilda bevekelsegrunder bakom deras engagemang. Många 
fann det säkert tilltalande att, enskilt och som kollektiv, framträda som tales-
män för en ideologi vilken signalerade framtida samförstånd och som kunde 
bidra till att bryta universitetens ännu påtagliga isolering från varandra. De 
långväga gästernas besök erbjöd därtill möjlighet till glatt umgänge under nya 
former – och glädjen kan ibland vara sitt eget mål. Otto Sylwan har formule-
rat det sålunda i Fyrtiotalets student (1914): ”Andra omständigheter trädde till. 
Uppvaktningar och sexor med tal och sång hade studenterna nog varit med 
om, men dessa fester hade ju helt andra mått. Ungdomsskaror från fjärran 
möttes, ej blott danskar och svenskar, utan för första gången uppsaliensare 
och lundensare. Den beröring universiteten förut haft, hade varit ingen; en 
och annan docent hade – ofta efter åtskillig kamp – befordrats till det andra 

Estetikern och litteraturhistorikern Bernhard Elis 
Malmström bidrog till 1843 års studentmöte med 
såväl organisatoriska insatser som tillfällesdikt
ning. Teckning från 1840-talet av Maria Röhl, 
Kungl biblioteket.
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universitetet, en och annan student hade väl också bytt studieort, men det var 
undantagsfall.”

Följdverkningarna av 1843 års studentmöte blev många. Några veckor ef-
ter mötet tog studenten Gustaf Torssell initiativ till att grunda tidningen 
Thorgny, vilken utgavs i Uppsala två gånger i veckan (måndagar och torsda-
gar). Tidningen tog sitt namn efter Torgny lagman, vilken i skandinaviska 
och liberala kretsar upplevde ett slags renässans under 1800-talet. Samban-
det med det nyss avslutade studentmötet framgick av tidningens program-
förklaring:

Då i dag en ny tidning börjar sitt ephemera lif, är det icke någon gengångare 
från någon afliden, utan en ny, som med antagandet af Thorgnys namn vill 
ange, att han ämnar kämpa för lagbunden frihet, sanning och rätt. Hvarest 
i närheten af Asa-cultens äldsta monumenter den Skandinaviska forntidens 
störste folktalare, Uplands Lagmannen Thorgny, för mer än 8 århundraden 
sedan vågade i ett enkelt och flärdlöst tal uttala sanningens kraftiga språk, 
hvarigenom minnet af honom blifvit så kärt för sednaste tider, der hafva nyli-
gen ynglingar från hela Skandinavien, nordens blomma och hopp, samlats och 
på samma hög, hvarifrån den ädle Thorgny förde Uppsvearnes talan, ingått 
fostbrödralag, att gemensamt kämpa för enighet, upplysning och frihet inom 
Skandinavien. Högtidlig och upplyftande var denna fest och minnet deraf för-
gäter väl ingen, som deruti deltog. Det är i närheten af detta heliga rum, som 
den yngre Thorgny uppträder för en annan generation af Uppsvear än hans 
forntida namnes.

Thorgny kom att spela en viktig roll som diskussionsforum för inte minst 
skandinavistiska spörsmål under det följande året. Projektet blev dock kort-
livat. På grund av Gustaf Torssells tilltagande sjuklighet lades tidningen ned 
redan 1845 men den fick ett slags fortsättning genom den samma år grundade 
tidningen Upsala.

Skandinavismen stimulerade till andra organisationsbildningar. Kort efter 
1843 års Uppsalamöte stiftades Skandinaviska sällskapet, vilket inte bara var 
öppet för studenter och akademiker utan även för medlemmar av stadens 
borgerskap. Per Daniel Amadeus Atterbom åtog sig ordförandeskapet i säll-
skapet, vilket höll sina möten på Gillet. Omkring 200 studenter löste vid star-
ten medlemskap i Skandinaviska sällskapet. De goda förhoppningar som fanns 
stod emellertid knappast i paritet med resultatet. Sällskapet blev aldrig livs-
kraftigt utan avsomnade efter bara något år.

Genom Skandinaviska sällskapet hade dock tankarna på en studentsam-
manslutning vid sidan om nationerna, vilka på sina håll betraktades som 
nattståndna och hierarkiska, väckts på nytt. Studenterna drev i mitten av 
1840-talet en egen tidning, Studentbladet, och vid samma tid grundades Stu-
dentföreningen, delvis som ett slags fortsättning på Skandinaviska sällskapet 
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Tidningen Thorgnys första nummer för den 29 juni 1843.
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men riktat uteslutande till studenter. Flera av ledarna för 1843 års studentmöte 
ingick bland de drivande krafterna, däribland Per Johan Petersson och Carl 
Säve. Ambitionerna var höga. Föreningen övertog Skandinaviska sällskapets 
lokaler på Gillet och upplät dessa till de nationer som ännu saknade egna 
nationshus. Vidare drev Studentföreningen ett eget bibliotek, prenumererade 
på tidningar och tidskrifter, samt anordnade sociala aktiviteter. Från nations-
håll betraktades Studentföreningens verksamhet med misstänksamhet, och 
efter något år falnade glöden hos dess anförare. Lokalerna på Gillet övergavs 
och föreningen förde en tynande tillvaro fram till dess upplösning i början av 
1850-talet. Under dess visserligen korta aktiva tid spelade Studentföreningen 
en roll som inte skall underskattas. I flera avseenden föregrep denna samman-
slutning tillkomsten av Uppsala studentkår 1849.

Parallellt med dessa organisationsförsök upprätthöll Uppsalastudenterna de 
kontakter som i skandinavisk anda hade etablerats genom mötet 1843. Redan 
året därpå var det tänkt att studenterna i Köpenhamn skulle stå värdar för 
nästa stora sammankomst. Carl xIV Johans död i mars 1844 föranledde ett 
ryktbart ingripande från universitetets rektor Erik Gustaf Geijer, varigenom 
planerna för detta möte stoppades. Detta blev känt som ”Geijerska frukosten”. 
Händelsen ledde till att Geijer på sina håll förlorade den skandinavistiska sym-
pati, vilken så handgripligt kommit till uttryck under högtiden i Carolinasalen 
ett år tidigare.

Köpenhamnsmötet kom i stället till stånd 1845, varvid 186 upsaliensare del-
tog. Även denna gång leddes Uppsaladelegationen av Per Johan Petersson, som 
bland annat talade vid studenternas uppvaktning för Adam Oehlenschläger. 
Under nedresan hyllades upsaliensarna i flera svenska städer, vilket visade att 
skandinavismen hade börjat sprida sig till andra grupper i samhället.

Revolutionsåret 1848 blev något av ett elddop för studentskandinavismen. 
Revolutionen i Frankrike hälsades med jubel i Uppsala. Marseljäsen sjöngs på 
gatorna och skålar dracks för Frankrike. I januari samma år hade den danske 
kungen Christian VIII avlidit. Hans efterträdare Frederik VII samlade en ny 
regering, i vilken bland andra Orla Lehmann ingick. Tillsammans med Carl 
Ploug var Lehmann den främste ideologen bakom den politiska skandinavis-
men. Den nya ledningen ställde sig bakom Eiderprogrammet, vilket ledde till 
uppror i både Slesvig och Holstein. Den tyska armén ingrep och därmed in-
leddes det första slesvigska kriget. Danskarna drevs tillbaka och den militära 
utvecklingen ställde den skandinaviska solidariteten på prov. Oscar I sände en 
svensk trupp till Fyn, vilket främst var en symbolisk handling.

I april 1848, någon månad efter krigsutbrottet, anordnades en stor skandina-
visk fest på Gillet, vid vilken omkring 500 Uppsalastudenter deltog. Majfes-
ten inställdes och i stället genomfördes en insamling för Danmark. Allmänna 
Sången gav två stödkonserter i Stockholm. Det var dock endast ett fåtal up-
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saliensare som begav sig till Danmark för att aktivt delta i kriget. Konflikten 
blev inte långvarig och slutade i allt väsentligt med status quo.

Kriget aktualiserade än en gång betydelsen av att Uppsalas studenter skulle 
kunna tala med en röst, inte via tretton nationer med skilda intressen och syn-
punkter. Kuratorskonventet efterhörde därför med nationerna om deras in-
ställning till inrättandet av en samlad kår ”för de sammankomster och beslut, 
som ej rörde Nationerna såsom sådana, utan såsom samfälld Corps”. Samtliga 
nationer ställde sig bakom tanken, vilken förverkligades genom tillkomsten av 
Uppsala studentkår i mars 1849.

Vid skandinavistmötet i Köpenhamn 1845 hade de norska studenterna åtagit 
sig att arrangera nästföljande sammankomst, vilket dock försenades på grund 
av politiska förvecklingar. Det kom till stånd först 1851. Upsaliensarna var 
den gången förhindrade att delta, främst på grund av magisterpromotionen. I 
stället genomförde de ett särskilt studenttåg med omkring 300 deltagare till 
Kristiania året därpå.

Till följd av det första slesvigska kriget vann den politiska skandinavismen 
terräng även i Uppsala. Vid mitten av 1800-talet hade rörelsen blivit något 
annat än enbart litterär docentskandinavism. Känslorna fördjupades genom 
den rysskräck som uppstod under Krimkriget, vilken bland annat inspirerade 
Gunnar Wennerberg att skriva ”Hör oss, Svea”. Nästa skandinavistmöte skulle 
återigen hållas i Uppsala men blev uppskjutet flera gånger på grund av Krim-
kriget. I juni 1856 kom det slutligen till stånd. Mötets höjdpunkt utgjorde 
utflykten till Gamla Uppsala, där Carl Ploug precis som tretton år tidigare, 
från en av högarna höll en kraftfull appell för den politiska skandinavismen. 
Med Uppsalamötet 1856 nådde studentskandinavismen sin kulmen. Just detta 
år firade studenterna för första gången 4 november, unionsdagen, med tal och 
sång vid Carl xIV Johans byst i Carolinaparken. Traditionen fortlevde ända 
fram till unionsupplösningen.

Nästa större skandinavistmöte skulle enligt planerna ha ägt rum i Köpen-
hamn och Lund 1861. Det visade sig vara omöjligt, eftersom förhållandena i 
Slesvig återigen hade förvärrats till den grad att det befarades att krig var nära 
förestående. Sedan det akuta krigshotet hade undanröjts kunde mötet dock 
genomföras i juni 1862 med deltagande av närmare 300 Uppsalastudenter.

Kort efter Köpenhamnsmötet förvärrades konflikten på nytt. I slutet av 1863 
utbröt regelrätt krig. Trots all skandinavistisk retorik fick danskarna utkämpa 
kriget på egen hand. Sverige ingrep varken i samband med krigsutbrottet eller 
då preussiska och österrikiska trupper i februari 1864 korsade Eider och träng-
de in i Slesvig. Danskarna kunde inte stå emot övermakten. I april 1864 föll be-
fästningen Dybbøl, varefter Danmark kapitulerade och tvingades avträda såväl 
Slesvig som Holstein och Lauenburg. Utgången blev ett svårt bakslag för den 
politiska skandinavismen. Den kom att uppfattas som uttryck för en orealis-
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tisk illusionspolitik; dess företrädare var drömmare som hade misslyckats när 
de väl sattes på prov. År 1867 var det Kristianias tur att stå som värd för nästa 
studentmöte men ingen inbjudan utsändes. Nederlaget vid Dybbøl låg alltför 
nära i tiden, uppgivenheten var stor. Sommaren 1869 avhölls mötet till slut.

Ett sista större studentskandinavistiskt möte genomfördes i Uppsala i 
juni 1875. Därmed slöts cirkeln där den hade börjat trettiotvå år tidigare, vid 
Odinslund, Carolina Rediviva och Gamla Uppsala. Studenterna skulle efter 
1875 inte ha samma ledande roll och skandinavismens fokus försköts än en 
gång från politik till kultur.

De sex officiella skandinaviska möten som hölls under trettioårsperioden 
1845–75 saknade inte betydelse. Likafullt går det att instämma med Hother 
Plougs bedömning i biografin över fadern: Uppsalamötet 1843 var ”det første 
store Studentermøde og i Grunden det mærkeligste af dem alle”. En av anled-
ningarna härtill var att initiativet inte hade tagits av värdarna, vilka nära nog 
ställdes inför fait accompli när budet om danskarnas och lundensarnas plane-
rade resa nådde dem med några veckors varsel. Allt detta gjorde att många i 
Danmark betraktade utfärden som ”noget nær en Daarskab”. Sammankomsten 
i Uppsala under de båda junidagarna 1843 blev en vattendelare, såväl när det 
gäller skandinavismens utveckling, som studenternas organisationssträvanden, 
liksom avseende deras politiska och publicistiska verksamhet.

Den betydelse som deltagarna själva tillmätte betydelsen av de studentskandinavistiska mötena framgår bland annat av 
den noggranna dokumentation som gjordes. I officiella reseberättelser lämnades fullödiga skildringar och mötena föranledde 
omfattande utgivning av småtryck, i vilka deltagarförteckningar och tillfällesdikter och tal sorgfälligt återgavs. Ovan syns 
några exempel från studentmötet i Uppsala 1843. Uppsala universitetsbibliotek.
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Det finns ännu ett skäl att dröja vid detta studentmöte. I sina minnen Från 
det förflutna och det närvarande (1879) lämnar Rudolf Hjärne följande skild-
ring av de gästande studenternas ankomst till Uppsala 5 juni 1843: ”Stränderna 
kring hamnen och Islandsbron voro 
fylda af åskådare af olika kön och 
åldrar. Till höger vid hamnen voro 
Upsalastudenterne, första gången 
iklädde de nu som gemensamt kän-
netecken anlagda hvita mössorna, 
med bestyrelsen och sångarne sam-
lade inom en åt hamnen öppen fyr-
kant af studentbeväringen i gevär. 
Anblicken häraf skall ha förstum-
mat danskarne och gjort ett djupt 
intryck. Deras ledare yttrade efter 
en stunds allmän tystnad: ’dette 
monde blive fanden af’.”

Vid detta första skandinavist-
möte i Uppsala 1843 skall, enligt 
Hjärne, således den vita student-
mössan ha introducerats. De när-
mare uppgifterna härom är dock 
knapphändiga; inget nämns om 
detta i de samtida reseberättelser-
na. Hjärnes minnen är nedtecknade 
flera decennier i efterhand men 
inget talar å andra sidan för att han 
skulle minnas fel. Två år senare, 
inför Uppsalastudenternas svarsbe-
sök vid studentmötet i Köpenhamn och Lund, blev bruket av den vita möss-
san tydligare stadfäst. Det framgår emellertid i den av Carl Säve författade 
Berättelse om studenttågen till Lund och Köpenhamn sommaren 1845 (1846) att 
studentmössan vid den tidpunkten redan hade börjat användas: ”På ett af de 
nu ofta inträffade mötena inom sällskapet väcktes fråga om att för resan an-
taga ett gemensamt yttre igenkänningstecken. Man beslöt i anledning häraf, 
att alla skulle hafva den af ålder bland Upsala Studenter antagna hvita mössan 
med svarta ränder, på hvilken den svenska gula och blå national-kokarden 
skulle bäras.”

Den exakta tidpunkten för studentmössans introduktion lär förbli en oav-
gjord sak. Detsamma gäller frågan om vem som var dess upphovsman; äran 
för detta har framför allt tillskrivits Östgötastudenten Gerhard von Yhlen, 

Rudolf Hjärne tillhörde de tongivande skandi-
navisterna under 1840-talet. Han ingick i redak-
tionen för Studentbladet liksom i Skandinaviska 
sällskapets ledning. John Eschrichts fotografi 
är taget 1863, då Hjärne förestod Norrköpings 
lyceum. Uppsala universitetsbibliotek.
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sedermera fiskeriintendent i Lysekil. I en nekrolog över von Yhlen i Hvar 8 dag 
lämnades långt senare följande upplysningar:

Det var strax före det första skandinavistiska studentmötet i Köpenhamn, 
då det gällde att skaffa en gemensam hufvudbonad som igenkänningstecken 
särskildt för de uppsaliensiska sångarne. Kommitterade diskuterade, berättar 
Carl Rupert Nyblom, frågan hit och dit och det tycktes icke vilja bli något 
resultat. Så kom till ett sammanträde von Yhlen och hade med sig en mössa, 
som han själf låtit göra, slängde fram den på bordet framför kamraterna med 
orden: ”Så’n skall den se ut.” Den antogs med acklamation och vann sedan på 
det stora mötet i Köpenhamn 1845 det bifall, att den antogs äfven af Lunda-
studenterna, till en början som sommarmössa bredvid den där då uteslutande 
och ännu vintertiden använda blåa, tills den slutligen blef samtliga svenska 
studenters officiella kårmärke.

Så kan det ha gått till men säkert är det ej. Oavsett hur det förhåller sig med 
detta framgår av Säves skildring att det i så fall var den specifika utformningen 
av huvudbonaden, inte mössan i sig, som Gerhard von Yhlen lanserade. Kår-
märket var då redan ”af ålder bland Upsala Studenter” antagen. Det förefaller 

Den vita studentmössan, här buren av 
Carl David af Wirsén som student
beväring, leder sitt ursprung tillbaka 
till 1840-talets studentskandinavism. 
Fotografi från 1860-talet av Henri 
Osti. Uppsala universitetsbibliotek.
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osannolikt att Säve skulle ha uttryckt sig sålunda, i en reseberättelse författad 
blott ett år post festum, om mössan utan förhistoria, och från ingenstans, hade 
införts av 1845 års resekommitté. Till detta skall läggas att attribueringen inte 
heller är okontroversiell; matematikern Victor von Zeipel har också givits äran 
av att vara skapare. I ljuset av detta torde det vara fåfängligt att – såsom någon 
gång har skett – datera studentmössans till något specifikt datum, exempelvis 
18 juni 1845, då Uppsalastudenterna avreste till mötet i Köpenhamn.

Ställt bortom tvivel är dock att studentmössans tillkomst nära hörde sam-
man med den studentskandinavistiska rörelse, vilken fick sitt första samlade 
uttryck i Uppsala försommaren 1843. Under dessa junidagar rådde oförställd 
optimism och glädje över det skandinaviska projektet, sålunda tolkad av Freja: 
”Åtskillige gamle må gerna i sin vishet förklara det såsom betydelselösa ung-
domslekar, utan all följd, ty det är troligt att de icke hinna upplefva den tid då 
följderna mogna, men de unga skola det säkerligen. ’Om tjugu år’ säger Thorild 
med de unga ’ege vi och styre detta landet.’ Och så är det. Medan vi vänta på 
händelsernas långsamma utveckling, så kunne vi likväl föreställa oss ungefär-
ligen huru det skulle kunna gå, om allt ville sig väl.”

Auspicierna syntes ljusa. De glada studenter, som bland skåltalen i Odins-
lund och Gamla Uppsala, med optimism och förtröstan 1843 förlitade sig på 
”händelsernas långsamma utveckling” kunde inte ana att det som väntade 
tjugo år framåt i tiden skulle vara nederlaget vid Dybbøls skansar, inte de höga 
målens uppfyllnad.



Konsistoriehuset vid S.t Eriks torg på fotografi från tiden kring sekelskiftet 1900. Huset och dess omgivningar såg, 
bortsett från den omfattande ombyggnaden av domkyrkan, i allt väsentligt likadant ut vid Robert Themptanders 
offentliga examen några decennier tidigare. Uppsala universitetsbibliotek.
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Professorn med det arga sinnet

Under tisdagen den 8 december 1863 utspelades märkliga scener i Uppsala. 
För första gången i mannaminne skulle en offentlig examen inför publik och 
konsistorium äga rum vid universitetet. Nyfikenheten och förväntningarna 
var stora. Den nittonårige juris studeranden Robert Themptander hade tillgri-
pit den av universitetsstatuterna givna, men dittills aldrig av någon utnyttjade, 
möjligheten att hos konsistoriet begära sådan examen för att trotsa ett, som 
han och många andra uppfattade det, orättfärdigt underkännande i tentamen. 
Alltsedan Themptander kommit till Uppsala i maj 1861 hade han målmedve-
tet tenterat ämne efter ämne i en takt som, i detta överliggarnas tidevarv, inte 
hade passerat obemärkt förbi. I november 1863 återstod endast en avslutande 
tentamen i processrätt, innan hans hovrättsexamen skulle vara fullbordad. 
Studiegången hade varit mönstergill och i hemstaden Stockholm hade han 
redan av ecklesiastikministern F. F. Carlson blivit erbjuden tjänst i departe-
mentet. En vacker ämbetsmannakarriär låg redan utstakad.

Det väckte därför stort uppseende när professor Johan Christopher Lind-
blad underkände Themptander i hans sista tentamen. Professorns uppträdan-
de som tentator hade orsakat en rad kontroverser under de föregående måna-
derna, vilket bidrog till att fallet uppmärksammades. Det saknade heller inte 
betydelse att den improberade ”hovrättisten” var sonson till justitierådet Sven 
Themptander, vilken tidigare hade varit juris professor i Uppsala och räknats 
bland de främsta rättslärda i landet.

För att inte behöva vänta till nästkommande tentamensperiod, och därmed 
få sin examen försenad, vidtog Robert Themptander sin djärva åtgärd. Den 
innebar att han skulle examineras av Lindblad inför konsistorieledamöter och 
stor publik. Examinatorn hade föga intresse av att godkänna honom, ty i prak-
tiken skulle han därmed offentligt medge att hans tidigare underkännande 
varit felaktigt.

På dagen för Themptanders offentliga examen började publiken i god tid 
anlända till Konsistoriehuset vid S:t Eriks torg. Frågan var om byggnaden skulle 
komma att göra skäl för sitt smeknamn ”Kuggianum” (”Kugghuset”, ” Kuggis”) 
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eller om den unge studentens oförvägenhet skulle krönas med framgång. 
 Intresset var stort även i huvudstaden, vars tidningsläsare via Nya Dagligt 
 Allehanda kunde ta del av denna stämningsbild: ”Redan tidigt samlades stora 
skaror af åhörare, hvilka under loppet av prof. L:s förhör småningom ökades 
så att mot slutet af examenstiden sannolikt ett par hundra voro närvarande.” 
Utanför ”Kuggis” samlades de som inte fick plats. Examinationen pågick i flera 
timmar. Lindblads förhör i processrätt omfattade närmare två timmar. Knut 
Olivecrona, Herman Rydin och Theodor Rabenius examinerade var sin halv-
timme i civilrätt, statsrätt och nationalekonomi. Publiken inväntade därefter 
utslaget med spänning. När beskedet kom att examinanden blivit godkänd 
utbröt stort jubel. Under sång och leverop bars den framgångsrike tentanden 
runt i staden av folkmassan. Det var ett säreget triumftåg, vilket omsider 
nådde fram till slutmålet, traktören Claes Löfs källare ”Phoenix” vid Ved-
torget (Fyris torg), där sexa vidtog med sång och muntrationer.

Långt senare påpekade Fäderneslandet i sin nekrolog över Themptander att 
utgången hade inneburit en ”fullständig triumf” för den unge studenten. Hans 
strid mot det professorliga godtycket hade väckt ”enormt uppseende ej blott 
i lärdomsstaden, utan äfven öfverallt i vårt land”. Tidningen Fram underströk 
vid samma tid att den ryktbara examensframgången ”nog icke blef utan sitt 
inflytande på hans följande karrier”. Hvad nytt från Stockholm fann det själv-

Huvudpersonerna i det berömda tentamensmålet 1863: Professor Johan Christopher Lind-
blad (till vänster) och hans student Robert Themptander (till höger). Fotografier av Henri 
Osti respektive Wilhelm Boeckmann, Uppsala universitetsbibliotek.
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klart ”att ett dylikt uppträdande af en ung student gent emot en förut såsom 
oåtkomlig ansedd tyrannisk professor skulle väcka stor fröjd och glädje hos 
den ungdom, som här såg en yngling ur sina egna led djärft stiga fram och våga 
trotsa det olidliga maktmissbruk – och deri lyckas”.

Så hade den uppsluppna glädjen en djupare bakgrund. Det fanns en förhis-
toria som började flera månader före kuggningen av Themptander. Redan i 
september 1863 hade förhållandena kring Lindblads tentamina fått studenter-
na att vända sig till universitetskanslern Gustaf Adolf Sparre med en protest. 
Det underliggande missnöjet hade pyrt under flera decennier, rörande inte 
bara professorns stränghet som tentator, utan också kring hans sätt att sköta 
andra delar av professorsämbetet. Om den för sin stränghet beryktade Lunda-
professorn  Fredrik G. G. Schrewelius hade någon motsvarighet i Uppsala så 
var det Lindblad,  därom lämnar en ymnig anekdotflora vittnesbörd. Schrewe-
lius och Lindblad var födda samma år, och de var båda juris professorer.

Firandet på Phoenix gällde därför Lindblads nederlag likaväl som Themptan
ders framgång. Det var ofrånkomligt, framhöll Nya Dagligt Allehanda, att hyll-
ningen ”tillika måste blifva en opinionsyttring mot prof. L., ehuru ej ett enda 
ord i denna syftning hördes, är sjelfklart, men skulden kan ej rättvisligen skrif-
vas på någon annans räkning än prof. L:s egen”. Senare skulle biblioteksman-
nen Harald Wieselgren tolka denna känsla på ett liknande sätt.  Themptanders 

Efter sin framgångsrika of-
fentliga examen i ”Kuggianum” 
avsände  Robert Themptander 

detta segertelegram till sina 
föräldrar i  Stockholm. Uppsala 

universitetsbibliotek.
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framgång hade, menade han, inte bara betydelse för denne personligen, han 
stod framför allt ”som representant för en nyss vunnen seger öfver ett profes-
sorligt godtycke, åt hvilket icke ens de akademiske fädernas flertal skänkte 
sympatier”.

Till den livliga stämningen bidrog måhända att staden och universitetet 
bara tre dagar tidigare på Gillet hade firat en annan betydande händelse, näm-
ligen att arbetet med att anlägga järnvägen till Stockholm hade igångsatts. 
Risken att stambanan skulle dras väster om Sigtunafjärden, långt från Upp-
sala, var slutligen undanröjd och därmed även farhågan att universitetet skulle 
flyttas till huvudstaden. För denna flyttningstanke hade liberala krafter ivrat 
under flera decennier, inte sällan med argumentet att isolerade småstadsuni-
versitet tenderade att frambringa professorer av Lindblads slag, det vill säga 
egensinniga despoter som inte förstod det praktiska livets krav på utbildnings-
väsendet och som icke alltid befann sig vid forskningens framkant.

Themptanders examen visade, liksom järnvägsfesten, att sakernas tillstånd 
redan hade börjat förändras. Gammalt och nytt hade brutits mot varandra. 
Universitetet skulle förvisso bli kvar i Uppsala men ändå aldrig bli sig likt 

Vedtorget med Löfs källare (till väns ter) 
på fotografi av Henri Osti, taget vid tiden 
för Themptanders examenssexa. Den 
ljusa byggnaden till höger är Gillet som 
det såg ut före ombyggnaden i början av 
1870- talet. Uppsala universitetsbibliotek.
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igen. Professorernas akademiska frihet var inte längre ett absolut skydd mot 
studenternas anspråk på oväld, rättvisa och frihet från godtycke.

På Löfs källare förhöjdes stämningen av att ett antal färdigskrivna nidvisor 
om Lindblad delades ut och avsjöngs. I lokalen samlades, om varandra, stu-
denter från olika nationer, signaturpoeter från Namnlösa sällskapet, medlem-
mar i Juridiska föreningen och alumner som tillfälligt återvänt till Uppsala 
enbart för den märkliga tilldragelsens skull. Det väckte särskild uppmärk-
samhet att två av Themptanders examinatorer, Herman Rydin och Theodor 
Rabenius, deltog vid sexan och i det öppna avhånandet av deras äldre kollega. 
Professorernas närvaro kom att bli en fråga för konsistoriet. Lindblad förde 
till protokollet bittra kommentarer om sina kollegers bristande omdöme och 
illojalitet. Han uttryckte särskilt förhoppningen att ”nya sådana tillställningar 
af triumftåg på stadens gator jemte sexor och wisor, som de hwilka ägde rum 
efter Themptanders examen” aldrig mer skulle förekomma i Uppsala. Profes-
sor Rydin borde, underströk Lindblad, även för sin egen skull ”söka undwika 
allt som kan påminna derom, att en juris professor, jag wille hoppas för sista 
gången, likasom det utan twifwel war den första, deltagit i en dylik tillställ-
ning, hwarwid en hans äldre kamrat warit föremål för opassande och föroläm-
pande wisors afsjungande.”

UpsalaPosten, som under hösten 1863 gång på gång hade kritiserat Lind-
blad, såg helt annorlunda på saken. Det var, enligt tidningen, inte det minsta 
förvånande att studenterna hade förlorat aktning och förtroende för sin lärare 
med tanke på dennes upprepade godtycke och illvilja. Jubelropen och firandet 
var frukten av ett lika utbrett som välgrundat missnöje; endast studenternas 
egen ansvarskänsla hade tidigare förhindrat scener av detta slag. Deras tålamod 
hade emellertid prövats tillräckligt. Ingen lärare vid universitet hade, framhöll 
tidningen, ”i mannaminne warit föremål för ett så strängt bedömande, som 
det hwilket i dessa dagar från ungdomens sida kommer professor L. till del”. 

Föremålet för detta sedan länge uppdämda missnöje, Johan Christopher 
Lindblad, verkade under fyrtiofem år, från 1829 till 1874, som lärare vid Upp-
sala universitet. Principfast, men också egenmäktigt och lynnigt, utövade han 
sitt professorsämbete. Det medförde upprepade slitningar, vilka i flera fall 
fick stor inverkan på förhållandena vid akademin liksom på omvärldens upp-
fattning av universitetet och dess professorer. Trots detta har han förblivit 
föga uppmärksammad, överlevt har endast hans rykte som notorisk student-
plågare. Senare tiders handböcker rymmer sällan mer än de knapphändiga 
biographica som kunde inhämtas i tidningsnekrologerna i samband med hans 
bortgång. Det finns därför god anledning att fördjupa bilden av denne strid-
bare professor och hans tid.

Lindblads andra förnamn har stavats på en rad olika sätt, både under och 
efter hans livstid. I Uppsala universitets matriklar och kataloger, liksom i hans 
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dödsannons, används formen ”Christopher”. I bouppteckningen skrivs namnet 
”Christoffer”. Hans rektorsprogram är undertecknat ”Christofer” och på hans 
gravvård står ”Kristofer”. Själv använde han endast initialerna J. C. när han 
undertecknade brev och skrivelser.

Lindblad och Svea hovrätt
Johan Christopher Lindblad var född i Linköping 15 september 1799. Han 
var son till Per Lindblad och dennes maka Maria Christina Eckhoff. Fadern 
hade studerat vid Uppsala universitet och verkade sedan som konsistorieno-
tarie (stiftssekreterare, domkapiteljurist) i Linköping. Han avled redan i april 
1802, varför Johan Christopher tidigt blev faderlös. Modern levde till 1830. En 
äldre bror till Johan Christopher, Anders Petter Lindblad, studerade i Upp-
sala under mitten av 1810-talet och blev senare mönsterskrivare och audi-
tör. Johan Christopher följde således familjetraditionen när han 1818 skrevs 
in vid Uppsala universitet och Östgöta nation. Fem år senare avlade han juris 
kandidat-examen, varefter han övergick till praktisk juridisk verksamhet i 
justitierevisionen och i Svea hovrätt. Parallellt med detta fortsatte han sina 
högre juridiska studier. Han avlade juris licentiat-examen 1826 och promove-
rades i juni året därpå till juris doktor sedan han försvarat avhandlingen Om 
Præscription enligt Sveriges lag.

Den akademiska banan synes till en början inte ha lockat Lindblad. Han 
sökte exempelvis inte adjunkturen i svensk och romersk rätt, då denna 1826 
blivit ledig sedan Jacob Edvard Boëthius befordrats till professor. Tjänsten 
tillföll Lindblads kollega och promotionskamrat Carl Olof Delldén. Lindblads 
krafter togs i stället i anspråk för sekreterarsysslan i den av Kungl. Maj:t 1827 
tillsatta kommittén för att avge betänkande angående hovrätternas arbetssätt, 
i vilken ingick hovrättspresidenterna och justitiekanslern. Av vice presidenten 
Carl Axel Levin fick han dessutom i uppdrag att teckna Svea hovrätts historia.

Lindblads ämbetsmannakarriär fick emellertid ett hastigt slut, vilket i feb-
ruari 1829 tvingade honom att återvända till universitetet. En schism till följd 
av ett mot honom anställt fiskaliskt åtal gjorde hans ställning vid hovrätten 
omöjlig. Frågan gällde ett i december 1828 avgjort tvistemål, där domen utfal-
lit till nackdel för prosten Gustaf Borin i Överkalix. Dennes juridiska ombud 
nåddes inte av domslutet förrän efter fatalietidens utgång. Lindblad, som hade 
handlagt ärendet, klandrades för detta. I stort medgav han de faktiska omstän-
digheterna men hävdade att hans ansvar varit begränsat, eftersom han endast 
hade följt rådande praxis.

I mitten av januari 1829 behandlade hovrätten frågan om Lindblads ansvar. 
Flera ledamöter tog fasta på de förmildrande omständigheter som förelåg, 
men hovrättsrådet Magnus Heerman ansåg att Lindblad hade gjort sig skyldig 
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till uppenbar ”försummelse i tjenstens förrättande”, varför saken inte kunde 
lämnas utan åtal. Hovrätten sände ärendet till advokatfiskalsämbetet för vi-
dare utredning.

Lindblad blev mycket upprörd över hovrättens åtgärd. Han inlämnade om-
gående sin avskedsansökan och anhöll om tjänstgöringsbetyg. I skrivelsen tala-
de han i clara verba om hur illa behandlad han blivit, i synnerhet av Heerman 
och Magnus Michael Rosbeck. Det 
var icke osannolikt, skrev Lindblad, 
att dessa båda skulle använda hovrät-
tens protokoll, i vilket han själv hade 
stämplats som ”i hög grad försumlig 
och wårdslös”, när de utfärdande hans 
vitsord för att på så sätt nedsätta vär-
det av hans meriter. Han vädjade där-
för till hovrättens övriga ledamöter om 
att de, ”upplyste om rätta förhållandet”, 
inte skulle bedöma hans försummelse 
lika strängt som Heerman hade gjort. 
Lindblads insinuationer om att hans 
domare skulle ledas av dolda motiv och 
drivkrafter togs inte väl emot. Hovrät-
ten betraktade dem som missfirmelser 
av överordnade, varför skrivelsen bifo-
gades till de handlingar som sändes till 
advokatfiskalen. 

Det fiskala åtalet mot Lindblad kom 
att drivas av Carl Fredrik Ungberg, 
vars namn främst har blivit förknip-
pat med den famösa skandalaffär, vilken långt senare skulle tvinga honom 
att lämna sina offentliga uppdrag och gå i landsflykt. Han var två år yngre än 
Lindblad och hade, liksom denne, under studietiden tillhört Östgöta nation. 
Något överseende med sin landsman visade han dock inte. Inför hovrätten 
betonade Ungberg att Lindblad brustit i ansvar genom sin tjänsteförsummelse. 
Främst riktade han dock in sig på det ordval denne hade använt i sin skrivelse. 
Ungberg hoppades att Lindblad – ”sedan han med mera sans och mindre wär-
ma än skriften förråder, begrundat dess innehåll” – själv skulle inse allvaret i 
de förlöpningar han gjort sig skyldig till, i synnerhet att han hade anklagat sina 
domare för att ”under förgätande af sina Embetens wärdighet, låtit enskild 
förtrytelse eller annan klanderwärd afsigt, öfwerwäldiga det lugn, det sakt-
mod och den fördragsamhet, som äro wilkor för Domarens owäld”. Ungberg 
överlämnade målet till hovrätten under yrkande att Lindblad skulle hållas an-

Uppsalaalumnen Magnus Michael Rosbeck 
var en av de hovrättsdomare som bedömde 
Lindblad strängast under processen 1829. 
Rosbeck hedrade Smålands nation med en 
stor bokdonation. Teckning av Carl Fredrik 
Laurén, Kungl. biblioteket.
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svarig för såväl tjänsteförsummelsen som för ”det i högsta måtto wanwördiga 
skrifsätt” han använt mot sina domare och förmän.

Ungbergs stränga bedömning delades av Carl Axel Levin och Magnus Heer-
man, vilka menade att Lindblad skulle såväl bötfällas som dömas förlustig av 
rätten att vidare tjänstgöra inom hovrätten. Rättens majoritet ansåg däremot 
att femtio daler silvermynt i böter var tillräckligt. Fyrtio av de femtio dalerna 
gällde den svavelosande skrivelsen, vars insändande således räknades som en 
betydligt allvarligare förseelse än det ursprungliga tjänstefelet. 

När hovrättens dom föll på våren 1829 hade Lindblad redan flyttat till Upp-
sala. I saken hade han dock inte sagt sitt sista ord. Han utgav i början av april 
en pamflett med utdrag ur hovrättens protokoll, vilken var tillägnad Levin 
och Heerman. Med ironisk anspelning på det uppdrag att skriva hovrättens 
historia, som Levin en gång gett honom, kallade han sin pamflett Bidrag till 
Kongl. Swea HofRätts historia i sednare tider. Tryckt på ett av titelbladen stod 
en syrlig dedikation till Levin, som säkerligen hade tänkt sig ett äreminne 
av annat slag, när han för detta ändamål städslade Lindblad. I sin tillägnan 
framhöll författaren att han inte hunnit motsvara vice presidentens smick-
rande uppmaning att författa hovrättens historia, ”derwid icke förglömmande 
dess Presidenter och Vice-Presidenter”. Den lilla skrift, som nu förelåg, visade 
emellertid att hans ambition varit god. Han hoppades därför att Levin ”icke 

Hovrättsrådet Magnus Heerman. Teckning av Maria Röhl, 
Kungl. biblioteket.
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onådigt” skulle uppta hans ”dristighet att med dess namn pryda detta ringa 
offer åt Historisk Sanning”.

Lindblads beslut att publicera detta bidrag till historieskrivningen – där-
ibland hans egen, för obehörigt skrivsätt redan bestraffade, skrivelse – mottogs 
inte med den nåd författaren utbett sig om. Hovrättspresidenten Josua Sylvan-
der reste omgående frågan om huruvida det ”med bibehållande af ordning och 
skick inom werket” vore förenligt att Lindblad ”ansåges berättigad i Kongl. Hof-
Rätten widare uppwakta och göra tjänst”. Ledamöterna fann, efter läsning av 
skriften, att så inte var fallet. Lindblad överklagade domen och utgav handling-
arna i målets senare del i en ny pamflett. Följden blev att hans redan ansträngda 
relation till de forna kollegerna ytterligare försämrades. Det är kanske ingen 
slump att Lindblads namn saknas i Anton Anjous 1899 utgivna förteckning 
över Svea hovrätts presidenter, ämbetsmän och tjänstemän.

Under de kommande åren ägnade sig Lindblad likafullt åt viss praktisk 
juridisk verksamhet. Sommaren 1829 tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han 
ända fram till 1838 förrättade häradsting. Större uppmärksamhet tilldrog sig 
den roll han kom att spela under processen mot chefen för sjöförvaltningen, 
Claes A. Cronstedt, ett av dåtidens mest omtalade rättsfall. År 1836 hade 
Cronstedt, som tillhörde Carl xIV Johans ledande sjömilitärer, blivit ankla-
gad för tjänstefel. Han hade utarbetat ett nytt reglemente för förvaltningen 
av sjöärendena, vilket Kungl. Maj:t godkände och uppmanade förvaltningen 
att trycka. Innan dess gjorde emellertid Cronstedt en del smärre ändringar. 
När myndigheterna uppmärksammade detta och anhöll om ett klarläggande 
införde Cronstedt i det redan justerade protokollet uppgiften att han hade 
meddelat förvaltningens övriga ledamöter om ändringarna. När det verkliga 
förhållandet avslöjades skildes Cronstedt från ledarskapet för sjöförvaltningen. 
Den liberala tidningspressen utnyttjade hans lättsinniga förhållande till regel-
verket för att angripa såväl honom personligen som Carl xIV Johans förment 
enväldiga styre.

Justitieombudsmannen Carl Ludvig Landin drev därefter en process för att 
åtala Cronstedt för tjänstefel. Lindblad inkallades av Cronstedt för att fungera 
som dennes juridiska biträde. Målet avgjordes inte förrän 1838, då Cronstedt 
av Högsta domstolen dömdes förlustig värdigheten som konteramiral. Den 
förhållandevis stränga domen tolkades på sina håll som en eftergift åt den 
liberala politiska oppositionen. Lindblad underblåste själv dessa misstankar, 
vilket framgår av ett brev till Cronstedt från hans maka sedan domen fallit: 
”Lindblad har varit här i dag, och han var indignerad och trodde säkert att om 
domen fallit för ett år sedan hade den blivit till din avantage, nu trodde han 
riksdagens annalkande verkade på deras dom.” Lika litet som när Lindblad 
själv stod åtalad för tjänstefel synes han i nederlagets stund ha varit övertygad 
om domstolens oväld, en för en jurist något originell utgångspunkt.
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Lindblad och Östgötagrälet
Vid sitt Alma mater blev Lindblad väl emottagen när han i början av 1829 
återvände för att bli universitetslärare. Hans praktiska erfarenhet från hovrät-
ten var värdefull för Juridiska fakulteten, vilken raskt såg till att göra honom 
till docent. Någon lön utgick inte; som docent förväntades Lindblad själv svara 
för sitt uppehälle genom meddelande av enskild undervisning. En liten ersätt-
ning från universitetet kunde han dock påräkna, eftersom han erhållit tjänst 
som akademikanslist.

När Lindblad återkom till Uppsala drogs han genast in i en konflikt vid Öst-
göta nation, vilken inte var mindre infekterad än den han just lämnat bakom 
sig vid hovrätten. Under flera år hade nationen präglats av en djupgående fejd, 
där två konkurrerande grupperingar stred om inflytandet över nationens sty-
relse. Till viss del rörde det sig om en generationskonflikt men motsättningar-
na hade även en ideologisk grund. På ena sidan stod en grupp äldre landsmän, 
vilka tidigare hade varit dominerande, men som förvandlats till en  minoritet 
i takt med att dess företrädare lämnat universitetet. Av sina motståndare 
benämndes dessa äldre landsmän ”fosforister”, efter nyromantikernas sedan 
länge avsomnade tidning Phosphoros. Vid slutet av 1820-talet hade fosforister-
na reducerats till ett litet kotteri kring adjunkten Wilhelm Fredrik Palmblad 
och de båda magistrarna Johan Paul Immanuel Tellbom och Rudolf Anner-
stedt. Till denna krets slöt sig även den till Uppsala återbördade Lindblad. Det 
dröjde inte länge innan han framstod som minoritetspartiets ledargestalt.

Fosforisterna utmanades av yngre, liberalt sinnade landsmän, vilka stod 
främmande för de äldres romantiska konservatism. Bland dessa fanns  Gustaf 
Svanberg, som i sin självbiografi har skrivit att han fann ”något konstladt 
och krystadt och således obehagligt” redan i fosforisternas sätt att uppträda. 
Särskild motvilja kände han, som själv var astronom, inför den oskrymtade 
ringaktning för naturvetenskaperna som fosforisterna gärna uttryckte. Bland 
Svanbergs meningsfränder märktes den sedermera bekante publicisten och 
satirikern Henrik Bernhard Palmær, liksom historikern Olof Wingqvist, se-
dermera professor Skytteanus. Framträdande roller spelade även teologen Per 
Jacob Emanuelsson och medicinaren Carl Julius Björlingsson. 

En skarp motsättning rådde mellan å ena sidan dem som hade skrivits in 
1818 eller tidigare, å andra sidan dem som kommit efter 1819. Bland dem som 
inträtt i nationen under brytningsåret 1819 fanns Svanberg, Palmær, Wingqvist 
och, vilket är värt att notera, Carl Fredrik Ungberg. Det kan inte uteslutas att 
det hårda sätt varmed han bemötte Lindblad under processen i Svea hovrätt 
hade samband med motsättningarna inom nationen. 

Fosforisterna kunde, trots att de inte längre var särskilt många, utöva ett 
stort inflytande, eftersom de var seniorer vid nationen. Kuratorsposterna var 
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inte några genom val tillsatta förtroendeuppdrag, utan roterade i turordning 
mellan seniorerna. Höstterminen 1829 stod Lindblad i tur att bli kurator. Vid 
sin sida skulle han få sina meningsfränder Tellbom och Annerstedt på pos-
terna som kassakurator respektive bibliotekskurator.

Redan innan detta triumvirat övertog styret hade motsättningarna inom na-
tionen skärpts. I maj 1829 avled nämligen inspektor Jacob Åkerman, varför 
efterträdare måste utses. Den ende kvarvarande östgöten inom konsistoriet, 
estetikern Per Daniel Amadeus Atterbom, hade varit det naturliga valet. Han 
var dock väl medveten om sina praktiska begränsningar och meddelade snabbt 
att han inte önskade komma i fråga. Beskedet orsakade villrådighet. Olika för-
slag jämkades mellan de stridande falangerna. De yngre landsmännen samlades 
bakom grecisten Joseph Otto Höijer medan fosforisterna lanserade juristen 
Jacob Edvard Boëthius, vilken några månader tidigare hade gjort Lindblad till 
docent. Något överraskande med tanke på styrkeförhållandet inom nationen 
lyckades Boëthius vid valet samla en knapp majoritet. Gustaf Svanberg har 
tolkat utgången som ett resultat av att ”man förespeglat juris studiosi den för-
del, de skulle få genom en inspektor hörande till juridiska fakulteten”. Boëthius 
hade stor erfarenhet från Västmanlands-Dala nation, där han varit kurator och, 
under fjorton år, bibliotekarie. Det hjälpte inte. Hans inspektorat över Östgöta 
nation skulle bli ett av de kortaste och stormigaste i universitetets historia. 
Inspektorsvalet blev en Pyrrhusseger för nationens fosforister.

Vid höstterminens början 1829 tog Lindblad över ledningen av nationen. 
Han, liksom de övriga nationernas kuratorer, ställdes genast inför den ange-

Två av Lindblads första elever, tillika hans yngre landsmän vid Östgöta nation, Carl Richter och Johan August 
 Thollander, skänkte i juni 1830 detta praktexemplar av 1734 års lagbok till sin lärare. Boken tillhör juris professor 
Eric  Bylander. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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näma men inte okomplicerade uppgiften att avgöra formerna för invigningen 
av Johan Niclas Byströms Linnéstaty i Linneanum. Under sju års tid hade 
studenterna insamlat medel för att pryda orangeriet med en staty av Linné, 
vilket hade varit Gustaf III:s tanke redan när han 1787 för ändamålet donerade 
slottsträdgården. Detta var ett av de första samlande, nationsöverskridande 
initiativen från universitetets studenter, vilket förebådade tillkomsten av All-
männa Sången och så småningom studentkåren. Statyinvigningen ägde rum 
i oktober 1829 i närvaro av bland andra bildhuggaren och Linnés tre döttrar. 
Stockholms nations kurator Henrik Gerhard Lindgren, sedermera bemärkt 
orientalist, talade å studenternas vägnar.

Allt var emellertid inte frid och fröjd. På grund av platsbristen var stu-
denterna tvungna att beskåda ceremonin på distans från grusplanen framför 
byggnaden. Genom portarna kunde de i bästa fall skymta vad som försig-
gick men inte uppfatta något av de tal som hölls. Många av dem betraktade 

detta som orättvist och orättfär-
digt, eftersom de trots allt hade 
bekostat monumentet. Firandet 
fortsatte på kvällen. Akade-
mistaten gav middag på Gillet 
medan studenterna samlades i 
sina respektive nationslokaler. 
Lindblad välkomnade sina lands-
män till östgötarnas nationssal i 
Linnés gamla orangeri. Salen var 
illuminerad och trädgården var 
till Linnés ära upplyst av mar-
schaller. Stämningen var dock 
fortfarande uppjagad; många var 
upprörda över arrangemangen 
vid statyinvigningen. Henrik 
Bernhard Palmær förebrådde 
Lindblad och menade att denne 
i egenskap av kurator bättre bor-
de ha tillvaratagit studenternas 

intressen. Häftigt gräl utbröt dem emellan. Lindblad blev så upprörd att han 
gav Palmær en örfil. Förlöpningen väckte stor förtrytelse. Flera av landsmän-
nen stämde upp i ropet: ”Vräk ut kurator!” Lindblad fann för gott att avlägsna 
sig, trots att han var värd för festen.

Dagen därpå uppsöktes Lindblad av en delegation från nationen, som ville 
veta, dels hur kurator ämnade ge Palmær upprättelse, dels hur han i övrigt 
skulle lindra den skada han vållat nationens anseende. Deras ord hade ingen 

Henrik Bernhard Palmær. Teckning av Maria Röhl 
från 1837. Kungl. biblioteket.
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verkan; Lindblad körde bryskt ut dem från sitt rum när han blev klar över 
deras avsikt. I stället kallade han till sig en grupp landsmän och varnade dem 
för att lyssna till vissa namngivna medlemmar av nationen. En av de uppkal-
lade, Agathon Hammarskjöld, svarade att de utpekade, enligt hans mening, 
var hederliga och goda kamrater, i vars sällskap han gärna vistades. Detta var 
tillräckligt för att kurator på stående fot skulle tilldela honom en disciplinär 
varning. Hammarskjöld valde då att anhålla om ordningsbetyg från nationen, 
väl medveten om att majoriteten av de deputerade stod på hans sida och, med 
bortseende från Lindblads varning, skulle tilldela honom goda vitsord.

Omständigheterna skulle emellertid hastigt förändras på ett sätt som Ham-
marskjöld inte kunnat förutse. I protest mot kurators ledarskap meddelade 
nämligen tio deputerade och suppleanter till nationens styrelse, däribland 
Palmær och Björlingsson, att de lämnade sina uppdrag så länge kurator kvar-
stod i sitt ämbete. De deputerades förhoppning var att Lindblad ”mätt på ära 
och bragder måtte nedlägga sin spira” och i bästa fall komma till insikt om 
att han redan ”gjort sig tillräckl. odödlig i Ö. G. Nation och bland oss ej vidare 
hade några lagrar att skörda”. Det var en nåd att stilla bedja om. Lindblad hade 
inte en tanke på att avgå och Boëthius vägrade att godta några villkorade av-

Linnés orangeri var Östgöta nations hus från 1817 till 1885. Den nuvarande Linnéträdgården 
kallades därför under 1800-talet för Östgötaträdgården. Emma Schensons fotografi är taget 
1864 och tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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sägelser. De deputerade fick välja mellan att antingen kvarstå eller avgå så att 
nya val kunde ske. När de vidhöll sina avsägelser förklarade Boëthius dem vara 
skilda från sina uppdrag.

Hammarskjölds ansökan om vitsord kom således att hanteras av Lindblad. 
I praktiken var dessa nationsbetyg en formsak; de sökande erhöll högsta be-
tyget om inte synnerliga skäl för motsatsen förelåg. Hammarskjöld tilldelades 
emellertid av Lindblad det näst lägsta betyget; hans uppförande hade varit 
”temmeligen stadgadt”, inte mer. Hammarskjöld överklagade det stränga na-
tionsbetyget till rektor och konsistoriet under beklagande av att han oförskyllt 
blivit en länk i den kedja av ”våldsamheter” som Lindblad dragit över nationen. 
Flera landsmän, däribland Palmaer, Wingqvist, Björlingsson och Emanuelsson, 
insände en skrivelse till hans försvar.

Samtidigt gjorde landsmännen tappra försök att övertyga Boëthius om att 
det inte längre fanns någon återvändo för kurator. I en skrivelse vädjade de 
till inspektor om att denne ”till ordningens återställande inom vårt samfund” 
skulle försöka förmå Lindblad att frivilligt lämna sin befattning och i annat 
fall finna ett sätt att ”på lagligt sätt honom derifrån skilja”. Sedan Boëthius 
nåtts av skrivelsen kallade han de stridande falangerna till möte. Han beto-
nade att Lindblads uppträdande förvisso varit oacceptabelt men han vägrade 
ställa sig bakom något avgångskrav. Än mindre ville han klandra kurator för 
den varning han tilldelat Hammarskjöld, eftersom denne ”genom sitt uppfö-
rande samma afton dertill gjort sig förtjent, och ytterligare vid Curators till 
honom gjorde föreställningar wägrat att erkänna det”.

Under ett besök i Stockholm kort därefter uppvaktade Gustaf Svanberg 
kanslerssekreteraren Nils Magnus af Tannström, vilken tidigare hade stått 
fosforistgrupperingen nära. Tannström ville veta hur det egentligen stod till 
i Uppsala, där en hel nation befann sig ”i fullt uppror”. Svanberg blev mycket 
upprörd när kanslerssekreteraren antydde att han skulle vara medskyldig till 
detta. Tannström lugnade honom emellertid och försäkrade att kanslersämbe-
tet väl visste att Lindblad var ”en krångelmakare”; hans framfart vid hovrätten 
hade förmodligen inte passerat obemärkt förbi. 

Boëthius tog sin kurator i försvar in i det sista, vilket till slut gjorde hans 
egen ställning omöjlig. Efter nya förvecklingar såg inspektor ingen annan utväg 
än att driva fram ett avgörande. I slutet av februari 1830 riktade han ett brand-
tal till nationen med kraftfulla förebråelser. Han krävde att de närvarande 
landsmännen i tur och ordning skulle förklara huruvida de hade förtroende 
för honom eller ej. Resultatet blev att en klar majoritet besvarade den fram-
ställda frågan nekande, varpå Boëthius nedlade det ämbete han bara innehaft 
under nio månader. Efter denna förtroendeomröstning valde de kvarvarande 
fosforisterna, däribland Lindblad, att begära befrielse från aktivt seniorskap. 
Den strid som Ivar Hylander har kallat ”en fosforismens avskedsfejd med libe-



PROFESSORN MED DET ARGA SINNET

53

ralismens förposter i Uppsalas då för tiden utan jämförelse största studentna-
tion” var över. Palmblad, som upphöjdes till hedersledamot, var den ende av 
fosforisterna som även framdeles skulle ta aktiv del av nationslivet.

Med tiden inträdde något slags försoning. Sedan Lindblad nio år senare blivit 
adjunkt och erhållit fast plats vid universitetet valdes han till hedersledamot 
vid nationen. Han mottog utmärkelsen vid ”en enkel men hjertlig fest”, till vil-
ken ”Nationens medlemmar nästan mangrant samlat sig”. Östgötarna förärade 
däremot aldrig sin forne inspektor Boëthius denna hedersbetygelse. I mitten 
av 1830-talet valdes Boëthius till inspektor på nytt, denna gång för Skånska na-
tionen. I jämförelse med den svåra, och för honom övermäktiga, uppgiften att 
ena de stridande fraktionerna bland östgötarna torde detta ha varit en sinekur. 
När Boëthius tillträdde sitt inspektorat bestod nämligen Skånska nationen av 
blott två medlemmar.

Polemik med Schlyter och Grubbe
Under fem år, från 1829 till 1834, bedrev Lindblad i huvudsak enskild under-
visning som docent. Hans ambition var att i framtiden kunna konkurrera om 
någon av de fyra lärartjänster som fanns inom fakulteten, två professurer och 
två adjunkturer. För detta fordrades vetenskaplig meritering. I juni 1832 utgav 
och försvarade han därför en straffrättslig avhandling i två delar med titeln 
Om Dråp och Mord. Arbetet fick ett blandat mottagande. Lundaadjunkten 
Carl Johan Schlyter författade en förintande recension i tidningen Journalen. 
Redan i inledningen sammanfattade han sitt omdöme om boken, nämligen 
att ”det goda den innehåller är så obetydligt i jämförelse med allt det falska, 
skefva och förvillande som der förekommer, att boken säkert kommer att göra 
mera skada än gagn; och det hade derför varit att önska, att Herr Lindblad 
hade behållit detta arbete för sig sjelf”. Med sin avhandling hade författaren 
lyckats bevisa att han varken förmådde bringa ”reda på de aldraförsta och all-
männaste grundsatserna i det ämne, hvarom han skrifver, eller har så mycken 
förmåga att i enskilda fall fatta lagens mening, som vanligen finnes äfven hos 
vårt lands praktiska jurister”. Schlyter anförde många konkreta exempel. Lind-
blads definitioner, även av centrala begrepp, rymde grava missuppfattningar 
eller byggde på föråldrade källor och uppgifter. Det enda partiet i boken som 
inte var alldeles uselt var de sidor författaren ägnade åt barnamord. Även detta 
avsnitt var dock, enligt recensenten, mera ”widlöftigt än upplysande”, och det 
lilla goda som därur kunde uppfångas motsvarade ingalunda ”den wida större 
skada, som måste blifwa frukten af de falska och orediga begrepp som här 
hwimla om hwarandra”.

För den läsande allmänhetens bästa, ”och äfwen för Hr L:s egen heder”, fann 
Schlyter klokast att rekommendera Lindblad att aldrig mer låta trycka något 
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av sina alster. Recensionens slutord formade sig till en av de hårdaste förkas-
telsedomar som någonsin har fällts över en svensk vetenskapsman. Schlyter 
ansåg att det vore bäst om Lindblad övergick till praktisk juridisk verksamhet, 
eftersom hans bok inte ingivit några förhoppningar om ”att han kan komma 
att gå långt i wetenskapen”. Han saknade inte bara den för en vetenskapsman 
oumbärliga allmänna bildningen; han tycktes även ”af naturen wara beröfwad 
det som, i ordets egentligaste bemärkelse, är en ’hufwudsak’, och som nog wi-
sar sig hwar det finnes, till och med hos en omogen författare, men hwars brist 
genom inga studier kan ersättas”.

Lindblad bemötte drapan efter bästa förmåga och beskyllde sin recensent 
för såväl illvilja som upprepade missförstånd. Flera gånger framhöll han att 
Schlyter, som utgivare av gamla landskapslagar, saknade kompetens att be-
döma tolkningen av Sveriges nu gällande lagar och författningar. Schlyters 
önskan om att han borde förskona svensk rättsvetenskap från vidare försök 
bemötte han med samma mynt. Det vore, menade Lindblad, en välgärning om 
Schlyter själv hädanefter ville bespara allmänheten sina recensioner, åtmins-
tone i rent juridiska ämnen, för att i stället ägna sig åt det uppdrag för vilket 
han erhöll offentliga medel.

Schlyter underströk i sitt svar att Lindblad, även om han stoltserat däröver, 
inte hade förmått gendriva någon enda av hans anmärkningar. I stället hade 
han ”i sitt gränslösa öfwerdåd ställt sin sak ytterst på kanten af ett bråddjup, 
hwarifrån ingen räddning mer är möjlig”. Lindblad ansåg det vara meningslöst 
att fortsätta polemiken men eftersom Schlyter hade uppträtt ”endast för att 
tillintetgöra min existens såsom wetenskapsman och Universitetslärare” såg 
han ingen annan utväg än att göra det. Med blanka svärd fördes striden vidare 
i artiklar och pamfletter. Till och med i förordet till sin utgåva av Upplands-
lagen 1834 fortsatte Schlyter att raljera över sin antagonists bristande förmåga 
som rättslärd. Lindblad hade efter sina ”misslyckade försök i tolkningen af 
våra nu gällande lagar” med lika förödande resultat försökt ”komma till rätta 
med de gamla lagarna”. Det var, framhöll Schlyter, inte förvånande att denne 
återigen famlade ”i ett tjockt mörker”, eftersom han dittills ”gjort allt för att 
ådagalägga att det är så omöjligt att göra vetenskapens aldraenklaste frågor 
för honom begripliga, att, såsom en annan författare riktigt yttrat, för honom 
’ingen grad af tydlighet är tillräcklig.’ ”

Den författare som Schlyter åsyftade var filosofen Samuel Grubbe, profes-
sor i etik och politik vid Uppsala universitet, tillika en av De Aderton. Även 
med honom hade nämligen Lindblad invecklats i en häftig polemik. De om-
dömen som Grubbe kom att fälla över Lindblads förmåga som vetenskapsman 
var inte mycket mildare än de som nyss hade flutit ur Schlyters penna.

År 1832 hade lagkommittén färdigställt sitt för tiden radikala förslag till ny 
svensk kriminallag, vilket utgjorde en omfattande revision av 1734 års straff-
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lag. Diskussionen om lagreformerna var djupt präglad av den historiska skolan, 
det vill säga romantikens framväxande rättsfilosofi, vilken ifrågasatte upplys-
ningens rationella, på naturrätten grundade, kodifieringssträvanden. För den 
historiska skolan var det i stället en central utgångspunkt att lagstiftningen 
skulle bringas i samklang med den historiska utvecklingen, vilken skilde sig 
åt mellan olika länder. Konsistoriet i Uppsala gav juristerna Lars Georg Ra-
benius och Jacob Edvard Boëthius samt filosoferna Samuel Grubbe och Per 
Daniel Amadeus Atterbom i uppdrag att författa universitetets betänkande 
över kriminallagförslaget. Yttrandet inleddes med en historisk-filosofisk dis-
kussion om statens straffrätt, som i allt väsentligt hade författats av Grubbe. 
De båda juristerna bar huvudansvaret för den senare delen, vari mer konkreta 
juridiska frågor behandlades. De fyra professorerna ville förvisso godta vissa 
rationella synpunkter men kritiserade förslaget i dess helhet utifrån den his-
toriska skolans perspektiv.

Sommaren 1833 publicerade Lindblad en kritisk recension av betänkandets 
första del i Swenska LitteraturFöreningens Tidning. Lindblad vände sig emot 
Grubbes tanke att strafflagens utformning måste avspegla en grundläggande 
filosofisk reflexion. Strafflagen skulle, enligt Grubbes mening, utgöra en ”full-
ständig tillämpning af den allmänna princip, som uttrycker Lagstiftarens åsigt 
af Straffrättens grund och väsende”. Detta fann Lindblad överdrivet. Av vida 
större betydelse var, menade han, att lagstiftaren hade ”riktiga begrepp om 

Carl Johan Schlyter (till vänster) och Samuel Grubbe (till höger) tillhörde Johan Christopher 
Lindblads strängaste kritiker. Fotografiet av Schlyter från 1800-talets mitt och Johan Gustaf 
Sandbergs skiss till oljemålning av Grubbe för Göteborgs nation tillhör Uppsala universitets-
bibliotek.
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den Rättsordning Straff-Lagen skall skydda, om de fiendtliga krafter, som sätta 
sig deremot, och om det mest ändamålsenliga bruk samhället kan och bör göra 
af sin kraft för att öfwerwinna den mot Rättsordningen fiendtliga.” Lindblad 
synes distansera sig från Grubbes och kommitténs tydliga anslutning till den 
historiska skolan. Hans egen position är dock svårbestämd. Den författare som 
förefaller ha utövat störst inflytande på honom var nämligen Anders Sandøe 
Ørsted, vilken introducerade den historiska skolan i Danmark.

Samuel Grubbe utvecklade kort därefter sin och kommitténs ståndpunk-
ter i uppsatsen ”Om den borgerliga straffmaktens grund och väsende”, varvid 
han i en serie utförliga fotnoter bemötte Lindblads invändningar. Antikritiken 
var skarp. Recensenten hade inte förstått vad han granskat och röjt ”en yt-
terst ringa grad af philosophisk bildning och skarpsinnighet”. Det var, fortsatte 
Grubbe, rent ”motbjudande att sysselsätta sig med en Recensent, som ej för-
mår fatta äfven det enklaste och tydligaste”.

Lindblad replikerade att han hade framfört sin kritik ”på det mest humana 
sätt”, även om han medgav att den kunde förtörna författaren, i fall denne 
”gjorde anspråk på att vara jurist”. Innebörden var tydlig. Lindblad ansåg att en 
filosof som Grubbe var lika litet skickad att bedöma hans juridiska författar
skap som en utgivare av gamla landskapslagar. Han hade heller inte kunnat fö-
reställa sig att Grubbe – i stället för att iaktta den humanitet och måttfullhet 
som måste fordras av ”en wetenskapsman ex professo, en ledamot af Swenska 
Academien, och en medlem af den Swenska Litteratur-Föreningen” – skulle 
rusa åstad med koleriska utfall av detta slag.

Grubbe tog illa vid sig av beskyllningen att han gjort sig skyldig till ovärdiga 
förlöpningar, liksom av det flera gånger upprepade påståendet att han som 
filosof skulle sakna juridisk sakkunskap. Grubbe försäkrade att han mer än 
gärna hade påvisat Lindblads missförstånd i skonsammare ordalag, men att 
dennes artikel ”genom hela sin beskaffenhet påkallat en något allwarligare 
tillrättawisning”. Lindblad hade ingen rätt att avfärda hans juridiska insikter, 
eftersom han själv var djupt okunnig, inte bara i filosofiska, utan även i ”rent 
juridiska ämnen”. Det var uppenbart att Lindblad inte kände till den mest 
elementära straffrättsliga litteraturen, eftersom en rad självklarheter hade 
undgått honom, trots att de lagts till rätta i standardverk av tyska rättslärda 
som Paul Johann Anselm von Feuerbach och Anton Bauer. Än värre var att 
Lindblad, genom sin ”helt egna virtuositet i konsten att citera”, hade gjort sig 
skyldig till upprepade fall av intellektuell ohederlighet. Med hjälp av ”ett be-
händigt utelemnande af några wäsendtliga ord, mellanmeningar eller eftersat-
ser” kunde han samvetslöst ”låta en Författare säga något helt annat än hwad 
han werkligen sagt, och ungefär instämma i Hr L-ds egna willomeningar”. Det 
gällde särskilt Ørsted, mot vars auktoritet Lindblad gärna lutade sig.
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Försvarsstriderna mot Schlyter och Grubbe hade Lindblad fört efter bästa 
förmåga och utan att ge vika. Likafullt hade hans anseende skadats av den 
våldsamma kritiken; hans motståndare skulle i framtiden gärna påminna om 
Schlyters giftpilar närhelst behov därav förelåg. Efter Om Dråp och Mord 
publi cerade Lindblad endast ett fåtal vetenskapliga arbeten, i allmänhet när 
han var tvungen att speciminera för olika lärartjänster. I rättvisans namn skall 
dock sägas att Lindblads stora undervisningsbörda inskränkte hans möjlig-
heter att bedriva egen forskning. Omdömen mer välvilliga än Schlyters och 
Grubbes har därtill yttrats om hans skrifter. En av hans lärjungar, sedermera 
hovrättsrådet Knut Almgren, har exempelvis kallat dem ”små mästerstycken, 
vilka, åtminstone vad stil- och framställningssätt angår, oändligt överträffa de 
svamliga opera, som åstadkommits av hans efterträdare i de juridiska kated-
rarna, vilka efterträdare likväl numera med suverän överlägsenhet blicka ned 
på gamle Lindblad och hans arbeten”.

Lindblad som akademisk lärare
I slutet av mars 1833 avled Hans Samuel Collin, Carl Johan Schlyters biträde 
vid utgivningen av landskapslagarna. Detta projekt hade under lång tid varit 
Collins huvudsakliga sysselsättning, men han innehade dessutom adjunkturen 
i ekonomisk juridik vid Uppsala universitet. Hans oväntade bortgång innebar 
således att en av fakultetens fyra tjänster blev ledig. Lindblad speciminerade 
för adjunkturen med avhandlingen Om skyldigheten att bebygga, underhålla 
och häfda Boställen samt andra hemman som innehafvas under Besittningsrätt. 
Han uppfördes i andra förslagsrum bakom Pehr Erik Bergfalk, vilken kort 
därefter utnämndes.

Åren 1834–36 företog Lindblad, på egen bekostnad, en vetenskaplig resa till 
Danmark, Tyskland och Frankrike. Under större delen av den tid som hans 
svurne fiende Schlyter innehade en extra ordinarie professur i rättshistoria i 
Uppsala befann han sig således på kontinenten. Under resan etablerade han 
kontakter, bland annat med redaktionen för den i Paris utgivna facktidskrif-
ten Revue étrangère et française de législation de jurisprudence et d’économie 
politique. I densamma införde han 1836 två uppsatser, dels om den svenska 
konstitutionen, dels om arbetet med en ny svensk strafflag. Erfarenheterna 
från studieresan låg även till grund för hans artikel ”Om det juridiska stu-
dium och de juridiska Embetsexamina wid Universitetet i Köpenhamn”, vil-
ken i maj 1837 inflöt i två nummer av Swenska LitteraturFöreningens Tidning. 
I denna underströk Lindblad blivande juristers behov av såväl teoretisk som 
praktisk skolning: ”Till ensidighet leder wisserligen lärdom utan erfarenhet, 
men dertill äfwen erfarenhet utan tillräcklig theoretisk underbyggnad.”
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Från Danmark kunde många goda exempel hämtas. Inte minst uppskat-
tade Lindblad den betydelse som praktiska övningsexempel tillmättes i den 
juridiska undervisningen: ”Den särdeles skarpsinnighet, som fordras för att 
upplösa ett inveckladt rättsfall, kan ej winnas utan mycken öfning och erfa-

renhet, och att grunden härtill 
lägges wid Universitetet, deraf 
har Danmark länge kännt en 
högst fördelaktig werkan.” I Kö-
penhamn höll professorerna 
juridisk-praktiska övningar, ge-
nom vilka studenterna tränades 
att författa skriftliga betänkan-
den i civilrätt, kriminalrätt och 
processrätt. Universitetslärarna 
hade nära kontakt med prak-
tiskt verksamma jurister, och 
de deltog själva i domarverk-
samheten.

Mot bakgrund av de goda re-
sultat som uppnåtts i Danmark 
beklagade Lindblad den tvek-
samhet mot dessa inslag som 
emellanåt kommit till uttryck 
i Sverige: ”Någon gång har man 
emot dylika praktiska öfningar 
gjort den anmärkning, att de 
förnedra wetenskapen och att 

de därföre icke borde ingå uti Universitetsutbildningen.” Praktiska övningar 
hade förekommit redan under Johan Daniel Drissels tid som professor (1805–
23) men då snarast haft karaktär av skådespel, i vilka studenterna gestaltade 
olika roller. Det kan troligen förklara den tveksamhet som fanns, även om 
Lindblad hade tänkt sig övningar av avsevärt mer sofistikerat slag.

Det var inget färdigt pedagogiskt program som Lindblad lanserade men 
hans idéer låg rätt i tiden. I mars 1838, mindre än ett år efter att hans artikel 
publicerats, påpekade universitetskanslern, kronprins Oscar, hos konsistoriet 
att undervisningen i praktisk juridik länge hade varit eftersatt. Kanslern ville 
därför veta vilken av Carl Olof Delldén och Johan Christopher Lindblad som 
skulle vara mest lämplig att meddela sådan undervisning. Konsistoriet sände 
frågan på remiss till Juridiska fakulteten, vilken fann dem båda fullt kompe-
tenta. Efter viss tvekan förordades Delldén. Det var förmodligen svårt för fa-
kulteten att förbigå en adjunkt som tjänstgjort under elva år till förmån för en 

Johan Christopher Lindblad tecknad av Maria Röhl 
1843, samma år som han tillträdde sin  professur vid  
Uppsala universitet. Teckningen tillhör Kungl. 
biblioteket.
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docent. I konsistoriet argumenterade likväl flera ledamöter för Lindblads sak 
men med tretton röster mot nio uppfördes Delldén på förslag. Universitets-
kanslern bortsåg från detta och förordnade Lindblad. Han motiverade beslutet 
med att han ”för framgången af det åsyftade ändamålet bordt fästa öfvervä-
gande afseende å den blifvande Lärarens kännedom af Andra Nationers mer 
utvecklade både Undervisnings och Lagskipnings Systemer”. Lindblads tre-
åriga utlandsvistelse och hans programartikel i Swenska LitteraturFöreningens 
Tidning förefaller således ha spelat en viktig roll för kanslerns beslut.

Fakulteten hade helst sett att en särskild professur i jurisprudentia practica 
skulle inrättas. Införandet av praktiska föreläsningar utgjorde dock ett steg i 
rätt riktning. Det var en väsentlig del av den professionalisering av den juri-
diska undervisningen som skedde kring 1840, vilket i sin tur var en följd av de 
krav som ett allt mer professionaliserat domstols- och ämbetsmannaväsende 
fordrade. Introduktionen av dessa praktiska föreläsningar blev Lindblads mest 
bestående insats som universitetslärare i Uppsala. Under dessa föreläsningar 
utgick han från autentiska rättsfall som refererats i Juridiskt Arkiv eller andra 
facktidskrifter. Han granskade kritiskt bevekelsegrunderna för pläderingar 
och domskäl. Betydelsen av dessa föreläsningar har många omvittnat. Robert 
Dickson, sedermera landshövding och överståthållare, har skrivit att de var 
välbesökta och att han för egen del hade stor nytta av dem. Knut Olivecronas 
omdöme är likartat. Lindblad var, framhåller han, ”en skicklig föreläsare med 
praktisk blick, mycken skarpsinnighet och klar framställning”, varför särskilt 
hans praktiska undervisning blev av ”ganska mycket gagn för de studerande”.

Under våren 1838, innan det stod klart vem av Lindblad eller Delldén som 
skulle erhålla det oavlönade uppdraget att hålla praktiska föreläsningar, hade 
fakulteten flera andra befordringsfrågor att hantera. I december 1837 hade Lars 
Georg Rabenius blivit emeritus. I egenskap av professor i ekonomisk juridik 
efterträddes han ett halvår senare av Pehr Erik Bergfalk, vilken befordrades 
från adjunkturen i ämnet. Även Lindblad hade sökt professuren och blivit 
uppförd i andra förslagsrum. Därmed var han en självklar kandidat när ad-
junkturen skulle återbesättas efter Bergfalks avancemang. Likafullt hade han 
mycket väl kunnat bli förbigången. Christian Naumann, sedermera juris pro-
fessor i Lund och justitieråd, insände nämligen också en ansökan, vilken dock 
nådde fram först efter ansökningstidens utgång och därför inte kunde beaktas.

Lindblad utnämndes till adjunkt i september 1838. Några veckor senare 
erhöll han därtill kanslerns förordnande att ansvara för den praktiska under-
visningen. Under de följande åren uppehöll han dessutom Bergfalks professur 
i ekonomisk juridik. Sedan Lindblad erhållit fast lärarplats vid universitetet 
kunde han efter tio år lämna uppdraget som akademikanslist. 

Vid Juridiska fakulteten fanns ännu bara fyra lärartjänster, två professurer 
och två adjunkturer. Behovet av en utvidgning hade påtalats flera gånger och 
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till slut beslöt riksdagen 1840/41 att inrätta två nya professurer, dels i svensk 
kriminalrätt, processrätt och rättshistoria, dels i statsrätt, kyrkorätt, folkrätt 
och krigslagfarenhet. Fakulteten välkomnade detta, även om utvidgningen 
samtidigt medförde problem. Bergfalk var inte övertygad om att Lindblad och 
Delldén motsvarade de krav som måste ställas på en professor. Han ville helst 
vänta med att utlysa de nya lärostolarna till dess att mer kompetenta krafter 
fanns tillgängliga. Fakulteten beslöt efter visst vankelmod att utlysa lärostolen 
i kriminalrätt, processrätt och rättshistoria men att avvakta med professuren i 
statsrätt. Enligt Gustaf Svanberg, som visserligen aldrig var Lindblad välbevå-
gen, skulle dennes vänner bland ”fosforisterna” framgångsrikt ha argumenterat 
för att han borde bli professor och fått fakulteten att ge efter.

Förfarandet tvingade de båda adjunkterna att söka den utlysta professuren 
i konkurrens i stället för att mellan sig göra upp om vem som skulle söka 
vilken av tjänsterna. Delldén hade varit adjunkt elva år längre än Lindblad 
och hade, om än med tvekan, erhållit fakultetens förord när de 1838 hade 
ansökt om uppdraget att leda de praktiska föreläsningarna. Denna gång upp-
fördes emellertid Lindblad i första förslagsrum. Trots att fakulteten varit enig 
uppstod diskussion i konsistoriet. Gustaf Svanberg förordade Delldén under 
åberopande av hans längre tjänstgöring och bredare bildning. Han fick stöd av 

Carl Olof Delldén var systerson till Nils Fredrik 
 Biberg och stod Christopher Jacob Boström nära. 
Han anslöt sig tidigt till den historiska skolan 
och hans vetenskapliga författarskap befann sig 
i gränslandet mellan filosofi och juridik. Redan 
under 1820-talet hade han blivit uppförd på förslag 
till lärostolar i båda dessa ämnen. Det dröjde dock 
ända till 1844 innan han till slut blev professor, 
därtill efter att hans kompetens blivit ifrågasatt. 
Från 1851 till sin död 1854 var Delldén inspektor 
för Norrlands nation. Reproduktion av  målning, 
 Uppsala universitetsbibliotek.
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 Christopher Jacob Boström, som uppskattade Delldéns filosofiska inriktning. 
Det saknade förmodligen inte betydelse att de var landsmän vid Norrlands na-
tion, där Boström senare efterträdde Delldén som inspektor. Ytterligare några 
ledamöter, däribland rektor Göran Wahlenberg, röstade för Delldén men en 
klar majoritet följde fakultetens rangordning. Lindblad utnämndes i januari 
1843. Följande månad tillträdde han sitt ämbete och höll installationsföreläs-
ningen ”Om ändamålsenligheten af jury-domstolar i konstitutionela stater”. 
Kort efter Lindblads tillträde skedde, genom enskild överenskommelse, ett 
byte, varigenom Lindblad övertog ansvaret för juridisk encyklopedi (allmän 
rättslära) och Jacob Edvard Boëthius i stället ämnet rättshistoria.

En tid efter Lindblads utnämning ledigförklarades även professuren i stats-
rätt. Med tanke på den rådande bristen på lärare blev det orimligt att vän-
ta längre med att utlysa den vakanta tjänsten. Delldén hade länge tjänat för 
 Rakel även om få ansåg att hans förmåga stod i paritet med hans goda vilja. 
Knut Olive crona har vittnat om att Delldén inte var lyckad som lärare, efter-
som han ”affekterade att vara filosof och under sitt filosoferande i kathedern 
råkade han ofta göra en ganska klar sak tvärtom oklar”. Studenterna hade föga 
nytta av hans föreläsningar och ”gjorde dem ofta till föremål för gyckel”. En 
av dem, smålänningen Frey Hellman, klagade 1849 uppgivet i ett brev över 
”Delldéns högst tråkiga och miserabla föreläsningar”, under vilka studenterna 
förgäves försökte bringa reda i föreläsarens ”gallimatias”.

Spridda försök gjordes att förhindra den oönskade utnämningen. Carl Axel 
Juel meddelade prokanslern sin uppfattning att Delldén var ”incompetent till 
någon juridisk profession”. Hans Järta försökte utan framgång övertala Johan 
Jacob Nordström att söka professuren för att på så sätt stänga vägen för Dell-
dén. Bergfalk underkände rentav Delldéns professorsspecimen men kunde 
bara försena, inte förhindra, utnämningen. Den nye professorns glädje över att 
äntligen bli befordrad grumlades av bitterhet över det misstroende som hade 
visats honom. Han innehade professuren fram till sin död tio år senare och 
förblev under hela denna tid Lindblads närmaste förtrogne inom fakulteten.

Redan under sin första professorstid hade Lindblad gjort sig impopulär 
bland studenterna för sin stränghet. Bland alla dem som han kom på kant 
med fanns den sedermera bekante politikern och landshövdingen Curry Tref-
fenberg. Missnöjet uttryckte studenterna ibland genom nattliga pereat-rop 
eller ”buller” utanför Lindblads bostad. Kronprins Carl, tillika universitets-
kansler, underhöll gärna sin närmaste vänkrets med historier, säkerligen mer 
målande än sanningsenliga, om sina upptåg som Uppsalastudent. Bland dessa 
bedrifter ingick att han vid ett tillfälle hade slagit in en av Lindblads fönster-
rutor. Historier om dylik nattlig fönsterkrossning hos professorn återkommer 
i andra studentsammanhang. En inblick i studenternas uppfattning om pro-
fessorn lämnar Julius von Sydow i ett brev till sin kusin Herman Rydin 1846. 
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Han skriver att Lindblad var ”vresig och befallande, som en spansk infant till 
 Inkvisitionen till lictor” och att ”hans tigersmil och kattklor ständigt söka vem 
de uppsluka måga”. I ljuset av att brevets adressat, Herman Rydin, sjutton år 
senare öppet demonstrerade mot Lindblad genom att delta i Themptanders 
examenssexa äger brevet sitt intresse. Motviljan vid den tiden mot sin äldre 
kollega torde Rydin således ha haft inpräntad sedan länge.

När nyheten om februarirevolutionen nådde Uppsala 7 mars 1848 utbröt 
vissa, om än begränsade, revolutionära yttringar bland studenterna. Wilhelm 
Fredrik Palmblad, som var redaktör för den konservativa tidningen Tiden, 
utsattes för pereat-rop. Demonstrationer riktades även mot Lindblad, trots 
att denne, som Wilhelm Erik Svedelius har påpekat, inte var någon ”politisk 
person”, bara impopulär i största allmänhet. Men, fortsätter Svedelius, när 
”humörerna voro i starkare rörelse än vanligt, sammanblandade sig saker, som 

Kronprins Carl och prins Gustaf lyssnar till Johan Christopher Lindblads föreläsning i Theatrum Oecono-
micum hösten 1844. Närmast till vänster om prinsarna sitter deras guvernör Henning  Hamilton. Mannen 
med glasögonen är prinsarnas handledare F. F. Carlson. Längst till höger, iförd skärmmössa, syns Arvid 
Sundberg, sedermera Uppsalas studentkårs förste ordförande.  Litografi i  Uppsala universitetsbibliotek.
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ej hörde tillsamman, den politiska entusiasmen och enskilda antipatier”. Det 
drabbade Lindblad som ”fick höra fula läten utanför sitt hus”. Rudolf Hjärne 
hävdar å andra sidan att demonstrationen avbröts av några äldre studenter, 
innan deltagarna hunnit fram till Lindblads hus. Exakt hur det förhöll sig lär 
förbli en oavgjord sak. När Lindblad ett halvår senare, i egenskap av rektor, 
kallade studenterna till det stipendiatupprop som traditionsenligt inledde 
läsåret uttryckte han förhoppningen att de revolutionära stämningarna på 
kontinenten inte skulle nå Uppsala. I så måtto blev han bönhörd. När Lind-
blad nedlade rektoratet tackade han särskilt studenterna för den goda anda 
som varit rådande under läsåret. Inte ”en enda oordning” hade inträffat, varför 
mindre konsistoriet, universitetets domstol, skulle ha varit ”försatt i fullkom-
lig overksamhet, om ej äldre mål fordrat dess handläggning”. I verkligheten var 
Lindblads förhållande till studenterna långtifrån så ämabelt som rektorspro-
grammet kan ge vid handen. Klyftan skulle dessutom snart fördjupas.

Frömanska målet – en cause célèbre
Jacob Edvard Boëthius och Pehr Erik Bergfalk hade med blandade känslor 
bevittnat Lindblads och särskilt Delldéns upphöjelser till professorer. Gustaf 
Svanberg har tolkat deras vånda på detta sätt: ”Fakulteten ville helst slippa 
begge två och, när det icke kunde ske, önskade den att af två onda ting få välja 
det minsta, hvilket senare de ansågo Lindblad vara. Men, såsom sagdt, stanna-
de det icke dervid. Fakulteten måste ock emottaga Delldén.” Konsekvenserna 
av detta skulle Bergfalk och Boëthius snart bli varse. Det dröjde inte länge 
innan Lindblads och Delldéns åtgärder i ett befordringsärende kom att väcka 
indignation, inte bara hos deras äldre kolleger, utan även inom universitetet 
i stort och inom stora delar av det offentliga Sverige. Med hjälp av intriger, 
som inte kunde undgå att väcka uppseende, lyckades de från den akademiska 
banan utestänga Nils Fröman, en av fakultetens lovande yngre krafter som 
både Bergfalk och Boëthius hade fäst stora förhoppningar vid. Behandlingen 
av Fröman uppfattades på många håll som en hämnd för den snävhet, vilken 
särskilt Bergfalk hade visat i samband med deras professorsutnämningar. ”Att 
wåld ledt prof:r L:s och D:s handlingssätt, kan naturligtwis ingen påstå, men 
säkert är, att deras handlingssätt med wåld har mycket slägttycke”, kommen-
terade exempelvis Skånska Correspondenten.

Sedan Lindblad och Delldén blivit befordrade till professorer återstod att 
besätta de adjunkturer som de lämnade. Utan komplikationer utsågs Carl 
Axel Juel till Lindblads efterträdare som adjunkt i ekonomisk juridik. Till-
sättningen av adjunkturen i civilrätt och romersk rätt skulle förorsaka desto 
större rabalder. Av ett brev från Juel till Hans Järta framgår att Bergfalk hade 
Johan August Posse i åtanke för tjänsten. Posse hade 1839 blivit juris kandidat 
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i Uppsala och sedan bedrivit rättshistoriska studier vid Riksarkivet under Jär-
tas ledning. Juel betvivlade att Posse hade de insikter som krävdes för adjunk-
turen. Han, och många med honom, ställde i stället sina förhoppningar till 
Fröman, som visat prov på skicklighet att undervisa och som vore ”en särdeles 
god acquisition för Academien och juridiska Faculteten”. Om Juel skulle få 
Fröman vid sin sida som adjunkt ”kunde de juridiska studierna widmakthållas 
och framgå, oaktadt dåligheten af de 2ne nya Professorerna”.

Nils Fröman var bördig från Tyfors bruk väster om Ludvika, nära gränsen 
mellan Dalarna och Värmland. Han hade med framgång bedrivit såväl filoso-
fiska som juridiska studier. År 1843 hade han försvarat en avhandling under 
Bernhard Elis Malmströms presidium och samma år avlagt juris kandidat-
examen med goda betyg. Han innehade posten som kurator vid Västman-
lands-Dala nation och tillhörde de tretton juris studiosi som i maj 1844 stif-
tade Juridiska föreningen i Uppsala. Från flera håll uppmanades han att söka 
adjunkturen och när ansökningstiden löpte ut var han ensam sökande. Posse 
föredrog uppenbarligen sin position vid Riksarkivet, där hans forskningar så 
småningom resulterade i det betydande arbetet Bidrag till svenska lagstiftning
ens historia (1850).

Adjunkturerna fungerade vid denna tid som ett slags expektansplatser. 
Innehavarna stod främst i ledet när någon av professurerna blev ledig, vil-
ket Lindblads och Delldéns befordringar hade visat. När Fröman i novem-
ber 1844 försvarade sitt specimen stod därför inte bara adjunkturen på spel, 
utan även utsikten att inom några år kunna bli professor. Frömans avhandling 
rörde bördsrätten och var, enligt hävdvunnen praxis, författad på latin. Titeln 
var De jure retractus gentilitio observationes I–IV. Boëthius och Bergfalk satte 
stort värde på arbetet och tillerkände det Cum laude approbatur (”Med beröm 
godkänd”) för författandet. Boëthius kunde däremot endast sträcka sig till 
 Approbatur (”Godkänd”) för försvaret, om vilket Bergfalk inte kunde yttra sig, 
eftersom han inte varit närvarande vid disputationen. Lindblad var mer kritisk 
men godkände – om än ”icke utan betänklighet” – avhandlingen vad avsåg för-
fattandet. Försvaret kunde däremot varken han eller Delldén godkänna. Trots 
att en enig fakultet hade godkänt själva avhandlingen blev Fröman således un-
derkänd, eftersom två av professorerna inte funnit hans muntliga försvar nöj-
aktigt. Även försvaret hölls på latin bör tilläggas. Det hade inte hjälpt Fröman 
om Bergfalk varit närvarande vid disputationen och röstat för godkännande 
av försvaret, eftersom Delldén var dekanus och hade utslagsröst. Fakulteten 
anhöll därefter hos den tillförordnade kanslern, Carl Fredrik af Wingård, om 
att adjunkturens återbesättande skulle uppskjutas i avvaktan på kompetenta 
sökande. Åtgärden skulle definitivt stänga vägen för Fröman.

Frömans reaktion på det oväntade utslaget skildras av Juel i ett brev, avsänt 
dagen efter fakultetens sammanträde: ”Fröman tog saken i början ganska kallt. 
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Ehrenheim läste för honom timmen efter sedan han fått veta det, och kunde 
ej märka någon förändring el. tankspriddhet hos honom. Med sednare eft. 
midd. var han allt nedslagen.” Den student som omtalas är Pehr von Ehren-
heim, sedermera statsråd, universitetskansler och en av De Aderton.

Med tanke på att Fröman allmänt betraktades som en framtidsman inom 
Juridiska fakulteten var det inte underligt att hans öde väckte både förvåning 
och bestörtning. Johan Jacob Nordström, juris professor i Helsingfors, påstods 
ha lyckönskat akademin i Uppsala ”om den har råd att förlora en sådan förmå-
ga”. Professorerna Israel Hwasser och Erik Gustaf Geijer uppvaktade Fröman 
och vädjade till honom om att speciminera på nytt. Även från högre ort mot-
tog Fröman påtryckningar, enligt vad Juel rapporterade till Järta: ”Hvad som 
mest syntes mig verka på Fröman, var det intresse Kronprinsen i går hade 
visat för honom och för ett förnyande af specimen under annan Decanus. I 
går voro näml. ett par Jurister, Rabe och Ehrenheim, bjudna till Prinsarne och 
Kronprinsen hade till dem yttrat sig, visserligen försigtigt, men ganska lifligt. 
I dag var Fröman kallad till Kronprinsen kl. 1/2 1, men jag vet icke resultatet.”

I slutet av december 1844 anförde Fröman besvär hos Carl Fredrik af Win-
gård. Han hänvisade till formella brister i fakultetens hantering och anhöll 
om att specimineringstiden skulle förlängas till och med vårterminens utgång. 
Lindblad utarbetade fakultetens svar, vari besvären avstyrktes. Boëthius förde 
dock till protokollet att han funnit ”Fröman äga en lycklig fallenhet för un-

Universitetets prokansler Carl 
 Fredrik af Wingård fick hantera den 
svåra Frömanska  befordringsfrågan 

i Juridiska fakulteten, eftersom 
kron prins Carl inte övertog kans-
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dervisning, den han, enligt hvad mig är bekant, genom meddelande af enskildt 
biträde åt flera unga studerande ganska fördelaktigt ådagalagt”,  varför han 
uppmanade prokanslern att ta dennes besvär ”under gunstigt ompröfvande”. 
I själva verket hade Boëthius fört diskussioner med såväl Fröman som med 
andra universitetslärare, däribland Erik Gustaf Geijer, rörande hur beslutet i 
hans egen fakultet på bästa sätt kunde undanrödjas.  Femton år tidigare hade 
Boëthius som inspektor för Östgöta nation in i det sista försvarat Lindblad, 
denna gång hade hans tålamod med ”krångelmakaren” uppenbarligen tagit 
slut.

Carl Fredrik af Wingård fann fakultetens förklaring nöjaktig och lämnade 
i det avseendet Frömans besvär utan åtgärd. Han var emellertid väl insatt i 
frågan och uppenbarligen inte nöjd med Lindblads och Delldéns förfarande. 
I strid med fakultetens önskan beslöt han därför att adjunkturen utan dröjs-
mål skulle utlysas på nytt. På så sätt skulle Fröman få möjlighet att ”medelst 
fortsättning af dess påbörjade specimen, styrka sin competence till erhållande 
af rum å Adjuncts-förslaget”. Prokanslern hade därmed funnit en salomonisk 
lösning. Fakulteten hade inte officiellt klandrats samtidigt som Fröman skulle 
beredas möjlighet att komplettera sina meriter och förnya sin ansökan.

Adjunkturen utlystes på nytt och ansökningar inkom från Nils Fröman och 
Knut Olivecrona; den senare fullföljde dock aldrig sin kandidatur. Fakulteten 
gav de sökande möjlighet att före utgången av höstterminen 1845 speciminera 
för att styrka sin kompetens. Fröman försvarade emellertid sitt nya specimen, 
den femte delen av hans avhandling om bördsrätten, redan i juni detta år. 
Han hade god anledning att skynda sig. Uppdraget att vara dekanus roterade 
terminsvis mellan fakultetens fyra professorer. Vid alla omröstningar ägde 
dekanus utslagsröst, och i uppfattningen av Frömans förmåga var fakulteten 
delad i två läger. Fröman visste att Bergfalk och Boëthius skulle godkänna 
hans specimen och föra upp honom på förslag, medan Delldén och Lindblad 
troligen skulle lägga hinder i vägen. Under våren 1845 var Boëthius dekanus 
och Delldén befann sig dessutom på studieresa utomlands. Lindblad skulle 
däremot vara dekanus under höstterminen och då, i kraft av sin utslagsröst, 
ha Frömans öde i sina händer.

Omedelbart efter Frömans andra disputationsakt begav sig Boëthius hem 
till Lindblad för att fråga om denne motsatte sig att fakulteten redan sam-
ma dag sammanträdde för att avge sin dom. Lindblad svarade att han denna 
gång ”icke fann något hinder för godkännande” av försvaret men påpekade 
att han inte hunnit läsa skriften. Han föreslog därför att granskningen skulle 
uppskjutas till höstterminens början, då dessutom Delldén hunnit återvända. 
Boëthius godtog förslaget. Han trodde säkerligen att frågan var löst, eftersom 
Lindblad nu hade godkänt försvaret och Delldén, som varit frånvarande under 
disputationen, inte kunde ha någon mening om detsamma. Båda professorerna 



PROFESSORN MED DET ARGA SINNET

67

hade redan ett halvår tidigare godkänt avhandlingens fyra första delar vad 
avsåg författandet.

När fakulteten i september samlades för att bedöma Frömans specimen 
framhöll Delldén att det, enligt hans mening, inte uppfyllde kraven för ”lär-
domsprof för en ordinarie Akademisk befattning”. Lindblad instämde, varför 
det inte hjälpte att Boëthius och Bergfalk röstade för godkännande av både 
författande och försvar. Lindblad hade som dekanus sista ordet. Det märkliga 
förhållandet hade således inträffat att Fröman i december 1844 blivit enhäl-
ligt godkänd för författandet men underkänd för försvaret med två röster mot 
en. I september 1845 hade han, av samma domare, blivit enhälligt godkänd 
för försvaret men underkänd för författandet genom Lindblads utslagsröst som 
dekanus. Så kunde en karriär grusas.

Kort efter denna andra motgång lämnade Fröman universitetet. Kvällen 
före sin avresa hedrades han av sina vänner med en avskedsfest på en av sta-
dens källare. Bland de över hundra deltagarna märktes universitetets rektor 
Israel Hwasser, akademiräntmästaren Daniel Magnus Schedvin, professor Erik 
Gustaf Geijer, adjunkten Carl Axel Juel, vice bibliotekarien Carl Johan Fant, 
historikern Robert Mauritz Bowallius och Uppsalas borgmästare Napoleon 
Kindeström. Skålar utbringades och tal hölls. De akademiska lärarnas delta-
gande i festen utgjorde i sig en demonstration mot Lindblad och Delldén. Da-
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gen därpå steg Fröman ombord på ångbåten och lämnade Uppsala. På strän-
derna längs Fyrisån stod hans talrika vänner och hurrade när fartyget lämnade 
hamnen. I Stockholm trädde Fröman i tjänst vid rättegångsverket och gjorde 
snabb karriär. Något decennium senare skulle han räknas till landets främsta 
jurister och ämbetsmän. Från 1861 till 1884, längre tid än någon annan före el-
ler efter honom, innehade han ämbetet som justitie ombudsman.

Fakultetens behandling av Fröman väckte bestörtning i huvudstaden, där 
Dagligt Allehanda gick till häftigt angrepp mot Lindblad och Delldén. Tid-
ningens litania utmynnade i förhoppningen att Fröman skulle få möjlighet 
att bli granskad av nya och mer lämpliga examinatorer ”än de ifrågavarande 
stränge Herrarne, hvilkas anseende som vetenskapsmän eljest är teml. klent”. 
Tidningen fann därtill önskvärt att Frömans avhandling snarast blev översatt 
till svenska, så att allmänheten kunde bedöma dess kvaliteter. 

Följande dag tog Fröman själv till orda i samma tidning. Han var inte helt nöjd 
med hur sakförhållandena hade återgetts, även om skribenten tagit hans parti. 
Felaktigheterna ville han dock inte korrigera, eftersom tidningsspalter inte var 
rätta platsen för sådant. Däremot meddelade han att han redan hade påbörjat 
arbetet med att översätta avhandlingen. I den kommande svenska utgåvan hade 
han för avsikt att infoga handlingarna i målet; tids nog skulle allmänheten få 
möjlighet att granska såväl hans avhandling som professorernas dom däröver.

Vid samma tid publicerade tidningen Upsala en ”Universitets-skizz”, som 
helt ägnades Frömans öde. Författare var med all sannolikhet tidningens re-
daktör Pehr Hanselli. Avskedsfesten refererades och läsekretsen underrät-
tades om att flera professorer, lärare och akademitjänstemän hade deltagit. 
En av de äldre lärarna hade, framhöll Upsalas initierade sagesman, i sitt tal 
till Fröman rentav tolkat ”sin och medbröders harm och förtrytelse” över det 
som skett. En liknande skildring inflöt i Gävletidningen NorrlandsPosten, där 
signaturen ”Jeremias” påpekade att universitetets rektor Israel Hwasser hade 
visat sin djupa rörelse ”öfwer den motgång den för sin utmärkt redbara ka-
rakter så allmänt omtyckta och för sina grundliga studier wärderade Cand. 
Fröman lidit”. Dessa tidningsuppgifter föranledde de utpekade festdeltagarna 
att offentligt klargöra, att ingen av dem hade yttrat ”ett enda ord om egen 
eller medbröders harm och förtrytelse”. Däremot hade Hwasser i sitt tacktal 
uttryckt förhoppningen att Fröman på den praktiska banan skulle ”winna snar 
belöning för sina wisade prof på sin flit och sina kunskaper, hwilka talaren wäl 
ej wore competent att bedöma, men hwaröfwer han hört utmärkte män yttra 
sig med mycken högaktning”.

Skriverierna i framför allt Dagligt Allehanda och Upsala föranledde fakul-
tetens notarie Jacob Fredrik Biberg att införa ett ”beriktigande” i Correspon
denten, vilket på begäran även publicerades i Dagligt Allehanda. Genom att 
utifrån fakultetsprotokollen redogöra för händelseförloppet hoppades Biberg 
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kunna lugna den storm som tornade upp sig. Effekten blev snarast den mot-
satta. Dagligt Allehanda ansåg att beriktigandet endast underströk hur god-
tyckligt de båda professorerna hade farit fram. Lindblad och Delldén kunde 
bedöma Fröman bäst de ville, men det hindrade inte att ”Hr F. kan veta lika 
mycket, ja åtskilligt mer t.ex. i ämnet för den ogillade disputationen om börds-
rätten, än de nämnde Hrr Professorerne”. Stockholms Dagblad framhöll att var-
ken Lindblad eller Delldén räknades till de framstående vetenskapsmännens 
skara, varför Bergfalk hade varit tveksam till deras befordringar. Allra elakast 
var Upsala, som påminde om de ord Carl Johan Schlyter en gång yttrat, näm-
ligen att Lindblad – i avsaknad av nödvändig begåvning – borde överge veten-
skapen för praktisk juridisk verksamhet. Visserligen hade han inte heller visat 
någon lämplighet som praktisk jurist men denna brist var i jämförelse mindre 
skadlig. Det var, enligt Schlyter, lätt att avsätta en usel domare, men betydligt 
svårare att bli av ”med läraren, som har lärt honom och många andra att döma 
orätt i samma och tusende andra frågor”.

Sedan Fröman offentligt klargjort sin avsikt att utge sin avhandling på 
svenska och därvid bifoga handlingarna i målet begärde Lindblad att alla an-
märkningar han framfört vid betygssättningen skulle införas i fakultetens 
protokoll. På så sätt skulle Fröman vara tvungen att inkludera också dem i 

Universitetets rektor Israel Hwasser visade sitt stöd för Nils Fröman 
genom att delta och tala vid dennes avskedsfest. Litografi i Uppsala 
universitetsbibliotek.
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sin skrift. Lindblad fogade ett långt yttrande till protokollet, vilket han även 
utgav separat i pamflettform.

I början av 1846 utkom Om bördsrätten på svenska. Till sin översättning 
hade Fröman bifogat dels de positiva vitsord hans avhandling fått från Hans 
Järta och Johan Jacob Nordström, dels utdrag ur fakultetens protokoll så att 
läsaren kunde följa ärendets behandling. Han bemötte dessutom Lindblads 
många anmärkningar men undanhöll inte sin förundran över att uppgifter 
i dagspressen tydligen styrde vad professorn i efterhand fann skäligt att in-
föra i fakultetens protokoll. Lindblad svarade med ytterligare en skrift, där 
översättningen jämte de bifogade handlingarna och kritiken nagelfors. Han 
menade bland annat att Frömans skrift inte var en renodlad översättning utan 
en avsevärt förbättrad version, vid vars utarbetande författaren hade beaktat 
den kritik han fått.

Debatten klingade av under våren 1846 men verkningarna var inte över. Tre 
år senare, då Lindblad var rektor och docenten Knut Olivecrona var förordnad 
att sköta Lindblads föreläsningar, anhöll fakulteten om att adjunkturen skulle 
utlysas på nytt, eftersom en meriterad kandidat åter fanns tillgänglig. Fram-
ställningen avslogs av kanslersämbetet utan motivering, vilket väckte viss 
förvåning. I sina memoarer skriver Olivecrona att kanslerns beslut allmänt 
uppfattades som en missnöjesyttring över fakultetens behandling av Fröman. 
Även Olivecrona har framhållit att de båda professorernas uppträdande var 
orättvist: ”Jag kan”, skriver han, ”icke annorlunda förklara den allt för upp-
drifna strängheten i Herrar Lindblads och Delldéns omdömen öfver ifrågava-
rande afhandling, än att dessa Herrar, såsom nyligen utnämnde professorer, 
ville sjelfva visa sin öfverlägsenhet och braska med stora fordringar på dem, 
hvilka skulle uppträda såsom akademiska lärare.”

Kanslersämbetets förhållande till Juridiska fakulteten, och i synnerhet 
till Lindblad, skulle snart bli ännu frostigare. Det dröjde mer än ett decen-
nium innan den omstridda adjunkturen kunde återbesättas. Under hela det-
ta interregnum led fakulteten brist på ordinarie lärare. Efterverkningarna av 
Frömanska målet bestod långt efter det att huvudpersonen hade lämnat uni-
versitetet; det blev en svår sak för fakulteten att avskudda sig ryktena om 
maktmissbruk och självsvåld. Ännu efter Frömans bortgång 1888 påminde 
Nya Dagligt Allehanda om att det som skett mer än fyrtio år tidigare ”var 
en cause célèbre, som mycket ventilerades vid universitetet både af äldre och 
yngre, och om dervid någons anseeende blef lidande, icke var det Frömans”.
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Lindblad och fejden med universitetskanslern
Under hösten 1844, då Fröman utarbetade första delen av sitt underkända 
specimen, hade den artonårige kronprins Carl påbörjat sina studier vid uni-
versitetet tillsammans med sin bror, prins Gustaf. Kronprinsen hade några 
månader tidigare blivit vald till universitetskansler. I formell mening var han 
sina lärares högste styresman när han anlände till akademin men i praktiken 
övertog han inte kanslerssysslan förrän han avslutat sina studier 1846. Fram till 
dess fungerade prokansler Carl Fredrik af Wingård som ställföreträdare med 
titeln vice kansler. Den unge kronprinsen synes redan från början ha varit in-
tresserad av det akademiska livet, så även av behandlingen av Fröman. Redan 
i december 1844, dagen efter fakultetens utslag, kallade han alltså denne till 
enskild överläggning. Lindblads agerande under kanslersvalet tidigare samma 
år hade sannolikt förstärkt tronföljarens intresse för hans förehavanden. 

Sedan flera decennier var den ordningen etablerad, att landets kronprins 
också var universitetskansler vid de båda universiteten. Carl Johan hade av-
gått till förmån för kronprins Oscar när han blev kung 1818. Oscar I agerade 
på samma sätt tjugosex år senare, då han efterträddes av kronprins Carl. Rent 
konstitutionellt var detta emellertid tveksamt. Grundlagen från 1809 stipule-
rade i sin fyrtiofemte paragraf att varken ”Svea rikes kronprins eller arffurste 
eller prinsar af det konungsliga huset skola hafva något lifgeding eller civilt em-
bete”. Inför 1844 års kanslersval blev grundlagslydelsen föremål för diskussion. 
Oscar I var själv tveksam inför kronprinsens kandidatur men lät sig bevekas 
av den starka önskan härom som universitetet uttryckte. Enligt konsistoriets 
protokoll för 30 mars 1844 valde Uppsala universitet enhälligt kronprinsen till 
kansler och i maj lämnade Kongl. Maj:t nådigt bifall till förslaget.

Frågan är dock om kanslersvalet verkligen hade förlöpt lika smärtfritt 
som konsistorieprotokollet ger vid handen. Fem år senare lämnade tidningen 
 Upsala en initierad skildring av omständigheterna kring 1844 års kanslersval. 
Tidningen skriver att Lindblad av konstitutionella skäl reserverade sig mot be-
slutet att välja kronprinsen, varigenom han skulle ha ådragit sig ”mycken owil-
ja”. Vid den efterföljande uppvaktningen i Stockholm hade rektor Erik Gustaf 
Geijer ”enskilt omtalat hwilken inwändning framställts emot behörigheten af 
detta wal”, varvid statsrådet skulle ha klargjort att valet av kronprinsen inte 
stred mot grundlagen. Upsalas uppgift stöds inte av konsistoriets handlingar 
men det är möjligt att diskussionen av klädsamma skäl inte fördes till pro-
tokollet. I alla händelser sammanfattar artikeln tämligen väl den åsikt som 
Lindblad hade om kronprinsens uppdrag som universitetskansler. Frömanska 
målet hade stärkt honom i denna uppfattning, liksom flera senare ingripanden 
av kanslern och hans kanslerssekreterare. Mot denna bakgrund är kronprin-
sens intresse för behandlingen av Fröman inte ägnat att förvåna.
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I officiella sammanhang möttes Lindblad och kronprinsen vid flera tillfäl-
len. Lindblad var rektor och värd när Carl och prinsarna Gustaf och Oscar i 
november 1848 gästade Uppsala. De mottogs bland annat med bal på Gillet, 
vars festlighet förhöjdes med ett avancerat fyrverkeri. Mot natthimlen fram-
trädde i eldskrift en obelisk, prydd med de tre prinsarnas namnchiffer. När 
Lindblad nedlade rektoratet ett halvår senare återkallade han i sitt program 
”med serdeles nöje och underdånig tacksamhet” minnet av furstarnas Uppsa-
labesök. Friden skulle dock icke bestå.

Två månader efter rektorsskiftet avled Jacob Edvard Boëthius. När hans 
professur i civilrätt utlystes inkom ansökningar från Knut Olivecrona, Otto 
Herman Forssell och Carl Axel Juel. Fakulteten uppförde dem på förslag i 
den ordningen, även om Lindblad förklarade Juel inkompetent, eftersom han 
främst ägnat sig åt ekonomisk juridik och saknade egentliga meriter inom 
den rena civilrätten. Det var i sak korrekt men tidigare hade gränserna mel-
lan fakultetens professurer och kompetensområden inte dragits lika skarpt. 
Lindblads sedan länge närda aversion mot Juel bidrog säkerligen till hans be-
dömning. I konsistoriet erhöll Olivecrona arton röster till första rummet mot 
en röst vardera för Forssell och Juel. Det tydliga utfallet hindrade inte att 
befordringsfrågan blev utdragen och mycket känslig. Juel hade stöd av många 
av dem som några år tidigare hade understött Fröman, däribland Johan Jacob 
Nordström, som nu blivit kanslerssekreterare, och Israel Hwasser, vilken var 
den ende som i konsistoriet uppfört Juel i första förslagsrum. I bakgrunden 
fanns även kronprinsen, vilken uppgavs ha lovat Juel att han skulle få profes-
suren och med handslag bekräftat detta löfte. Universitetskanslern fann det 
uppenbarligen angeläget att motverka Lindblads inflytande i fakulteten.

Olivecrona försvårade dock kronprinsens möjlighet att genomdriva Juels 
utnämning. I Post och Inrikes Tidningar publicerade han en nedgörande kritik 
av Juels specimen Om danaarf. Åtgärden ledde till att Olivecrona hamnade i 
personligt meddelad onåd hos Oscar I, vilken ansåg att han hade chikanerat 
kronprinsen och inskränkt hans egen konungsliga rätt att själv avgöra vilken 
av de på förslag uppförda kandidaterna som skulle utses. Olivecrona har i sin 
självbiografi återgett den dramatiska audiensen på Stockholms slott. Han fick 
vänta i fyra timmar, innan han till sist fördes in till kungen och anhöll om att 
bli utnämnd till professor:

En lång paus uppstod härvid och jag såg tydligen huru Konungen hade svårt 
att beherrska sig sjelf och sina känslor. Han skrufvade på hufvudet, skrapade 
hakan mot den höga löskragen, skiftade färg och stirrade på mig med skarpa 
blickar. Slutligen började han, till svar på min framställning, tillrättavisa mig 
på följande sätt: ”Olivecrona, Ni har burit Er mycket illa åt”, sade han. ”Ni har 
emot allt skick och anständighet i offentligt tryck kritiserat ett specimen för 
den lediga tjensten, hvilket den ibland de sökande utgifvit, som Kronprinsen-
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AkademieKanslern funnit vara den mest förtjente att erhålla befattningen och 
derföre hos mig förordat honom. Hvad var afsigten med denna kritik, detta 
vädjande till den stora allmänheten genom Eder publikation, om icke att lägga 
ett band på den mig i grundlagen såsom konung tillerkända rätt att nämna 
hvilken jag behagar af de på förslaget upptagna personerna. Ja, Olivecrona, Ni 
har mycket illa handlat, då Ni genom Edert förfarande tydligen visat mig att 
Ni hyst misstroende till Eder Konungs rättvisa och velat likasom begränsa min 
frihet i valet mellan de sökande. Jag har velat säga Er detta”, tillade han, ”på 
det Ni må veta att Edert handlande högligen misshagat mig”, hvarpå han vände 
mig ryggen och gick in i ett annat rum.

Denna konungsliga uppsträckning av en vetenskapsman, vilken både fakultet 
och konsistorium med överväldigande majoritet hade förordat till utnämning 
som professor, saknar förmodligen motstycke i svensk universitetshistoria. 
Kungens behandling av Olivecrona var en direkt följd av den underliggande 
konflikten mellan kanslersämbetet och Lindblad, vilken hade pågått allt sedan 
underkännandet av Fröman. Regeringen var splittrad men ecklesiastikminis-
tern Paulus Genberg tog Olivecrona i försvar. Av Genbergs dagbok framgår 
att kronprinsen satte honom under press och i praktiken gjorde ärendet till 
en kabinettsfråga om hans ställning som universitetskansler. Under ett samtal 
med Genberg utlade kronprinsen sin syn på Uppsalafakulteten: ”Bleve Juel 
icke utnämnd, så kunde prinsen icke fortfara att vara kansler. Det vore oppo-
sition mot honom för konstitutionernas skull. Lindblad hade dominerat hela 
konsistorium. Olivecrona vore en intrigör – farligt att han komme in i fakul-
teten. Juel vore den ende som dugde. Han hade bildat alla unga jurister o.s.v. 
Och sådant skulle man väl se mera på än på grundlagsparagraferna.” Försöken 
att göra Juel till professor misslyckades till slut. På våren 1852 blev Olivecrona 
utnämnd av en motvillig kung. Juel kvarstod som adjunkt och soulagerades 
genom att efter Olivecrona bli akademiombudsman, det vill säga universite-
tets ledande juridiske tjänsteman.

Halvtannat år senare, i december 1853, insjuknade Carl Olof Delldén. Fa-
kulteten uppdrog åt sin ende adjunkt, Carl Axel Juel, att sköta dennes exa-
minationer och föreläsningar. Juel motsatte sig detta, eftersom det innebar 
att han skulle vara tvungen att lämna posten som akademiombudsman och 
därmed göra en ekonomisk förlust. Fakulteten hävdade att Juel inte bara var 
adjunkt under Bergfalk i nationalekonomi, utan även under Delldén i stats-
rätt, varför han enligt universitetsstatuterna var skyldig att åta sig vikariatet. 
Kanslern uppdrog åt Juel att vikariera under våren 1854. Frågan blev mer akut 
när Delldén avled i juni samma år. Under andra omständigheter skulle Juel ha 
varit en stark kandidat att bli dennes efterträdare. Hans förhållande till fakul-
tetens professorer var nu sådant att han uteslöt möjligheten att av dem erhålla 
kompetensförklaring. Av det skälet var han föga intresserad av att uppträda 
som ”Facultetens hantlangare” och vikariera. Inför läsåret 1854/55 anhöll han 
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om tjänstledighet från sin adjunktur för att i Stockholm kunna slutföra en 
studie i den svenska kamerallagfarenheten. Fakulteten betraktade detta som 
ett svepskäl han använde för att undandra sig vikariatskyldigheten. Lindblads 
fiender Sigurd Ribbing och Gustaf Svanberg argumenterade utan framgång 
för Juels sak i konsistoriet. Det slutade med att Juel i stället lämnade in sin 
avskedsansökan. Året därpå utgav han en bitter uppgörelse med fakulteten, 
inte minst med Lindblad, under titeln Universitetsförhållanden från Upsala.

Fakulteten försökte därefter finna andra lösningar på vikariatsfrågan. 
 Herman Rydin, som sedan några år var adjunkt i Lund, och Elis Schenson, aka-
demikamrer vid Uppsala universitet, tillfrågades och förklarade sig villiga att 
åta sig vikariatet. Kanslern sade nej och anbefallde i stället Bergfalk, Lindblad 
och Olivecrona att mellan sig fördela den vakanta professurens åligganden. 
Professorerna ansåg inte att statuterna gav stöd åt kanslerns uppfattning att 
detta ingick i deras ämbeten. De överklagade beslutet till Kungl. Maj:t, som 

Kronprins Carl hamnade i egenskap av universitetskansler i upprepade dispyter med sin forne lärare Johan 
 Christopher Lindblad. Akvarellen, utförd 1849 av Fritz von Dardel, tillhör Nordiska museet. Fotografiet är 
taget av Eva Aspelin.
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dock i januari 1855 fastslog att de var skyldiga att vikariera. Motvilligt delade 
professorerna upp föreläsningarna mellan sig.

Professorerna svarade med att publicera alla handlingar i målet för att vädja 
till den allmänna opinionen. Åtgärden hade önskad verkan. Aftonbladet an-
vände tacksamt den ammunition fakulteten tillhandahöll. Tidningens kritik 
riktades främst mot kanslerssekreteraren Johan Jacob Nordström men även 
mot kronprinsen, som överskridit sina befogenheter. Hans sätt att ”snärta och 
pika gamla män” var, menade Aftonbladet, ovärdigt ”en ung furste, som för icke 
så många år sedan var deras lärjunge”.

När kanslern tre månader senare besökte Uppsala kallade han till sig de tre 
professorerna och uttryckte sin besvikelse över att de hade försökt undandra 
sig sina skyldigheter. Han framhöll sitt särskilda misshag med fakultetens sista 
åtgärd, med vilken han inte gärna kunde avse annat än att de publicerat hand-
lingarna i målet. Professorerna, och särskilt Lindblad, blev mycket upprörda 
över denna ”kanslersskrapa”, vilken uppfattades som konstitutionellt tveksam. 
Rätten att fritt få utge offentliga handlingar i tryck hade Lindblad försvarat 
under flera decennier. Samma kväll som mötet mellan kanslern och profes-
sorerna hade ägt rum innehöll tidningen Upsala en redogörelse för händelser-
na. Nyheten hade misstänkt snabbt spridit sig till redaktionen. Även Upsala 
riktade hård kritik mot kanslerssekreteraren Nordström. Denne hade, som 
professor i Helsingfors, fram till nyligen varit ”rysk undersåte” och han hade 
uppenbarligen inte glömt ”de ryska styrelsemarimerna, som är det absoluta 

Carl Axel Juel understöddes av starka 
krafter när han sökte professuren i civil-

rätt vid Uppsala universitet efter Jacob 
Edvard Boëthius’ död. Såväl kronprinsen 
och universitetskanslern Carl som kung 
Oscar I betraktade hans utnämning som 
ett sätt att minska Lindblads inflytande 
över Juridiska fakulteten i Uppsala. Till 
slut blev Juel likväl förbigången av Knut 
Olivecrona, som fakultet och konsisto-
rium hade förordat. Fotografi av Bertha 
Valerius, Uppsala universitetsbibliotek.
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godtycket”. Tidningen påminde om att grundlagen förhindrade medlemmar 
av kungahuset att inneha civila ämbeten, varför Nordström måste ha varit 
ansvarig för den varning professorerna tilldelats.

Den fortsatta debatten blev hätsk. Lindblad anklagades för att använda press-
sen för att kritisera kanslern samtidigt som han utåt endast stod som utgivare 
av förment objektiva offentliga handlingar. Aftonbladets första artikel hade pu-
blicerats så lägligt och varit så initierad, att Lindblad misstänktes för att vara 

dess författare. I så fall skulle 
hela saken hamna i ett annat 
ljus. Med fakultetens sista åt-
gärd skulle kronprinsen inte 
ha åsyftat tryckningen av de 
offentliga handlingarna, utan 
att Lindblad medverkat till 
artikeln i Aftonbladet. Litte-
ratören Carl Johan Backmans 
tidning UpsalaBiet kunde 
exempelvis meddela att ”an-
ledningen till merbemälta 
skrapa ingalunda varit den af 
’Upsala’ uppgifna”. Lindblad 
försäkrade att han inte hade 
haft något med Aftonbladets 
artikel att göra. Följaktligen 
hade han inte heller kunnat 
föreställa sig att kronprinsen 
med sin varning hade avsett 
denna. Dessutom skrev Lind-
blad, återigen med udden rik-
tad mot kanslerssekreteraren 
Nordström, ”att det icke är 
i Sverge man utdelar något 
slags bestraffningar på blotta 
misstankar”. Så länge inte 
Nordström kunde bevisa att 

någon av professorerna hade skrivit artikeln i Aftonbladet kunde han inte hel-
ler straffa någon av dem för det. 

Debatterna under 1840- och 1850-talen hade underminerat kronprinsens 
ställning som universitetskansler. När Carl 1857 uppsteg på tronen som kron-
prinsregent utsågs ämbetsmannen Gustaf Adolf Sparre till tillförordnad kans-
ler. Två år senare, efter Carl xV:s trontillträde, valdes Sparre till ordinarie 

Riksarkivarien Johan Jacob Nordström hade ett 
komplicerat förhållande till Lindblad, i synnerhet i 
sin parallella egenskap av kanslerssekreterare 1849–74. 
Fotografiet är taget av Wilhelm Boeckmann. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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universitetskansler. Lindblads konsekventa kritik mot det kungliga kanslers-
ämbetet, både avseende dess konstitutionella legitimitet och dess ingripande 
i olika sakfrågor, bidrog till att reformen blev ofrånkomlig. I sak hade föränd-
ringen emellertid begränsad verkan. Lindblads förhållande till Sparre skulle 
nämligen bli minst lika ansträngt som det hade varit till kronprinsen. En vik-
tig anledning till detta var att Lindblads svurne fiende Johan Jacob Nordström 
kvarstod som kanslerssekreterare ända fram till sin död 1874.

Lindblad som åklagare och tilltalad
I samma månad som Lindblad mottog kronprinsens skrapa drogs han in i en 
annan kontrovers, där hans roll var både åklagarens och domarens. I hans äm-
betsåligganden som juris professor ingick att vara ledamot av mindre konsisto-
riet, den instans som hanterade den kvarvarande akademiska jurisdiktionen. 
Ett märkligt ärende i denna akademiska domstol skulle ytterligare fördjupa 
konflikten mellan Lindblad och kronprinsen-kanslern.

På kvällen 5 maj 1855 blev akademisekreteraren Carl Ludvig Höjer över-
fallen och misshandlad av en grupp studenter vid Slottstullen när han vand-
rade till sitt hem strax utanför staden. Händelseförloppet skulle visa sig vara 
svårt att klarlägga, eftersom de inblandades versioner skilde sig åt. I tidningen 
 UpsalaBiet inflöt en indignerad insändare om ”Vägafriden omkring Upsala”, 
sannolikt författad av Höjer själv. Enligt artikeln hade akademisekreteraren 
blivit överfallen av fyra berusade studenter. När han vägrade att uppge vem 
han var blev han förföljd, förolämpad och flera gånger slagen till marken. ”Man 
måste”, framhöll författaren, ”beklaga det samhälle, som är nödsakadt bevittna 
det sådana våldsgerningar ostraffadt föröfvas, men man intages af en ännu 
smärtsammare känsla, då man finner att så mycken råhet lefver ibland yng-
lingar, som representera landets bildade ungdom.”

Under tumultet kände Höjer igen en av de fyra angriparna, kalmariten Carl 
Johan Malmberg. Denne ställdes därför till svars inför mindre konsistoriet, 
anklagad för misshandel. Under rannsakningen hävdade Malmberg att han 
inte hade haft något att göra med överfallet. På sin hemväg från utvärdshuset 
Eklundshof hade han fått syn på tre för honom okända personer, vilka rusade 
fram mot Höjer. De hade uttryckt sin avsikt att ”hissa” denne, varpå Malm-
berg hade varnat dem och påpekat att det var akademisekreteraren de hade 
framför sig. I samma ögonblick hade Höjer med sin nyckelknippa slagit Malm-
berg i huvudet så att blodvite uppstått och hotat med att ställa dem alla inför 
universitetets domstol om de vågade röra honom. När Malmberg reste sig 
hade de tre andra personerna redan överfallit Höjer med slag och okvädnings-
ord. Utan framgång hade Malmberg försökt att avstyra misshandeln. Han var 
därför, menade han, själv ett brottsoffer, ingen brottsling.
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Till skillnad från UpsalaBiet ansåg konkurrenten Upsala att även Höjer 
måste klandras. Utifrån sin ”kännedom om hr Höjers lynne” höll tidningen för 
sannolikt att han hade förvärrat situationen genom slaget med nyckelknippan. 
Om han i stället hade ”iakttagit nödigt lugn” skulle förmodligen allt ha avlöpt 
vida fredligare än vad som nu blev fallet.

Förutom Malmberg ställdes tre studenter av Smålands nation inför rätta, 
misstänkta för att vara Höjers angripare. Mindre konsistoriet bestod, utöver 
Lindblad och rektor Christopher Jacob Boström, av juristen Knut Olivecrona, 
patologen Fredric Sundewall och filosofen Sigurd Ribbing. Vid förhandlingen, 
som ägde rum 19 maj, deltog även akademinotarien Johan Wilhelm Gyllen-
swärd och stadsfiskalen Per David Hultgren. Lindblad ledde på rektors anmo-
dan förhandlingarna. Åtalen mot de tre smålänningarna lades ned när de med 
vittnen kunde styrka att de befunnit sig hemma när överfallet skedde. Målet 
kom därför endast att gälla Malmberg. Trots oklarheten kring arten av dennes 
inblandning yrkade Lindblad på ett mycket hårt straff – två års relegering. 
Olivecrona och Sundewall instämde i detta. Boström ansåg att straffet kunde 
inskränkas till ett års avstängning. Ribbing påpekade däremot att inget styrkte 
att Malmberg brukat våld mot Höjer, varför han endast kunde straffas för sin 
oförsiktighet att ingripa. Det var en lindrig förseelse för vilken första gradens 
varning var fullt tillräcklig. En oenig rätt dömde emellertid Malmberg till två 
års förvisning från Uppsala och universitetet.

Domen mot Malmberg hade avkunnats utan egentlig bevisning. I sin upp-
görelse med fakulteten påpekade Carl Axel Juel det paradoxala i att Lindblad 
– som nyss hade mästrat kanslerssekreteraren Nordström och påtalat att man 
”i Sverige inte dömer någon på blotta misstanken” – själv som domare hade 
gjort just detta. Att Lindblad varit ”den som dicterade Consistorii utslag” be-
tvivlade Juel inte.

Lindblads förhörsmetoder blev minst lika ifrågasatta som själva domslutet. 
Han beskylldes för att inte sky några medel för att binda de misstänkta smålän-
ningarna vid brottet. En juris studerande som inkallats som vittne fick av Lind-
blad veta, att denne noga skulle komma ihåg hans vittnesmål nästa gång det 
var dags för tentamen. Olivecrona uppgavs ha inflikat att det förundrade ho-
nom att vittnet över huvud taget skulle kunna tänka på examen om han hade 
så dåligt minne. En av de misstänkta, som senare visade sig ha fullgott alibi, 
blev av Lindblad uppmanad att erkänna, eftersom alla kunde se att han hade 
”bofven stämplad i sitt ansigte”. UpsalaBiet förfasade sig över tillståndet i den 
akademiska domstolen: ”Vi hafva visserligen mer än en gång hört berättas huru 
en eller annan professor (särdeles och nästan uteslutande inom den juridiska 
fakulteten) icke tvekat att på det mest despotiska och laglösa sätt behandla sina 
stackars examinandi, men vi hade åtminstone trott att icke någon skulle våga 
att så pass ’offentligt’ afslöja sin inre om ett så rått öfversitteri vittnande natur.”
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Lindblad förnekade UpsalaBiets uppgifter. Han medgav dock att han i en-
rum till de fyra professorskollegerna hade yttrat att ”en af de tilltalade hade 
ful fysionomi, hvarvid jag yttrade det franska ord miserable, som visserligen 
icke kan öfversättas med bof”. Lindblad var mycket upprörd över att någon 
av ledamöterna – naturligtvis avsåg han Ribbing – hade gjort detta yttrande 
offentligt: ”Hvad sålunda talades inom slutna dörrar och då inga andra voro 
närvarande än rättens ledamöter och akademinotarien Gyllenswärd, har på 
ofvannämnde sätt blifvit framstäldt i UpsalaBiet, hvars redaktion följaktli-
gen måste hafva öron inom sjelfva consistorium academicum och tillika vara 
mindre nogräknad om sanningen.” Olivecrona anklagade redaktionen för att 
fara med osanning och försäkrade att han aldrig sagt vad som påståtts. Upsala
Biet lät sig inte övertygas. Tidningen hade tillfrågat ytterligare några under 
förhöret närvarande personer ”och besynnerligt nog erhållit det svar, att de be-
stämdt vilja påminna sig att Hr Professoren fällt detta yttrande; ja, en af dem 
har till och med gått så långt, att han förklarat sig färdig att med ed bestyrka 
sannfärdigheten af denna uppgift”.

Malmberg överklagade domen till universitetskanslern, som bar det yt-
tersta ansvaret för den akademiska jurisdiktionen. Efter att ha granskat målet 
upphävde han domen och återvisade ärendet till mindre konsistoriet, vilket 
aldrig utdömde något straff. Med tanke på allt som förevarit i Frömanaffären 
och vikariatstriden var det förmodligen inte med något tungt hjärta som kron-
prinsen underkände det sätt varpå Lindblad hade drivit denna rättsprocess. 
Budskapet var tydligt: I Sverige blir ingen dömd på blotta misstankar.

Lindblads lynnighet som akademisk domare kom, som framgår på annan 
plats i denna bok, även till fullt utlopp under det ryktbara Richertska målet 
1859. Den unge studenten Mårten Richert hade till konsistoriet insänt kla-
gomål mot sin lärare, kemiprofessorn Lars Svanberg, vilket blottlade djupa 
motsättningar inom professorskollegiet. Lindblad tog parti för Svanberg och 
gick till häftiga angrepp mot klaganden. Hans utgjutelser drabbade även uni-
versitetets rektor Anders Fredrik Beckman, vilken hade släktskapsband med 
Richert och därför, enligt Lindblads förmenande, behandlade den uppstudsige 
studenten alltför milt.

Lindblads vrede riktades inte bara mot studenter och kolleger. I mars 1862 
hamnade han i en häftig ordväxling på Stora torget med arbetskarlen Anders 
Pettersson, som tidigare varit hans hyresgäst. Pettersson ansåg att Lindblad 
hade avhyst honom med alltför kort varsel, varför han lidit ekonomisk förlust. 
Diskussionen fortsatte utanför den fastighet vid Kungsängsgatan, där Petters-
son bodde hos sin nya hyresvärd. Under grälet tappade Lindblad humöret och 
slog Pettersson en eller två gånger med sin käpp. Något blodvite blev inte följ-
den men Pettersson anmälde Lindblad för misshandel, eftersom han ansåg att 
”Professoren med sina juridiska kunskaper och höga samhällsställning icke bör 
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kunna anses okunnig om lagens stränghet för dylikt våld”. Lindblad medgav 
inför rådhusrätten att han hade utdelat ett slag med käppen men först efter att 
han blivit ”på ett högst ohöviskt sätt tilltalad” av målsäganden. Han befanns 
skyldig och dömdes att för misshandeln böta tio riksdaler. Dessutom skulle 
han ersätta Pettersson för den tid denne måst tillbringa i rätten.

Det väckte naturligtvis uppseende att Lindblad, som var professor i kri-
minalrätt och gjort sig känd för sin nitiska utövning av universitetets doms-
rätt, själv blivit dömd för misshandel. Tidningen Frihetsvännen kommenterade 
händelsen i en artikel med rubriken ”Uppsalakäpparne”, varmed åsyftades 
det stränga regemente som Lindblads gamle vän Rudolf Annerstedt förde 
som rektor vid Högre allmänna läroverket i Uppsala. Några år tidigare hade 
Annerstedt blivit bötfälld för att han med sin käpp misshandlat en tolvårig 
skolpojke och i pressen omtalades han emellanåt med epitet som den ”alltför 
mycket i käppväg bekante rektorn”.

Nu hade, menade Frihetsvännen, Lindblad sällat sig till ”Uppsalakäpparna”. 
Annerstedt hade fått en jämlike. Professorns sätt att uppträda hade varit omöj-
ligt i huvudstadens mer civiliserade miljö, fortsatte tidningen, som ännu inte 
uppgivit hoppet om lärosätets förflyttning till Stockholm. Annerstedt hade 

Rudolf Annerstedt och Johan Christopher Lindblad hade i slutet av 1820-talet anfört det så 
kallade fosforistpartiet vid Östgöta nation. Trettio år senare blev de i pressen nedsättande 
benämnda som ”Uppsalakäpparna” sedan de båda blivit fällda för misshandel med sina käp-
par som tillhyggen. Fotografiet av Annerstedt är taget av Emma Schenson, upphovsmannen 
till fotografiet av Lindblad är okänd. Båda fotografierna tillhör Uppsala universitetsbibliotek.
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1861, sina käppslag till trots, upphöjts till riddare av Nordstjärneorden. Fri
hetsvännen förmodade, i sin av sarkasm drypande artikel, att Lindblad åstun-
dade en likartad belöning: ”Vi känna icke närmare anledningen till professor 
Lindblads berserkagång, då man väl ej får antaga, att han, som redan är nord-
stjerneriddare, af hr Annerstedts hugnande med denna orden strax efter den 
bekanta käppbragden kan hafva dragit den förhoppningen, att äfven genom 
dylik bravour göra sig till föremål för hög åtanka och möjligen erhålla kommen-
dörskraschanen af samma orden eller kanske ’medaljen för tapperhet i fält’.”

Anledningen till att rättegången mot Lindblad ägde rum i rådstuvurätten 
och inte i konsistoriet var att den akademiska jurisdiktionen hade upphört tio 
år tidigare. Efter 1852 lydde endast studenter som Carl Johan Malmberg under 
universitetets domvärjo. Med tanke på det förhållande, i vilket Lindblad i bör-
jan av 1860-talet stod till åtskilliga av sina ämbetsbröder, var han förmodligen 
tacksam över att de inte var hans domare.

Lindbladska målet
Vårterminen 1863 hade det återigen blivit Lindblads tur att vara dekanus. 
I den egenskapen tog han ett ovanligt initiativ, nämligen att söka anordna 
doktorspromotion. Doktorsgraden inom juridisk fakultet hade återinförts 
1810 efter att ha varit vilande sedan 1763. Promotioner förekom emellertid 
endast 1818, 1827 och 1838. Det gick alldeles utmärkt att bli såväl professor 
som justitieråd utan att vara juris doktor, varför graden av många betraktades 
som överflödig. Lindblad påpekade å sin sida mer än gärna att han var något så 
ovanligt som juris doktor, för honom var detta mer exklusivt än att han senare 
blev docent. Resonemanget saknade inte logik; under femtioårsperioden mel-
lan 1827 och 1877 promoverades inga juris doktorer efter avlagda prov. År 1838 
hade Pehr Erik Bergfalk blivit promoverad till juris doktor i samband med 
att han tillträdde professuren i nationalekonomi. En förutsättning för detta 
var att universitetskanslern hade beviljat dispens från de formella kraven för 
doktorsgraden.

Tjugofem år efter Bergfalks promotion ville Lindblad återupprepa detta 
förfarande, varför han hos kanslern anhöll om dispens för att kunna promo-
vera professor Knut Olivecrona och häradshövdingen Gustaf Östberg, bruks-
disponent i Söderfors. I strikt formell mening uppfyllde ingen av dem kraven. 
Statuterna gav endast fakulteten rätt att promovera licentiater som efter li-
centiatexamen undergått särskilt disputationsprov. Herman Rydin reserve-
rade sig därför mot förslaget. Lindblad hade, menade han, agerat på egen hand 
”utan för tillfället gifven anledning”. Rydin ansåg förvisso att Olivecrona, som 
varit professor i drygt tio år och utgivit ett flertal betydande avhandlingar, 
hade meriter som vida översteg kraven för juris doktorsgrad. Just däri låg å 
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andra sidan problemet: Om doktorsgraden i praktiken förvandlades till ett 
slags hedersdoktorat skulle, befarade Rydin, dess egentliga funktion av särskild 
hedersgrad för juris licentiater undergrävas.

Kanslersämbetet gav Rydin delvis rätt. Fakulteten erhöll dispens, men bara 
för att promovera Olivecrona, inte Östberg. I samband med rektorsskiftet 1863 
ägde promotionen rum i konsistoriehuset. Lindblad sällade sig därmed till den 
begränsade skara juris professorer, vilka under hundraårsperioden 1763–1863 
framträdde som promotorer. Den interna diskussionen kring 1863 års doktors-
promotion hade visat på splittringen inom fakulteten och exemplet manade 
inte till efterföljd. Bortsett från att Johan Gabriel von Bonsdorff promovera-
des till jubeldoktor 1868 skulle det dröja till jubelfesten 1877, innan fakulteten 
åter kallade till promotion. Långt dessförinnan hade Lindblad dragits in i en 
vida allvarligare konflikt med Rydin och kanslersämbetet. Det gällde återigen 
hans godtycklighet som tentator

Studenternas tålamod med Lindblads stränghet och nyckfullhet hade prö-
vats länge nog. Missnöjet hade spridit sig till både fakultet, konsistorium och 
universitetskanslersämbetet. Lindblad hade, skriver Knut Almgren, ”på äldre 
dagar ledsnat på lärarekallet och vanskött detsamma”. Det berodde till viss 
del, fortsätter han, på att han ”hade fått i sitt huvud, att de juridiska studierna 
behövde en viss tid – cirka fyra år – för att mogna, samt att ingen, som ej minst 
så länge sysslat med desamma vore approbabel”.

I början av september 1863 samlades drygt fyrtio juriststudenter till ett 
möte i Stockholms nations sal för att diskutera de svåra tentamensförhållan-
dena. Initiativtagare var nationens kurator Moritz Rubenson. Lindblad utgick 
emellertid från att Rydin, som nyss försökt förhindra promotionen, även låg 

I UpsalaPosten för 5 september 1863 kallades samtliga juris studiosi i Uppsala till möte i 
studentkårens lokal i Stockholms nations hus för att diskutera ”en gemensam angelägenhet”. 
Mötet blev upptakten till en öppen revolt mot Johan Christopher Lindblad.



PROFESSORN MED DET ARGA SINNET

83

bakom studenternas aktion. Mötet var föranlett av att professorn några dagar 
tidigare hade underkänt fyra studenter vilka hade tenterat i processrätt för 
hovrättsexamen. Lindblad hade avbrutit förhören redan efter ett par frågor, 
och de underkända ansåg inte att de fått möjlighet att visa sina kunskaper. Ut-
sikter till snar omtentamen förelåg inte heller, eftersom professorn ansåg att 
de kunde vänta till examensperioden i december, trots att detta skulle försena 
deras studier med en hel termin. 

Studenterna beslöt att formulera en petition och uppvakta universitets-
kanslern Gustaf Adolf Sparre. Bakom denna opinionsyttring ställde sig inalles 
fyrtioåtta studenter. De fyra underkända tentanderna hade av jävsskäl inte un-
dertecknat protesten. Bland petitionärerna fanns en rad sedermera bemärkta 
personer som Erik Elliot, Richard Kleen, Edvard von Krusenstjerna och Nils 
Vult von Steyern. De påpekade att olägenheterna riskerade att ”verka men-
ligt på förhållandet mellan lärare och lärjungar samt i händelse de fullkom-
ligt överensstämma med verkliga förhållandet otvivelaktigt skola hafva till 
följd, att det förtroende, vilket vi älska hafva till våra lärare, icke kan från vår 
sida längre komma professor Lindblad till del”. De ställde sina förhoppningar 
till att kanslern skulle vidta nödvändiga åtgärder. Moritz Rubenson, Adolf 

Professorn i statsrätt Herman Rydin (till vänster) beskylldes av sin kollega Johan Christopher 
Lindblad för att vara organisatören bakom juriststudenternas aktioner. I själva verket togs 
initiativet av Stockholms nations kurator Moritz Rubenson (till höger). Efter studietiden 
återvände  Rubenson till Stockholm, där han som sekreterare i stadsfullmäktige under flera 
decennier spelade en central roll inom den kommunala förvaltningen. Fotografier från 
1860-talets början av Henri Osti respektive Johannes Jaeger. Uppsala universitetsbibliotek.
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 Magnus Troilius, och Edvard von Krusenstjerna utsågs att som deputerade 
besöka Sparre för att överlämna skrivelsen, vilken publicerades i både Upsala
Posten och Aftonbladet. Den Sigurd Ribbing närstående UpsalaPosten gjorde 
omedelbart studenternas sak till sin medan tidningskonkurrenten  Upsala lika 
ihärdigt tog Lindblad i försvar.

Samtidigt som studenterna uppvaktade kanslern ingick en av de under-
kända, Victor Fredrik Winroth, till konsistoriet med en begäran om att få 
undergå offentlig examen, vilket han beviljades. När Lindblad fick kännedom 
om den ovanliga åtgärden anställde han i all hast en ny tentamen för Winroth, 
varvid examinanden godkändes. Denna omtentamen genomfördes blott två 
dagar innan Winroths offentliga examen skulle ha ägt rum. Förfarande kunde 
inte undgå att väcka uppseende.

Sedan Aftonbladet hade publicerat studenternas skrivelse införde Lindblad 
ett genmäle i form av de skrivelser som han tillställt kanslern och konsistoriet. 
Han redogjorde för omständigheterna kring Winroths tentamen men försökte 
tona ned omfattningen av det missnöje som riktades mot honom. Att kanslern 
skulle fästa något avseende vid skrivelsen kunde han inte tro, eftersom den 
inte ens var undertecknad av någon av de fyra berörda, utan endast ”af kura-
torerne för Stockholms nation magister Rubenson och kandidaten Gottman 
samt flera juris studiosi”.

Lindblads försvar imponerade inte på Aftonbladet, vilken anklagade profes-
sorn för att inför kanslern söka förringa betydelsen av studenternas klagoskrift. 
Av de fyrtioåtta undertecknarna hade han enbart nämnt Moritz Rubenson 
och Georg August Gottman vid namn, det vill säga de båda två kuratorerna 
vid Stockholms nation. De övriga fyrtiosex hade förminskande sammanfattats 
som ”flera juris studiosi”. Syftet med detta ”oberättigade särskiljande af dem, 
som med solidarisk ansvarighet uppträdt” var, enligt tidningen, att framställa 
protesten som ett verk av ett litet kotteri vid Stockholms nation. Lindblads 
uppgifter om att de underkända saknade tillräckliga kunskaper motbevisades, 
dels av att flera av dem knappt fått möjlighet att besvara någon fråga, dels 
av att Winroth inom några dagar blivit först underkänd och sedan – när han 
ansökt om offentliga tentamen – raskt i omtentamen blivit godkänd. Skrivel-
sen var således att betrakta som ”ett nödvärn mot en embetsman, som på ett 
lindrigast sagdt lättsinnigt sätt behandlat det honom af staten gifna ovanligt 
förtroendefulla uppdrag, att i enrum på embetets vägnar fälla en dom öfver 
en medmenniska”. Artikeln var undertecknad av signaturen Z., bakom vilken 
Rubenson doldes. 

Gustaf Adolf Sparre sände skrivelsen till konsistoriet med begäran att för-
klaring från Lindblad skulle inhämtas. Professorn vidhöll vad han redan in-
formerat kanslern om och utvecklade sina synpunkter. Konsistoriet ansåg sig 
oförmöget att döma i saken och överlämnade med varm hand ärendet till 
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kanslerns ”pröfning och behandling”. Denne vidtog ingen åtgärd men ville inte 
”undanhålla uttrycket af det obehag, hwarmed jag tagit kännedom af handling-
arnas innehåll och det wittnesbörd, det bär om ett förhållande mellan lärare 
och lärjungar, som är långt ifrån det önskwärda”. Vidare fann han besynnerligt 
att Lindblad först hade underkänt Winroth och uppmanat honom att vänta 
med omtentamen för att sedan, två dagar före dennes offentliga tentamen, 
åter tentera och godkänna honom. Sammanfattningsvis uttryckte kanslern sin 
bestämda önskan ”att anledningar till så beskaffade missnöjen och klagomål 
som de ifrågawarande måtte afböjas”. 

Lindblad uppfattade naturligtvis kanslerns föga inlindade kritik. Han upp-
läste en protest i konsistoriet och beklagade dennes, som han uppfattade det, 
obehöriga intrång i hans ämbetsutövning. I praktiken, menade han, innebar 
utslaget att han skulle bli tvungen att upphöra med sina bemödanden att 
hindra studenters alltför tidiga avgång med otillräckliga kunskaper. När pro-
tokollet skulle justeras tre dagar senare begärde Edward Walmstedt att Lind-
blads protest skulle strykas, eftersom konsistoriet saknade befogenhet att kri-
tisera kanslerns ämbetsåtgärder. Av formella skäl var det inte möjligt, varför 
protesten i stället ”med ogillande” lades till handlingarna. Lindblads stöd var 
således svagt även bland ämbetsbröderna.

Vid denna tid började nästa tentamenshistoria rullas upp. I slutet av höst-
terminen hade Lindblad underkänt två av de sex tentander som utfört skrift-

Medalj över Gustaf Adolf Sparre från 1874. För dess 
utformning svarade medaljkonstnären Lea Ahlborn. 

Uppsala universitets myntkabinett.
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liga prov i processrätt för hovrättsexamen: Robert Themptander och Johan 
Christian Mauritz Martin. Förhållandena var lika märkliga som de varit några 
månader tidigare. Vid genomgången av Themptanders skriftliga prov kunde 
ingen av de godkända studenterna se att hans svar skulle ha varit svagare eller 
sämre än deras egna.

Anders Fredrik Beckman blev precis som under Richterska målet föremål 
för Lindblads misstro på grund av sina släktförhållanden. Themptander var 
nämligen hans kusinson. Beckmans biograf Per Sondén skriver härom: ”Nog 
funnos de som menade, att professorn, vilken varit Beckmans bittraste mot-
ståndare i den Richert-Svanbergska striden, som motarbetat hans dompros-
tutnämning och som aldrig glömt sin antagonism, ej ogärna funnit sig böra 
underkänna hans unge släkting, vilken nästan betraktades som en son i Beck-
mans hus.” Lindblad kände dessutom väl till att Themptander hade under-
tecknat protestskrivelsen till kanslern.

Themptander och Martin ansökte, precis som Winroth gjort några måna-
der tidigare, om att få undergå offentlig examen. Martin återkallade dock sin 
ansökan sedan Lindblad försäkrat, dels att hans betyg i kriminalrätt skulle 
vara giltigt vid examenstillfället i januari, dels att han då endast skulle behöva 
tentera muntligt i processrätt. För andra gången på kort tid hade professorn 
därmed lyckats avstyra en oönskad offentlig examen. Lindblads förhoppning 
var sannolikt att även Themptander skulle dra tillbaka sin ansökan inför ut-
sikten att annars vara tvungen att undergå offentlig examen ensam. Några 
sådana planer hade dock inte Themptander, och vid sin så uppmärksammade 
offentliga examen bestod han proven. Efter hans framgång höll Lindblad ny 
tentamen för Martin, vilken också blev godkänd. Inom loppet av några må-
nader hade professorn därmed godkänt tre studenter, Winroth, Themptander 
och Martin, vilka han kort dessförinnan hade underkänt. UpsalaPosten note-
rade att detta var ”en i universitetets annaler lyckligtwis enstaka företeelse” 
men påpekade att ”någon åtgärd måtte widtagas för att göra slut på det olidliga 
förhållandet imellan professor L. och hans lärjungar”. Sannolikt var det ett 
ingripande av kanslern som därmed avsågs.

Lindblad ansåg sig vara utsatt för en kampanj från studenternas sida. Han 
hade därtill blivit, i eget tycke, oförskyllt klandrad av kanslern och inte fått 
något stöd av sina kolleger. Två av dem hade till och med firat hans nederlag 
tillsammans med Themptanders vänner. Han utgav en broschyr med hand-
lingarna i målet, vilken inleddes med häftiga angrep, dels mot den liberala 
huvudstadspressens ”odrägliga terrorism”, dels mot den, som via ”härifrån af-
sända telegrammer och tidningsartiklar” försåg Stockholmstidningarna med 
material, inklusive från interna diskussioner i konsistoriet. Med denna person, 
”ledaren af alltsammans”, avsåg Lindblad sin kollega Rydin.
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Themptander menade att Lindblads skrift var tendentiös och vilseledande, 
inte minst när det gällde förhållandena kring hans eget och medtentandernas 
skriftliga prov. Han begärde, utan framgång, att proven skulle föras till konsis-
toriets protokoll och därmed bli offentliga handlingar. 

Kanslern sände i början av januari 1864 en ny skrivelse till konsistoriet med 
anledning av Lindblads broschyr. Han anhöll om protokollsutdrag från kon-
sistoriets sammanträden i början av december och uppdrog åt konsistoriet att 
från Lindblad infordra de skriftliga prov som Themptander och fem andra 
studerande hade avlagt 30 november. Uppenbarligen ville han närmare gran-
ska tentamensförhållandena. Lindblad vägrade emellertid, eftersom han be-
traktade proven som sin enskilda egendom. 

När konsistoriet skulle behandla skrivelserna från Themptander och kans-
lern, krävde Lindblad att Herman Rydin och Theodor Rabenius skulle avhålla 
sig från att delta i förhandlingen. De var jäviga, eftersom de hade ”ansett pas-
sande och skickligt” att delta vid en sexa där ”mot mig författade visor blivit 
avsjungna”. Till Rydin vände sig Lindblad med orden att denne själv bäst visste 
”huruvida han rådt eller tillstyrkt eller annorledes främjat och deltagit i de 
mot mig redan vidtagna eller förestående åtgärder, vare sig klagomål, tidnings-
artiklar, visor eller annat sådant, till följd hvaraf laga jäf kan hindra honom 
att yttra sig i detta mål”. I Ribbings fall överlämnade Lindblad till dennes eget 
omdöme att avgöra ”om någon grannlagenhet manar honom att ej deltaga så-
som ledamot af consistorium i detta mål, för hvilket professoren, ehuru det 
icke rörde honom, dock så lifligt intresserade sig, och deruti han, på sätt han 
sjelf bäst känner, tagit verksam del”.

De utpekade professorerna bestred jävsanklagelserna och Ribbing ansåg 
att konsistoriet inte skulle ”upptaga någon tid med diskussion öfver profes-
sor Lindblads obevisade berättelser om hvad ledamöter i consistorium såsom 
enskilda personer i sitt enskilda lif gjort”. Denna kommentar föranledde tid-
ningen Upsala att påpeka att professorernas livsföring alls icke var skild från 
deras ämbetsutövning. Stadens polismyndighet hade exempelvis med goda 
skäl lagt sig i Ribbings eget enskilda liv, till exempel när denne ”funnit sig af 
både polisförbud och anständighet oförhindrad att helt naken bada i Fyrisån 
midtför allmänna promenaden den tid på dagen, då densamma är som mest 
besökt af stadens damer”. Historierna om Ribbings badande i Fyrisån var legio 
vid denna tid och uppenbarligen ett tacksamt argument att tillgripa. Det kan 
inte uteslutas att Lindblad själv lämnade ett och annat bidrag till Upsalas spal-
ter, lika väl som hans motståndare gärna utnyttjade Aftonbladet och Upsala
Posten som budbärare.

För att undvika fortsatt ”trassel” med offentliga examina meddelade Lind-
blad i konsistoriet att han framdeles inte skulle underrätta tentanderna om 
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utgången av enskilda förhör förrän efter undergången hovrättsexamen. Syftet 
med detta var, som hans språkrör Upsala utvecklade, att bespara ”alla under-
haltige tentandi, som möjligen icke åtnöjes med förprofwets resultat, både 
beswäret och djerfheten att med större eller mindre buller och bång, som i 
mindre sakkunniges ögon slutligen kunde misskreditera både fakulteten och 
hela universitetet, tredskowis begära dylik [offentlig] examen”. Kanslersämbe-
tet underkände emellertid denna manöver och, som Rubenson senare trium-
ferande skulle skriva, såg därmed till att studenterna blev återinsatta ”i den 
lagliga rättighet” professorn velat beröva dem.

Tidningen Upsala gjorde likafullt ett försök att döma Lindblad som segrare i 
den halvårslånga fejden. Dennes motståndare hade fåfängt försökt ”frambringa 
ett ganska vidunderligt skandalfoster, men – skådade i publicitetens och sanning-
ens osmickrande spegel – hafva de endast lyckats göra sig småaktigt löjliga”. De 
hade kokat soppa på en spik men bara bränt sig själva. Rydin och Ribbing hade 

med sina tanklösheter måhända 
lyckats ”inhösta litet aura popula-
ris från grundtänktare själar; men 
fara värdt är, att de sjelfve sjunkit 
djupare än de ens anat i den grop, 
som de sökte gräfva åt sin embets-
broder”.

En rakt motsatt slutsats drog, 
föga överraskande, UpsalaPosten, 
vilken i sina slutord påpekade att 
Lindblads hållning och handlingar 
”allt ifrån den stund, då det under 
åratal samlade missnöjet bland den 
studerande ungdomen omsider 
kom till utbrott” endast hade tjä-
nat till att ytterligare vidga miss-
tron mellan honom och de stu-
derande, vilka ”gerna wille, men 
ej kunna i honom akta en rättwis 
och opartisk domare öfwer deras 

studier och insigter”. Tidningen ville helst avstå ”från hwarje omdöme om 
professor Lindblads beteende i denna sak för att slippa anwända ord, som ald-
rig borde fällas om en ämbetsman, allraminst på professor Lindblads wigtiga 
plats”.

Den häftiga tidningspolemiken ebbade ut men ett viktigt klargörande åter-
stod. I Uppsala universitetsbiblioteks samlingar finns ett exemplar av Lind-

Filosofiprofessorn Sigurd Ribbing tecknad av 
Lars Johan Siktberg vid tiden för Lindbladska 
målet. Uppsala universitetsbibliotek.
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blads skrift i målet, vari Moritz Rubenson och Georg August Gottman för 
hand har infört kommentarer och synpunkter, varvid de visade att viktiga 
omständigheter av författaren antingen förtigits eller framställts på ett ofull-
ständigt sätt. Dessa kommentarer sändes av allt att döma till kanslersämbe-
tet. När Johan Jacob Nordström avled tio år senare återfanns nämligen detta 
exemplar i hans bibliotek. Ännu 1874 betraktades innehållet som känsligt – 
Lindblad var fortfarande i livet – varför skriften lades åt sidan innan Nord-
ströms boksamling såldes på auktion. Bouppteckningsmannen returnerade i 
stället häftet till Rubenson med förhoppningen att denne skulle finna visst 
nöje vid minnet av sina ”gamla rabulisterier”.

Dessa marginalanteckningar utgjorde förarbetet till den omfattande mot-
skrift som Rubenson utgav i februari 1864. I denna lade han åtskilligt till rätta. 
Från första början hade han varit organisatören bakom studenternas aktio-
ner. Det var på hans initiativ som kanslern hade uppvaktats, och det var han 
som hade författat petitionen, liksom de viktigaste inläggen i Aftonbladet och 
 UpsalaPosten. Därmed ville Rubenson ”en gång för alla göra det omöjligt för 
prof. Lindblad att med någon utsigt till framgång söka på andra vältra ansvaret 
för handlingar, för vilka jag ensam bör, vill och kan bära såväl det juridiska 
som det moraliska ansvaret”. Eftersom Lindblad öppet hade påstått ”att prof. 
Rydin vore den egentlige anstiftaren af alltsammans (petitionen, tidningsar-
tiklarne m.m.) samt sökt att i saken inblanda flera andra embetsbröder” ville 
Rubenson blott tillägga att han, vad beträffade tidningsartiklarna, ”hvarken 
från prof. Rydin eller någon annan konsistoriets ledamot erhållit någon påstöt, 
eller med någon af dem meddelat mig om mina afsigter i nämnda hänseende”. 
Rubenson försäkrade också att Rydin inte varit inblandad i författandet eller 
sjungandet av några nidvisor mot Lindblad; han hade till och med ”yttrat något 
slags ogillande” till en av visornas författare.

Tentamensstriderna under läsåret 1863/64 visade att Lindblad hade förlorat 
inte bara studenternas och kanslerns förtroende. Hans position i konsistoriet 
hade försvagats och till många av ämbetsbröderna var hans förhållande fient-
ligt. En av dessa, Anders Fredrik Beckman, gjorde ett försök att utsträcka en 
försonande hand innan han hösten 1864 lämnade Uppsala för att bli biskop i 
Härnösand. Det lyckades inte; han blev bryskt avvisad av Lindblad.

Förhållandena till trots stretade Lindblad vidare som professor ytterligare 
ett helt decennium. Mot hans strävsamhet och pliktkänsla torde inga invänd-
ningar kunna göras. Under många år var han universitetets äldste tjänstgö-
rande lärare. Några större skärmytslingar synes inte ha förekommit under den 
sista professorstiden. Det dröjde till september 1874 innan han blev emeritus. 
Han var då sjuttiofem år gammal så när som på fyra dagar.
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Nidvisorna om Lindblad
Themptanders examenssexa framstår, liksom Richertska målet några år tidi-
gare, som en märkeshändelse vad beträffar studentinflytandet vid universite-
tet. I det allmänna medvetandet förblev händelsen länge levande. Ännu 1894 
påminde Fäderneslandet om att den akademiska friheten inte alltid hade stått 
högt i kurs vid de svenska universiteten, trots att dessa själva gärna använde 
republikanska uttryck som ”akademisk senat” och ”akademiska medborgare”. 
Vid Uppsala universitet hade främst professorsnamnen Lindblad och Ribbing 
blivit förknippade med övergrepp vid förrättande av tentamen men, fortsatte 
tidningen, båda namnens innehavare ”brände sig icke obetydligt på fingrarne, 
den förra förnämligast genom sitt beteende mot numera landshöfdingen O. R. 
Themptander och nu mera sekreteraren hos Stockholms stadsfullmäktige, M. 
Rubenson, samt den sednare genom sin behandling af åtskillige tentander, som 
ej råkade falla honom i smaken, samt i synnerhet genom sitt ohemula uppträ-
dande mot framlidne professorn i Kristiania, Pontus Wikner”.

De nidvisor om Lindblad som framfördes under examenssexan för Themp-
tander fick snart sina egna liv och sjöngs med förtjusning i glada studentsam-
manhang under 1860-talet. Vid något tillfälle stämde till och med publiken 
på Uppsala teater upp i en av sångerna. De närmare omständigheterna kring 
visornas tillkomst har dock förblivit höljda i dunkel. Carl Snoilsky, som deltog 
vid sexan, har nämnts bland de tänkbara upphovsmännen men sannolikt bi-
drog han ej till detta skaldande. Den ende som i efterhand har erkänt sin med-
verkan är Knut Almgren, en av seniorerna vid Stockholms nation, där miss-
nöjet med Lindblad var särskilt utbrett. Almgren hade avlagt kameral- och 
hovrättsexamen två år tidigare och var under Lindbladska striden sysselsatt 
med tingstjänstgöring hos den bekante häradshövdingen Lars Erik Westblad 
i Närlinge. Resvägen därifrån till Uppsala var endast omkring två mil, varför 
Almgren beslöt att fira Themptanders framgång tillsammans med sina lands-
män och forna studiekamrater.

När Almgren satt på kärran som förde honom till Uppsala diktade han ihop 
”en nedrig nidvisa över den hatade gubben”. Efter ankomsten nedskrev han 
visan på ett papper och framförde den under kvällens sexa. Succén blev, enligt 
författaren, fullständig: ”Den mottogs med stormande applåder (det är dagens 
sanning), och alldeles förtjust var Snoilsky, som nödvändigt ville ha en avskrift 
av nidvisan. Det fick han dock icke, gudskelof och tack. Om jag på gamla da-
gar skämmes över något, av vad jag i ungdomen kluttrat, så är det över detta 
nu lyckligtvis endast i mitt minne befintliga skandalopus.”. Almgrens visa har 
således inte bevarats för eftervärlden, trots att den, som författaren uttrycker 
det, onekligen hade ett visst värde ”såsom ett uttryck av glödande (låt vara 
fullkomligt oberättigad) indignation”. För egen del hade nämligen Almgren 
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blivit ”ganska hyggligt” behandlad av Lindblad och han kände ingen personlig 
antipati mot denne.

Ett annat brottstycke ur denna speciella genre av upsaliensisk tillfällesdikt-
ning har däremot gått att återfinna. Bland dem som sadlade sina pegaser till 
Themptanders ära fanns nämli-
gen den tidigare nämnde Georg 
August Gottman, som i vän-
kretsen var känd som ”Gutis”. 
Under Themptanders offent-
liga examen hade han fungerat 
som vittne och med pennan i 
hand antecknat frågor och svar. 
Gottman var aktiv i Juridiska 
föreningen och i skarpskyt-
terörelsen. Han var därtill en 
duktig skridskoåkare och något 
av en pionjär för studentidrot-
ten i Uppsala. Framför allt hade 
han gjort sig känd som träffsä-
ker humorist och verskonstnär. 
Han ingick, liksom Snoilsky, i 
det glada sällskapet SHT:s inre 
kärna och gjorde viktiga insat-
ser för studenternas spex- och 
teaterliv. Tillsammans med 
tea ter habituén och medicina-
ren Oscar Leman översatte han exempelvis ett lustspel av den tyske förfat-
taren Gustav von Moser, vilket under titeln Drilléns operett några år senare 
utgavs av trycket.

Dagen före julafton 1864 gick Gottman genom isen och drunknade tillsam-
mans med Västgötastudenten Adolf Virgin under en skridskofärd i vinter-
mörkret på Ekoln. Hans tragiska bortgång, bara ett år efter Themptanders 
examenssexa, orsakade djup förstämning. Samtliga studentnationer deltog 
med sina fanor i hans begravningsprocession. Jordfästningen i domkyrkan för-
rättades av domprosten Carl Axel Torén, som också var inspektor för Stock-
holms nation, där Gottman var kurator.

Någon eller några av Gottmans vänner såg senare till att bevara hans kvick-
heter för eftervärlden. En tid efter hans död utkom nämligen ett anspråkslöst 
häfte med titeln Gutis’ visor. Upplagan var begränsad; skriften var avsedd ”en-
dast för hans närmaste vänner”. Innehållet motiverade utgivarnas försiktig-
het. Samlingen rymmer åtskilliga kväden med elaka anspelningar på Lindblad, 

Georg August Gottman fotograferad i juni 1864,  
ett halvår innan han omkom. Uppsala universitets-
bibliotek.
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som då ännu var i livet. Några stilstudier kan anföras: ”Nyss satt du så bister 
och arg, som hade du L–blad i magen”; ”än kuggas hundra kandisar i krian, och 
L–blad – han står där än i lithanian”; ”hur än vi med L–blad får dras”; ”Profes-
sor L–blad börjar gammal bli. – Det får jag säga att jag sk–r i; men Signildsberg 
han sköter som en karl: Jag ska’ si om jag har nå’n vase kvar”; ”Kanslern må 
gerna komma, jag ler åt honom”; ”Min glädje är att bråka i konsistorium” och 
så vidare.

Sigfrid Wieselgren har skrivit att Gottman under den ryktbara sexan fram-
förde en visa på temat ”Tack för ditt arga sinne!” Just de exakta orden har inte 
gått att finna i någon av Gutis’ visor men temat återkommer ständigt. I flera 
dikter, inte minst i ”Jätten”, driver Gottman gäck med Lindblads häftiga lynne. 
Säkert är att ”Hymn”, en annan av visorna i samlingen, framfördes på Phoenix, 
och där säkerligen mottogs med största jubel. Visan, som skall sjungas till me-
lodin av den engelske komikern E. W. Mackneys populära slagdänga ”I wish 
I was with Nancy in the Strand”, skildrar tvekampen mellan Lindblad (första 
versen) och Themptander (andra versen). Den förtjänar att lyftas ur glömskan 

Alexander Nays litografi över Signhildsberg ingår i Carl Arvid Klingspors och Bernhard Schlegels Uplands herrgårdar 
(1881). Åren 1854 till 1871 ägdes herrgården, belägen i Håtuna socken, av Johan Christopher Lindblad, som själv använde 
namnformen Signildsberg utan h. Många av Lindblads tentamina ägde rum ute på denna herrgård, vilket innebar att hans 
studenter var tvungna att färdas ett gott stycke från Uppsala.
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som exempel på hur 1860-talets Uppsalastudenter kunde häckla en impopu-
lär professor:

Hvem är det, som smyger der så tyst i syrtuten 
med plirande ögon som en katt omkring knuten? 
Det är han! Det är han! Det är han! Det är han! 
Det är han, som nyss bodde på sin gård invid sjön der 
och sög arrendatorer och lurade bönder. 
Det är han! Det är han! Det är han! 
  Om kanslern visste bara – – 
   Ohoj! Ohoj! 
  Och Fröman, hans vän, 
  och Nordström se’n. – 
  då vore vi på det klara! 
 
Hvem är det, som sitter der så flitig och pluggar, 
som ingen skrämmer och ingen kuggar? 
Det är han! Det är han! Det är han! Det är han! 
Han är icke den, som så lätt stryker segel, 
han är så fast, som en väggfast spegel. 
Det är han! Det är han! Det är han! Det är han! 
  Förr hette han Th–r 
   Ohoj! Ohoj! 
  Men fan i mej 
  han kalla sej 
  nu bör Examinander.

Med ”sin gård in vid sjön” syftar Gottman på Signhildsberg. I vilket förhåll-
ande Lindblad stod till kanslern, Fröman och Nordström behövde ingen av 
dem som firade Themptanders framgång närmare upplysas om. Välkända och 
omtalade var även de juridiska krumsprång som Lindblad hade använt för att 
tillskansa sig en väggfast spegel när han förvärvade Signhildsberg. Lindblads 
avlägsne släkting Peter Bagge skriver härom i sina memoarer:

Man kan också förstå, att vad som berättades från Lindblads föreläsningar ej 
saknade grund. Så skall han en gång, då han föreläste om skillnaden mellan 
juridisk och moralisk rätt, ha yttrat: ”När jag hade sålt min egendom Signilds-
berg, som låg vid Mälaren mellan Uppsala och Sigtuna, och fört bort mitt lös-
öre, så uttryckte min hustru sin saknad efter en stor väggspegel, som var med 
starka skruvar fastgjord vid en vägg. Denna ansågs av köparen vara väggfast 
och betraktades därför av honom såsom hans egendom. Emellertid sände jag 
ut till Signildsberg ett par hantverkare, som skruvade loss spegeln och förde 
den till Uppsala. Detta var juridiskt rätt, men moraliskt orätt.”

Eftersom spegelhistorien har lämnat stoff till en redan 1863 avfattad nid-
visa har Bagge misstagit sig om tidpunkten. Händelsen måste ha inträffat när 
Lindblad flyttade till Signhildsberg 1854, inte när han flyttade därifrån i början 
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av 1870-talet. Otroligt är icke att Gottman och hans kamrater under studie-
tiden hade lyssnat till föreläsningar, där professorn i kriminal- och processrätt 
med detta exempel ur sitt eget liv åskådliggjorde begreppen ”juridisk rätt” 
och ”moralisk rätt”. 

Lindblad uppskattade inte att han blev föremål för Gottmans, Almgrens 
och eventuellt andra författares flödande litterära kreativitet. Moritz Ruben-
son ansåg dock att visornas existens i sig borde ge honom ”lämplig anledning 
till sjelfpröfning, om icke han genom sitt åtgörande gifvit en skälig anledning 
till ungdomens missnöje, äfven om detta missnöje icke på det lämpligaste sät-
tet uttrycktes”.

Epilog
I augusti 1871 hade Lindblad sålt såväl Signhildsberg som den mindre egendo-
men Billby, belägen på andra sidan Håtunaviken, till friherren Hans  Henrik 
von Essen. Under de sista åren av sitt liv var Lindblad bosatt i Olympen, även 

kallat Plusquamperfectum, vid  Västra 
Ågatan. Sedan december 1838 hade 
han varit gift med den sjutton år yng-
re  Wilhelmina Heinrich, dotter till en 
grosshandlare i Göteborg. Äktenskapet 
blev barnlöst men hos makarna bodde 
fosterdottern Agnes Lindblad.

I april 1874 dog Wilhelmina Lindblad. 
Efter två år som änkling avled Johan 
Christopher Lindblad, märkt av lång tids 
sjuklighet, i slutet av mars 1876. Makarna 
är gravsatta på Uppsala gamla kyrkogård. 
Deras grav återtogs 2014 av kyrkogårds-
förvaltningen men minnesvården finns i 
skrivande stund ännu kvar.

I samband med universitetets fyra-
hundraårsjubileum 1877 skulle Lindblad 
ha blivit jubeldoktor om han hade varit 
i livet. Vid detta högtidliga tillfälle såg 
Juridiska fakulteten i stället till att kre-

era Nils Fröman till juris doktor honoris causa. Promotor var Victor Nordling, 
som till slut hade fått den adjunktur vilken promovenden, endast genom Lind-
blads utslagsröst, många år tidigare hade utestängts ifrån. Ceremonin innebar 
att Fröman erhöll en, låt vara senkommen, upprättelse för en av de mest om-
talade akademiska orättvisorna i 1800-talets Sverige.

Johan Christopher och Wilhelmina 
Lindblads minnesvård på Uppsala gamla 
kyrkogård. Fotograf: Carl Frängsmyr.
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Robert Themptander fortsatte sin karriär i samma raska tempo som han 
bedrivit sina studier. Nyss fyrtio år fyllda blev han 1884 Sveriges dittills och 
hittills yngste statsminister. Under tullstriden framstod han som en av de 
mest energiska förkämparna för frihandeln mot den protektionistiska falang, 
som påyrkade införandet av livsmedelstullar. Striden kulminerade 1887, då 
riksdagen upplöstes och nyval utlystes.

I samband med Themptanders femtioåriga studentjubileum 1911 framhöll 
Dagens Nyheter att den blivande statsministern hade blivit vida bekant långt 
innan han ens hunnit tänka ”på tullar, frihandel och riksdagsupplösning”, näm-
ligen för att han som ung student oförväget hade trotsat ”många, både före-
gående och efter kommande, kameralisters och hofrättisters ’buse’, professor 
J. C. Lindblad”. När 1861 års Stockholmsstudenter, däribland Oscar Montelius, 
efter femtio år återförenades vid en middag i Kungl. Dramatiska Teaterns fest-
våning hade Themptander sedan länge med döden lämnat kretsen. Minnet av 
hans ungdomsbravad i ”Kuggianum” var dock i högsta grad levande. 



Ett bestående arv från den indologiska forskningens genombrottstid i Uppsala finns kvar i en villaträdgård vid 
Gullvivevägen i Vårdsätra, nämligen denna inskription på sanskrit. Den höggs in i stenen av orientalisten Otto 
Fredrik Tullberg i mitten av 1830-talet i samband med att han förlovade sig med Sophie Ridderbjelke, dotterdot-
terdotter till Carl von Linné. Hon växte upp på det närbelägna Vårdsätra gård, där Tullberg hade varit informator 
åt hennes bröder. Tullberg avled 1853, varefter uppgifterna om hans inskription fördes vidare som muntlig tradi-
tion. Det dröjde till slutet av 1890-talet innan stenen lokaliserades och inte förrän 1922 kunde K. V. Zetterstéen 
visa att inskriptionen utgör ett citat ur dikten Nalasagan, vilket i översättning lyder: ”Och så länge min ande 
dväljes i kroppen, du ljuvt leende, så länge skall jag tillhöra dig; denna sanning förkunnar jag dig”. Tullberg, vars 
konstnärliga förmåga var omvittnad, dog i förtid men kärleksförklaringen till hans trolovade, som 1841 blev hans 
hustru, lever vidare. Fotograf: Gunilla Gren-Eklund.
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Indien i Uppsala

I slutet av 1830-talet skrev professorn i österländska språk Otto Fredrik Tull-
berg: ”Ifrån uråldriga tider har Indien af alla länder på jorden varit det, som 
mest tjusat Européen. Då Alexander drog ut för att eröfra Solens länder, var 
det Indien, som utgjorde målet för hans ärelystnad.” För egen del såg Tullberg 
dock mer fram emot att vetenskapligt erövra Indien och dess språk, vilket han 
karakteriserade som ”det fullkomligaste af jordens idiomer”. Den mångsidige 
Tullberg introducerade vid denna tid sanskritstudiet vid Uppsala universitet. 
Han bidrog i väsentlig grad till att knyta universitetet till den internationella 
forskningen genom en rad studieresor till olika europeiska arkiv och univer-
sitet. 

Indologin var på Tullbergs tid fortfarande en ung vetenskap. Dess uppkomst 
brukar förknippas med den brittiske filologen Sir William Jones, som i slutet 
av 1700- talet verkade i Calcutta för Ostindiska kompaniets räkning. I skriften 
The Sanscrit Language (1786) noterade han släktskapen mellan de olika indo-
europeiska språken och framhöll att sanskrit företedde likheter med latin och 
grekiska. Några decennier tidigare hade den franske orientalisten Abraham 
Hyacinthe Anquetil-Duperron besökt Indien och förvärvat en manuskript-
samling. Han lanserade begreppet ”arier” och är bekant som det europeiska 
Avestastudiets grundläggare.

Omkring sekelskiftet 1800 spred sig intresset för indologi till Tyskland, där 
Friedrich Schlegel utgav den för sanskritstudiet grundläggande studien Über 
die Sprache und Weisheit der Indier (1808). Några år därefter behandlade do-
centen och kyrkoherden Fabian Wilhelm af Ekenstam sanskrit i en latinsk 
dissertation i Lund. Ekenstam, som 1813 reste till London för att fördjupa sina 
studier i sanskrit, förmedlade intresset för Indiens språk och kultur till flera av 
romantikerna, däribland hans gode vän Per Daniel Amadeus Atterbom. Även 
grecisten Wilhelm Fredrik Palmblad behandlade den fornindiska litteraturen, 
bland annat i kalendern Svea under 1830-talet.
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Otto Fredrik Tullberg tecknad av Johan Way 
i mitten av 1830-talet. Teckningen utgör en av 
skisserna till konstnärens målning av Carl xIV 
Johans besök vid Gamla Uppsala högar 1834. 
Uppsala universitets bibliotek.

Sanskritist och vetenskaplig resenär
Otto Fredrik Tullberg hade således föregångare även i Sverige men ingen av 
dem ägnade sanskrit tillnärmelsevis det inträngande studium som han kom 
att göra. Tullberg var född på Högahults Norregård i Nöbbele socken i Små-
land den 26 september 1802 och kom till Uppsala som tjugoåring efter att 
ha avslutat gymnasiestudier i Växjö. År 1830 promoverades han till filosofie 
magister och blev två år senare docent i hebreiska och arameiska. Han tog 
aktiv del av studentlivet, bland annat som kurator för Smålands nation. Verk-
samt bidrog han till grundandet av Allmänna Sången 1830 och till Gustaf II 
Adolfs-jubileet 1832 komponerade han ”Hjältar, som bedjen” med text av Carl 
Wilhelm Böttiger. Under en följd av år anförde han Uppsalasångarna och 
framträdde med dem vid flera kungabesök, bland annat då Carl xIV Johan 
mottogs vid högarna i Gamla Uppsala i juni 1834. Vid detta tillfälle mottog 
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kungen ett dryckes horn med mjöd, varvid studentkören under Tullbergs led-
ning sjöng ”Svearna fordomdags drucko ur horn”. När Carl Johan återvände till 
Uppsala tre år senare för att inspektera biblioteksbyggnaden utnämnde han 
Tullberg till extra ordinarie hovpredikant sedan han beståtts en sångarhyll-
ning vid Flottsund inför återfärden till Stockholm. 

Under 1830- och 1840-talet arbetade Tullberg energiskt för att skapa veten-
skapliga kontakter med orientalister runt om i Europa. I Sverige saknade han 
föregångare, varför det i allt väsentligt var genom forskningsresor och inter-
nationella kontakter som han fick sin vetenskapliga skolning. Bland de fram-
stående språkforskare och orientalister med vilka han sammanträffade kan 
nämnas Franz Bopp, Johann Gottfried 
Ludwig Kosegarten, August Wilhelm 
Schlegel och Antoine-Isaac Silvestre de 
Sacy.

Tullbergs första resa genomfördes som 
Thunsk stipendieat 1835–37, varvid han 
besökte Tyskland, Italien, Frankrike och 
England. Efter hemkomsten började han 
höstterminen 1838 undervisa i sanskrit. 
Under läsåret 1840/41 besökte han åter-
igen Tyskland och England. Sedan han 
ånyo återkommit till Uppsala sökte han 
professuren i österländska språk, vilken 
blivit ledig sedan Pehr Sjöbring avlidit i 
januari 1842. Professuren uppehölls under 
vakansen av Tullbergs medsökande Carl 
Johan Tornberg. Konkurrensen mellan de 
båda orientalisterna blev svår, eftersom 
de hade olika inriktning. Tornberg var främst arabist medan Tullberg huvud-
sakligen hade fördjupat sig i syriska och sanskrit. Tornberg uppfördes i första 
förslagsrum av konsistoriet men Tullberg utgav en kritisk granskning av sin 
medsökande, till vilken han bifogade yttranden av olika europeiska auktorite-
ter. På hösten 1843 blev Tullberg utnämnd. Tornberg fick i stället professuren 
i Lund några år senare.

Intresset för sanskrit, som enligt Tullberg utgjorde ”det ädlaste, det full-
komligaste af jordens idiomer”, var av naturliga skäl begränsat. Under profes-
sorstiden kom han därför främst att ägna sig åt hebreiska och syriska. Hans 
intresse för syriskan fick honom dock inte att revidera uppfattningen att san-
skrit låg urspråket närmast. Följaktligen betonade han att de främsta land-
vinningarna inom den nyare språkforskningen hade gjorts av dem ”som lagt 
Sanskrit till grund för sina undersökningar”. 

Carl Johan Tornberg fotograferad 
omkring 1860. Uppsala universitets-
bibliotek
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Under professorstiden förblev Tullberg en flitig vetenskaplig resenär. Han 
besökte England, Italien och Tyskland 1846–47, och han återvände 1850 till 
England och Tyskland. Särskilt nära vetenskapliga kontakter odlade han med 
den tyske orientalisten och syrologen Georg Heinrich Bernstein, professor i 
Breslau, nuvarande Wroclaw i Polen. Tullberg levde för sin vetenskap och spa-
rade ingen möda. Aftonbladet karakteriserade honom sålunda: ”Utan att vara 
begåfvad med denna bländande och sällsynta själsliflighet, som vanligen kallas 
snille, hade han i rikt mått fått den lugna pröfningens, den säkra blickens, den 
stränga samvetsgrannhetens mindre lysande, men ej mindre värderika ande-
gåfvor.” Även som professor behöll han nära kontakter med studentvärlden. 
Från 1844 fungerande han som Uplands nations inspektor, vilket ämbete han 
dock lämnade när den småländska hemnationen sex år senare valde honom 
till inspektor. År 1849 hade han dessutom blivit inspektor för Skånska natio-
nen, vilken dock endast samlade några enstaka medlemmar och kort därefter 
nedlades.

Tullbergs flitiga resande och en i övrigt tung arbetsbörda krävde emellertid 
sin tribut. Hans hälsa hade börjat vackla redan innan han våren 1852 begav sig 
ut på det som skulle bli hans sista forskningsresa, vilken innefattade besök i 
Tyskland, Italien, Frankrike, Holland och England. När han på hösten samma 
år återkom till Uppsala var han svårt märkt av sjukdom. Det rika material 
han ihopsamlat i olika utländska arkiv och bibliotek fick han aldrig möjlighet 
att vetenskapligt behandla. Det gällde inte minst arbetet med en fullständig 
edition av Gregorius Bar-Hebræus’ syriska krönika från 1200-talet, Chronicon 
syriacum, vilket han förberett genom många års handskriftskollationer runt 
om i Europa, bland annat i samarbete med Bernstein i Breslau.

Efter ett utdraget avtynande avled Tullberg i april 1853. Om hans sista svåra 
tid skrev Correspondenten: ”Beundranswärd war den själsstyrka med hwilken 
Prof. Tullberg mötte såwäl sina plågor som tanken på sin förestående bortgång. 
Öm och kärleksfull make och fader, dolde han, utan ringaste klagan och under 
skenet af en saktmodig gladlynthet de säkert ganska stora smärtorna, och först 
några dagar före sin död tog han med den största resignation farwäl af sina 
närmaste.” Vid sin död var han femtio år gammal. Hans arvingar donerade i 
början av 1900-talet hans omfattande handskrivna samlingar i syrisk,  hebreisk 
och indisk filologi till universitetsbiblioteket. Även om Tullberg lämnade vä-
sentliga bidrag till syrologin blev, som Karin Beskow Tainsh uttrycker det, 
hans främsta insats ”införandet av sanskritstudiet i Sverige”.
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Sanskrit eller jämförande språkforskning
För den svenska sanskritforskningen blev Tullbergs bortgång en oersättlig för-
lust, även om spridda ansatser under de följande decennierna gjordes för att 
återuppliva ämnet. Publicisten och bruksägaren Carl Fredrik Bergstedt hade 
1843 utsetts till docent i grekiska men kom att ägna sig allt mer åt studiet av 
sanskrit. Han utgav en rad översättningar från detta språk. Anders Uppström, 
en annan framstående sanskritkännare, valde att fördjupa sig i studiet av go-
tiskan och Silverbibeln. Under 1860-talet undervisade adjunkten Lars Edman 
i sanskrit, men av allt att döma på elementär nivå.

Större betydelse fick Axel Erdmann, senare professor i germanska språk 
och engelska, som föreläste och examinerade i sanskrit mellan 1874 och 1891. 
Han hade studerat i Bonn för den tyske orientalisten Johann Gildemeister och 
förmedlade den internationella sanskritforskningen i sin undervisning, även 

Sanskritisten Anders Uppström porträtterad av okänd konstnär omkring 
1860. Uppsala universitets konstsamlingar.



AKADEMISKA INTERIÖRER

102

om han inte författade några vetenskapliga arbeten inom detta område. Bland 
hans elever fanns grecisten Olof August Danielsson, vilken 1883 försvarade av-
handlingen Die Einleitung des Mahabhashya übersetzt som behandlade inled-
ningen till den indiske filosofen Patañjalis grammatik från tiden kring Kristi 
födelse, ett av sanskritlitteraturens klassiska verk. Danielsson övergick dock 
sedan till den grekiska och etruskiska filologin.

Den tidiga sanskritforskningen i Sverige hade huvudsakligen bedrivits inom 
den vittomfattande disciplinen österländska språk. Med tiden blev det allt 
svårare att hålla samman semitiska språk, hamitiska språk, sanskrit, avestiska 
med flera tungomål inom samma ämne och samma professur. Av detta skäl 
bytte lärostolen i österländska språk namn till semitiska språk 1874, vilket 
markerade att professuren främst skulle ägnas detta språkområde.

För många föll det sig naturligt att adjunkturen i österländska språk, den 
andra ordinarie lärarbefattningen i ämnet, därför skulle inriktas mot sanskrit. 
Redan i skriften om Österländska språk såsom universitets-studium (1863) hade 
Carl Johan Tornberg uttryckt önskemål om ”en ny lärostol för de Indiska språ
ken, med hvilka hos oss tillsvidare gerna kan förenas den comparativa språk-
forskningen”. På samma sätt resonerade fakulteten i Uppsala, som i december 
1873 framhöll det önskvärda i att universitetet erhöll ”en professur i sanskrit 
och jemförande indoeuropeisk språkforskning”.

Adjunkturen i österländska språk omvandlades 1877 till en extra ordinarie 
professur, men inte i sanskrit utan i jämförande språkforskning. Statsmak-
terna framhöll att sanskrit skulle utgöra ett väsentligt läroområde inom den 
nya extra ordinarie professuren, vilken dock fick en vidare utsträckning med 
allmän lingvistisk inriktning. Ecklesiastikministern F. F. Carlson motiverade 
beslutet på följande sätt: ”Med österländska språk förstod man fordom blott 
de semitiska språken. Nu mera räknas vida flera språkgrenar, såsom sanskrit 
och dess dotterspråk, till österländska språk, och en profession i jemförande 
språkforskning, som äfven sysselsätter sig med sist nämnda kunskapsgrenar, 
lärer vid vetenskapens nu varande ställning ett universitet, som vill följa med 
sin tid, icke kunna umbära.” Några mer preciserade direktiv eller anvisningar 
lämnades inte, vilket ledde till en rad komplikationer när tjänsten skulle till-
sättas.

Sommaren 1878 utgick utlysningstiden för den nya befattningen. Ansök-
ningar hade influtit från Axel Erdmann, Herman Almkvist och Fredrik Leff-
ler (Läffler). Av dessa hade endast Erdmann några egentliga meriter inom 
sanskrit, varför han framstod som huvudkandidat. Hans förhoppningar gru-
sades emellertid på ett överraskande och försmädligt sätt. Strax innan hans 
specimensavhandling skulle lämnas till tryckeriet förlorade han, genom ett 
missöde, det oersättliga manuskriptet. Han hade därför inget annat val än att 
återkalla sin ansökan.
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Följaktligen återstod Almkvist och Leffler. De var framstående forskare 
inom sina områden, det vill säga semitiska respektive nordiska språk, men 
inga indologer. Oklarheterna kring professurens inriktning gjorde även de sak-
kunniga osäkra. I ett brev till sektionen förklarade Sophus Bugge, professor 
i jämförande indoeuropeisk språkforskning i Kristiania, att han inte längre 
ville kvarstå som sakkunnig, eftersom det inte framgick huruvida professuren 
främst skulle omfatta sanskrit eller semitiska språk. För egen del ansåg sig 
Bugge endast vara kompetent att yttra sig om befattningen gällde sanskrit och 
jämförande indoeuropeisk språkforskning, varför han under rådande omstän-
digheter fann klokast att avsäga sig uppdraget.

Med anledning av Bugges besked beslutade sektionen, på nordisten Mårten 
Richerts förslag, att inga nya sakkunniga skulle utses förrän den hade uttalat 
en klar uppfattning rörande professurens omfattning och innebörd. Bortsett 
från rektor Carl Yngve Sahlin, som påpekade att sektionen inte hade rätt att 
på egen hand definiera professurers läroområden, rådde stor enighet om att 
med jämförande språkforskning i praktiken skulle förstås sanskrit och jämfö-
rande indoeuropeisk språkforskning. När väl detta var klargjort accepterade 
Bugge att kvarstå som sakkunnig tillsammans med Esaias Tegnér den yngre, 
Lundaprofessor i österländska språk, samt Mårten Richert. 

De sakkunniga gjorde olika bedömningar. Bugge förklarade både Leffler och 
Almkvist kompetenta, men Tegnér menade att Almkvist endast var kom-
petent i det fall tjänsten inte skulle fattas som en professur i indoeuropeisk 
språkforskning. Just detta förhållande ansåg Richert redan fastställt genom 
sektionens beslut, varför han underkände Almkvists kompetens. I sektionen 
förklarades både Almkvist och Leffler inkompetenta med röstsiffrorna fem 
mot tre. Sektionsmajoritetens linje var således klar: Professuren skulle de facto 
avse sanskrit, varför den som inte fullt styrkt sin skicklighet inom detta språk 
heller inte kunde påräkna någon kompetensförklaring.

Dagen innan konsistoriet skulle sammanträda för att upprätta förslag inne-
höll UpsalaPosten en stor artikel, författad av signaturen ”K. L.”. Den anonyme 
skribenten, som visade sig ha misstänkt god insyn i ärendet, riktade ett hårt 
angrepp mot sektionen för dess inkompetensförklaring av Almkvist. Skriben-
ten menade att det saknades stöd för beslutet att professuren främst skulle 
ägnas sanskrit. Tvärtom fanns det skäl att frukta att ”det ovillkorliga inskrän-
kandet af de semitiska språken till en enda lärostol i strid mot en långvarig 
tingens ordning” i sig skulle vara olämpligt. Det skulle dessutom vara orättvist 
mot Almkvist, som under fjorton år hade tjänat universitetet som oavlönad 
docent, om den ena av de båda fasta lärarplatserna i semitiska språk indrogs 
just när han stod i tur att få den. I konsistoriet resonerade merparten av le-
damöterna på liknande sätt. Teologen Carl Axel Torén framhöll exempelvis 
att den inskränkning av professurens område till sanskrit, som sektionen hade 
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förordat, visserligen kunde anses både logisk och berättigad. Men detta rub-
bade likväl inte det faktum, att professuren ”sådan den af regering och riksdag 
blifvit bestämd, erhållit en mera omfattande, mera allmänt linguistisk karak-
ter”. Både Almkvist och Leffler blev följaktligen kompetensförklarade, varvid 
den förstnämnde tillerkändes första förslagsrum.

Konsistoriet beslut att uppföra semitisten Almkvist på förslag rörde emel-
lertid upp starka känslor bland sanskritämnets anhängare. Signaturen ”Flere 

yngre universitetslärare”, som införde 
två större artiklar i Stockholms Dag
blad, framhöll att samtliga i saken 
initierade personer hade tagit för gi-
vet ”att platsen gällde sanskrit och 
jemförande indoeuropeisk språkve-
tenskap” samt tillade att ”en yngre i 
nyssnämnda ämne specielt bevandrad 
universitetslärare [Axel Erdmann], 
som sedan tillfälligtvis blef hindrad 
att fullfölja sin ansökan, allmänt be-
tecknades såsom den presumptive 
innehafvaren af denna lärostol”. När 
den självskrivne kandidaten Erdmann 
återkallat sin ansökan hade således 
konsistoriet – i stället för att tillgodo-
se det sedan länge påtalade behovet 
av en lärartjänst i sanskrit – begagnat 
sig av möjligheten att förskaffa Alm-
kvist en tryggad ställning. Detta var i 

och för sig lovvärt, men hade kunnat ske på annat sätt, till exempel genom ut-
verkandet av en personlig extra ordinarie professur. Uppenbarligen hoppades 
undertecknarna att både Almkvist och Leffler skulle förklaras inkompetenta, 
vilket skulle bereda Erdmann möjlighet att återskapa sitt specimen och söka 
professuren på nytt.

Flera andra skribenter ryckte dock ut till Almkvists försvar. Kemisten Otto 
Pettersson försäkrade att det inte förelåg någon motsättning mellan yngre och 
äldre universitetslärare. För sin egen del var han övertygad om ”att den opinion, 
som tillerkänner dr Almkvist anspråket på första förslagsplatsen till det nya 
embetet, är vida allmännare (ehuru mindre högröstad), äfven bland de yngre 
akademiska lärarne, än den motsatta”. Pettersson ansåg dessutom att det var en 
fördel om det även tillkom professurer som inte var alltför ”trångt begränsade”, 
utan medgav en viss flexibilitet. Denna gång hade en företrädare för de semi-
tiska språken utnämnts, nästa gång kunde valet lika gärna träffa en sanskritist.

Axel Erdmann. Fotografi av Emil L:son Finn. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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Semitisten Herman Almkvist utnämndes till extra ordinarie professor i 
jämförande språkforskning i slutet av 1880. I praktiken innebar detta att semi-
tiska språk under det följande decenniet kom att företrädas av två professorer; 
den ordinarie professuren i ämnet innehades sedan 1876 av Theodor Nordling. 
Undervisningen i sanskrit kom även fortsättningsvis att ombesörjas av Axel 
Erdmann, som i stället för en extra ordinarie professors lön fick nöja sig med 
ett blygsamt arvode. Missödet med hans specimensavhandling blev dyrköpt. 
Erdmann blev 1892 extra ordinarie professor i nyeuropeisk lingvistik och var 
från 1904 professor i engelska språket.

Professur och akademisk legitimitet
Den nya professuren hade inte löst frågan om sanskritstudiet på det sätt som 
sektionen hade hoppats. Likafullt kom ämnet att uppleva något av en renäs-
sans vid universitetet under 1880-talet. I mitten av decenniet började Olof 
August Danielsson hålla enskilda övningar av seminariekaraktär, varvid bland 
annat hymner ur Rigveda tolkades 
och diskuterades. År 1888 över-
gick ansvaret för detta informella 
seminarium till Ferdinand Johans-
son, som två år tidigare hade blivit 
docent i jämförande indoeuropeisk 
språkforskning.

Genom 1891 års examensstadga 
blev sanskrit ett examensämne i 
filosofie kandidat-examen, vilket 
åter aktualiserade behovet av en 
ämnesföreträdare. Sektionen an-
höll därför om att den extra or-
dinarie professuren i jämförande 
språkforskning skulle omvandlas 
till motsvarande tjänst i sanskrit 
efter Almkvists avgång. Denna 
väntades ske inom kort, eftersom 
de flesta utgick från att han skulle 
övergå till ordinarie professuren i 
semitiska språk som blivit ledig 
efter Theodor Nordlings bortgång. 
Konsistoriet ställde sig bakom för-
slaget, vilket sedan stadfästes av 
Kungl. Maj:t. År 1893 utnämndes 

Herman Almkvist ingick tillsammans med 
Fredrik Fehr, Hans Hildebrand och Esaias 
Tegnér den yngre i organisationskommittén 
för orientalistkongressen i Stockholm 1889. 
Illustration i Ny Illustrerad Tidning. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Ferdinand Johansson till förste innehavare av den extra ordinarie professuren 
i sanskrit och jämförande indoeuropeisk språkforskning. Fyrtio år efter Tull-
bergs bortgång hade således sanskrit fått en egen lärostol vid universitetet. 

Professurens formella benämning ”sanskrit och jämförande indoeuropeisk 
språkforskning” anknöt till språkbruket i Tyskland och Frankrike, där flera lä-
rostolar hade inrättats i ”Sanskrit und vergleichende indogermanische Sprach-
forschung” respektive ”Sanscrit et grammaire comparée”. Under 1800-talet 
framstod denna ämneskombination som naturlig och okomplicerad men un-
der 1900-talet blev professurens dubbla identitet allt mer problematisk, vilket 
inte minst visade sig vid tjänstetillsättningar. Carl Johan Tornberg hade på 
1860-talet talat om föreningen av de båda ämnena som en godtagbar tillfällig 
lösning. Provisoriet blev emellertid permanentat. I en programartikel 1920 un-
derströk Ferdinand Johansson att professuren egentligen omfattade två skilda 
ämnen. Föreningen av dessa var ”för ingen del grundad i sakens egen natur”, 
utan berodde på vissa rådande förhållanden när de första svenska professu-
rerna inrättades. I takt med att den vetenskapliga specialiseringen hade det 
blivit allt svårare att förena den filologiska disciplinen sanskrit, det vill säga 

K. Ferdinand Johansson porträtterad av Gerda Jungberg. Uppsala 
universitets konstsamlingar.
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studiet av den indoeuropeiska språkfamiljens indiska gren jämte motsvarande 
litteratur, med den språkvetenskapliga disciplinen jämförande indoeuropeisk 
språkforskning, vilken studerade de indoeuropeiska språkens släktskapsför-
hållanden.

Ferdinand Johansson, ofta använde han även sitt första förnamn Karl el-
ler initialen K. före Ferdinand, hade vid tjugofem års ålder blivit docent på 
De derivatis verbis contractis linguae grecae quaestiones (1886), vilket lärdoms-
prov väckte stor uppmärksamhet. Avhandlingen framlades visserligen i gre-
kiska men behandlade en rad problem och perspektiv med anknytning till 
den jämförande språkforskningen. Dissertationen ansågs vara så förnämlig 
att Johansson blev förklarad kompetent när han sökte professuren i grekiska 
1891. Dessförinnan hade han studerat germanska språk och keltiska för Sophus 
Bugge i Kristiania.

Under orientalistkongressen 1889 hade Johansson fungerat som sekreterare, 
varefter han reste till Berlin för att studera indologi för Albrecht Friedrich 
Weber, dåtidens främste auktoritet inom sanskrit och fornindisk litteratur. 
I likhet med andra upsaliensiska språkvetare som Olof August Danielsson, 
Adolf Noreen, Fredrik Tamm och Fredrik Läffler influerades han av jung-
grammatiken och dess intresse för den historiskt jämförande språkforskning-
en.

Sedan Johansson väl blivit professor publicerade han en rad lingvistiska och 
filologiska arbeten. Han översatte dessutom flera sanskrittexter till svenska, 
bland annat tre Rigveda-hymner i Bidrag till Rigvedas tolkning (1897). Stor upp-
märksamhet rönte vidare hans översättningar av buddhistiska sagor och legen-
der i volymen Indiska sagor (1907). Han ägnade sig även åt religionshistorisk 
forskning, varvid han inledde ett fruktbart tvärvetenskapligt samarbete med 
Nathan Söderblom. I Söderbloms Främmande religionsurkunder (I–II, 1908) 
bidrog han med översättningar av hinduiska och buddhistiska religiösa texter. 
Söderbloms inflytande stimulerade hans religionshistoriska forskningar, vilka 
bland annat resulterade i studien Solfågeln i Indien (1910). Tillsammans med 
J. A. Lundell, K. V. Zetterstéen och K. B. Wiklund grundade han 1906 facktid-
skriften Le Monde Oriental, vars redaktion han tillhörde fram till 1921.

Genom reformen 1909 omvandlades Johanssons professur till en ordinarie 
lärostol. Han avled i december 1926, drygt ett år efter pensioneringen. Under 
hela sitt aktiva liv hade Johansson arbetat med en stort upplagd etymologisk 
ordbok över sanskrit. Vid hans bortgång var manuskriptet, frukten av decen-
niers arbete inom den jämförande språkforskningen, fortfarande endast en 
torso. Bara det ofullbordade manuskriptet skulle dock, enligt en uppskatt-
ning, i tryckt form ha omfattat långt mer än tusen sidor. Ordboken framstod 
för Johansson själv som hans livsverk. Blott den, skriver en nekrologförfattare, 
”som haft tillfälle att under åratal följa gången av detsamma kan förstå, vad 
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det måste ha betytt för honom, när han insåg, att krafterna skulle tryta för 
fullföljandet av detsamma”.

Som docent under Johansson verkade i slutet av 1890-talet Evald Lidén, 
som 1899 blev förste innehavare av den nyinrättade ”Oscar II:s professur i 
jämförande språkforskning med sanskrit” vid Göteborgs högskola. Han gjorde 
sig främst känd som kännare av armeniskan.

Charpentier och Rönnow
En annan av Johanssons elever var Jarl Charpentier, vilken vid tjugotre års 
ålder hade disputerat och blivit docent på avhandlingen Studien zur indischen 
Erzählungsliteratur. I. Paccekabuddhageschichten (1908). Charpentier uppehöll 
professuren vid flera tillfällen och företog en rad studieresor till universitet i 
Tyskland och England. Han sökte 1920 professuren i sanskrit med jämförande 
indoeuropeisk språkforskning i Lund men blev förbigången av Herbert Peters-
son, trots att han stöddes av sakkunnigmajoriteten. 

Charpentier fick en ny möjlighet två år senare. Vid mitten av 1920- talet 
hade åtgärder börjat vidtas för att återbesätta Uppsalaprofessuren inför 
 Ferdinand Johanssons förestående pensionering. Inte heller denna tillsättning 
förlöpte utan komplikationer. En vecka före sin avgång föreslog Johansson att 
Charpentier skulle kallas till professuren. Enligt universitetsstatuterna kräv-
des för kallelse att den föreslagne dels ägde uppenbar skicklighet, dels ”anses 
förtjänt att till ämbetet nämnas framför varje annan svensk man, som till 
detsamma kan komma i åtanke”. När förslaget behandlades av Humanistiska 
sektionen framhöll Otto von Friesen, professor i svenska språket, att kon-
kurrensen om professuren i Lund hade visat att Charpentier var en ovanligt 
receptiv forskarbegåvning men det hade också framgått ”att produktionens 
kvalitet – och detta gäller såväl hans filologiska som hans lingvistiska förfat-
tarskap – ingalunda står i proportion till dess omfattning”. Även om Johansson 
satte större värde på Charpentiers vetenskapliga skrifter måste det, menade 
von Friesen, ”dock väcka förvåning att han ansett det med universitetets in-
tressen förenligt att i detta fall för den efter honom lediga platsens besättande 
såsom sin sista ämbetsåtgärd igångsätta en kallelseprocedur”. För egen del an-
såg von Friesen att universitetet bäst skulle gagnas om professuren utlystes på 
vanligt sätt. Frågan hade, menade han, genom Johanssons agerande ”kommit 
i ett mycket olyckligt läge”, och han såg ingen annan utväg än att själv föreslå 
Helmer Smith till kallelse, främst ”för att valet icke från början må inskrän-
kas till doc. Charpentier”. Helmer Smith hade tillsammans med den danske 
orientalisten Dines Andersen kort dessförinnan färdigställt palihandboken 
A Critical Pāli Dictionary (1924), ett tungt vägande bidrag till kunskapen om 
detta språk. Smith hade fått sin vetenskapliga skolning i Uppsala, där han 1908 



INDIEN I UPPSALA

109

avlade licentiatexamen. Sedan 1921 innehade han en docentur i indisk filologi 
vid Lunds universitet.

Två olika kallelseförslag förelåg således. Till sakkunniga utsågs Ferdinand 
Johansson, Evald Lidén, Herbert Petersson och Dines Andersen. Valet av 
 Johansson skedde med minsta möjliga marginal, sju röster mot sex. Minori-
teten ansåg att han efter sitt väckta kallelseförslag inte gärna kunde förväntas 
vara en objektiv granskare.

Utlåtandena förelåg redan efter några veckor. Johansson underströk att 
Charpentiers kompetens var uppenbar inom professurens båda områden Med 
Smith förhöll det sig annorlunda. Hans pali-editioner var förvisso förtjänst-
fulla men, enligt Johansson, otillräckligt som merit för en professur i sanskrit. 
Johansson uppdrog nämligen en skarp gräns mellan begreppen sanskrit och 
indologi. Lärostolen omfattade, enligt hans definition, enbart sanskrit, det vill 
säga fornindiska språket och litteraturen. Pali utgjorde inte någon del av san-
skrit, varför den som ägde professorskompetens i detta språk på intet sätt 
kunde ”anses äga dylik kompetens i sanskrit med vad därtill hör”. Eftersom 
Smith inte hade ”speciminerat med en enda rad” vad beträffade jämförande 
indoeuropeisk språkforskning kunde han inte heller tillerkännas professors-
kompetens inom detta område.

Dines Andersen, Smiths medarbetare i pali-projektet, kom till rakt mot-
satt slutsats, nämligen att ”at Docent Helmer Smith bör vurderes adskilligt 
höjere end Dr Charpentier”. Han kunde heller inte finna ”nogen anden svensk 
Mand for Tiden bedre kvalificered til Professuren end Docent Helmer Smith”. 
Evald Lidén ansåg att endast Charpentier uppfyllde kraven för kallelse, medan 
 Herbert Petersson avvisade båda kallelseförslagen.

Sedan utlåtandena inkommit beslöt sektionen att, med nitton röster mot 
en, avslå båda kallelseförslagen. Historikern Georg Wittrock röstade ensam för 
Charpentiers kallelse. Otto von Friesen röstade således mot sitt eget kallelse-
förslag av Smith. Han förklarade att sakkunnigutlåtandena hade visat ”att doc. 
Smith som vetenskapsman är den avgjort mest framstående”, varför han hade 
stärkts i sin uppfattning att platsen ”lyckligast skulle fyllas av doc. Smith”. 
Men då enighet bland sakkunniga inte förelåg fann han klokast att rösta emot 
båda förslagen.

Resultatet innebar att professuren skulle anslås ledig för ansökan. Vid an-
sökningstidens utgång i november 1925 hade ansökningar inkommit från så-
väl Jarl Charpentier som Helmer Smith. Dessutom anmälde Lundadocenten 
 Hannes Sköld intresse. Frågan om vilka som skulle utses till sakkunniga blev, 
mot bakgrund av det som inträffat i sektionen, infekterad. Även denna gång 
rådde delade meningar om huruvida Ferdinand Johansson skulle få vara sak-
kunnig. Hjalmar Psilander, professor i tyska, var mycket kritisk mot Johans-
sons agerande i saken: ”I detta befordringsärende har det hittills enastående 
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och exempellösa inträffat, att den avgående professorn själv genom kallelse-
förslag tagit initiativet till utseende av sin efterträdare och därefter fått fung-
era som domare i det av honom själv väckta kallelseärendet. Då professuren 
nu, sedan humanistiska sektionen med 19 röster mot 1 avslagit detta kallelse-
förslag, blivit förklarad till ansökan ledig, måste jag, ehuru tidigare tveksam, 
efter förnyat övervägande av saken anse, att prof. Johansson redan genom be-
rörde initiativ- och ställningstagande utestängt sig från att vidare tjänstgöra 
som sakkunnig.” Psilander påminde särskilt om ”prof. Johanssons orimliga åt-
gärd att stödja sin mening om doc. Charpentiers överlägsenhet t.o.m. med en 
inkompetensförklaring för doc. Smith inom professurens s. k. första ämne.” 
Med femton röster mot sju beslöt konsistoriet likafullt att Johansson trots allt 
skulle få fortsatt förtroende som sakkunnig. Någon konkurrens blev det emel-
lertid inte, eftersom både Smith och Sköld återkallade sina ansökningar innan 
ärendet hunnit avgöras. Charpentier var därmed ende kvarvarande sökande 
och utnämndes i december 1927.

Jarl Charpentier porträtterad av Nils von Dardel. Uppsala universitets 
konstsamlingar.
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I sin forskning upptog Charpentier en rad filologiska, litteraturhistoriska 
och religionshistoriska frågeställningar. I den omfångsrika volymen Die Supar
nasage (1920–22) vidareutvecklade han för en internationell publik Johanssons 
arbete om solfågelstexten och klargjorde dess sammanhang med vediska tex-
ter. Charpentier uppvisade breda kunskaper inom de indoeuropeiska språken. 
Som sanskritforskare kom han att särskilt intressera sig för jainismen. Han för-
fattade ett flertal översiktsverk, handböcker och översättningar. Bland dessa 
förtjänar hans historiska verk Indien – historia, religion, kastväsen (1925) att 
särskilt nämnas.

Charpentier tillhörde sin tids Uppsalaprofiler. Hans slagfärdiga repliker i 
tal och skrift kunde väcka munterhet; de har i flera fall levt kvar i den upsa-
liensiska anekdotfloran. Charpentiers liv fick ett abrupt och tragiskt slut. En 
julidag 1935 intog han middag i sitt hem. Under måltiden råkade han sätta en 
köttbit i halsen, vilken han utan framgång försökte avlägsna. Ambulans till-
kallades men under färden till Akademiska sjukhuset avled han av kvävning. 
Läkarna försökte förgäves återuppliva honom vid framkomsten till sjukhuset. 
Han var femtio år gammal vid sin plötsliga bortgång.

Åtta år senare, 1943, drabbades den upsaliensiska indologin återigen av 
en oväntad och svår förlust, då en av Charpentiers mest framstående elever 
 Kasten Rönnow avled i sviterna av en enkel operation. Rönnow hade dispute-
rat i december 1927 och följande år blivit docent. Vid flera tillfällen uppehöll 
han professurerna i sanskrit i både Uppsala och Lund. Han var i grunden filolog 
men kom, precis som företrädarna Johansson och Charpentier, att fördjupa sig 
i religionshistoria, särskilt den vediska tidens. På detta område tillhörde han, 
enligt en nekrolog, ”otvivelaktigt en av de främsta auktoriteterna i världen, 
och han hade just nu mycket stora arbeten för handen, som enligt sakkunnigt 
vittnesbörd i betydande utsträckning skulle ha ändrat hela uppfattningen om 
denna tidsålder”. Även den grekiska religionen, inte minst Dionysioskulten, 
fångade hans intresse. År 1939 hade han blivit förklarad kompetent och upp-
förd i tredje förslagsrum när professuren i religionshistoria vid universitetet 
skulle tillsättas. Rönnow, som bara var fyrtiosex år vid sin bortgång, hade 
sannolikt förr eller senare blivit professor i sanskrit. Han hade förmodligen 
kunnat bli det redan under sin livstid. Trots att han uppehöll professuren efter 
Charpentiers bortgång sökte han, märkligt nog, den inte. I ljuset av de svårig-
heter universitetet hade med att återbesätta tjänsten framstår hans beslut som 
än mer förvånande.
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Helmer Smith och Uppsalaskolan
När Charpentiers efterträdare skulle rekryteras ställde universitetet först sina 
förhoppningar till Göteborgsprofessorn Georg Morgenstierne, vilken dock 
inte hade några planer på att flytta till Uppsala. Han återvände i stället till 
Oslo för att efterträda sin svärfar Sten Konow på lärostolen i indiska språ-
ket och litteraturen. Till slut lyckades universitetet i stället övertala Helmer 
Smith att insända en ansökan. Hans goda meriter gjorde tillsättningen till en 
formsak och de sakkunniga tillstyrkte utnämningen i varma ordalag. Konsi-
storiet uppförde honom enhälligt på förslag, varefter utnämningen följde i 
juni 1936.

Med Helmer Smith som professor trädde indologin i Uppsala in i ett nytt 
skede. Han var framför allt intresserad av buddhistiska texter. En särställ-
ning i hans produktion intar hans textedition av det paligrammatiska verket 
 Saddaniti, frukten av många års arbete. Under hans professorstid blev ämnets 
dubbla identitet allt mer problematisk, varför både 1937 och 1945 års univer-
sitetsberedningar föreslog att en viss specialisering skulle ske så till vida att 
professuren i Uppsala skulle inriktas mot indologi, medan tonvikten i Lund 
skulle läggas på jämförande indoeuropeisk språkforskning. Dessa förslag vann 
dock aldrig genomslag.

Helmer Smith blev emeritus på våren 1947. Som professor kom han att 
lägga grunden för en ny tradition inom ämnet, vilken har kallats Uppsalasko-
lan. Hans elev Nils Simonsson skulle i detta avseende föra arvet vidare när 

han återkom till Uppsala i mitten 
av 1970-talet. Under kvartsseklet 
däremellan kom ämnet däremot att 
få en delvis annan inriktning.

Den efter Smith lediga profes-
suren söktes av den danske univer-
sitetsadjunkten Hans Hendriksen 
och av religionshistorikern och ira-
nisten Stig Wikander, en av semitis-
ten H. S. Nybergs elever. Wikander 
hade 1938 disputerat på avhand-
lingen Der arische Männerbund, 
som behandlade de krigarband, 
styrda av en ledare eller en kung, 
vilka etablerades i Syrien omkring 
1600 före Kristus. Tre år senare ut-
sågs han till docent i iranska språk 
i Lund.

Professorn i semitiska språk H. S. Nyberg i sitt 
arbetsrum i universitetshuset. Genom fönstret 
syns det så kallade Skandalhuset, där univer-
sitetsförvaltningen länge huserade. Fotograf: 
Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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Under 1940-talet verkade Stig Wikander som docent i Lund. Han tillbringade flera av 
krigsåren som delegat för Röda Korset i det krigs- och svältdrabbade Grekland. Ovan 
syns det viseringsbrev som han behövde för resorna genom det av Tyskland ockuperade 
Centraleuropa. Uppsala universitetsbibliotek.
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Wikander blev inkompetensförklarad av sakkunnigmajoriteten men fick i 
sektionen stöd av sin lärare H. S. Nyberg, vilken dock var ensam om sin upp-
fattning. Hendriksen sattes främst av alla övriga ledamöter även om några av 
dem uttryckte tveksamhet om huruvida han uppfyllde regeringsformens krav 
på ”utmärkt skicklighet” för att utländska medborgare skulle kunna utnämnas. 
I konsistoriet, som behandlade frågan på våren 1947, röstade sjutton av tjugo 
ledamöter för att uppföra Hendriksen på förslag. H. S. Nyberg upprepade sitt 
stöd för Wikander men fick bara med sig religionsvetaren Geo Widengren 
och farmakologen E. Louis Backman. Hendriksen utnämndes kort därefter 
och blev den förste danskfödde ordinarie professorn i Uppsala universitets 
historia. Wikander uppehöll läsåret 1947/48 den nyinrättade preceptorsbefatt-
ningen i  religionshistoria inom Filosofiska fakulteten. Han återvände därefter 
till Lund, där han en tid innehade forskarstipendium.

Hendriksen anlände till Uppsala i början av september 1947. I en intervju 
i Upsala Nya Tidning uttryckte han sin glädje över att ”få fortsätta det ar-
bete, som har utförts av professor Helmer Smith”. I sin undervisning avsåg 
den nye professorn att inledningsvis uppmärksamma Rigveda och olika pali-
texter. Hendriksen var en mångsidig forskare med meriter inom professurens 
båda huvudområden. Han hade studerat på flera olika platser, bland annat i 
Uppsala under vårterminerna 1940 och 1941. År 1944 hade han disputerat i 
Köpenhamn på en avhandling om infinita verbformer i pali. Han författade 
betydande studier över bland annat hettitisk ljudlära och laryngalteori. Längre 
fram undersökte han indoariska dialekter i Himalaya men då hade han redan 
utbytt sin lärostol mot en professur i indisk-österländsk filologi i Köpenhamn. 
Hans verksamhet i Uppsala blev blott ett fyraårigt mellanspel. 

Wikander och religionshistorien
Sedan Hendriksen 1951 beviljats avsked inkallades Lundadocenten Gösta Lie-
bert som vikarie. När tjänsten utlystes fick denne konkurrens av Stig Wikan-
der, vilken dittills inte hade haft någon lycka i befordringshänseende. Redan 
innan han förbigicks av Hendriksen vid den föregående tillsättningen hade 
han sökt professuren i religionshistoria i Oslo men återkallat sin ansökan. När 
han 1948 sökte lärostolen i religionshistoria i Lund fick han stå tillbaka för 
både Erland Ehnmark och Carl-Martin Edsman. Efter ett utdraget tillsätt-
ningsförfarande blev Wikander förbigången även när han kort därefter, åter-
igen i konkurrens med Edsman, sökte precepturen i religionshistoria i Upp-
sala. Marginalerna var vid detta tillfälle inte på Wikanders sida. Han stöddes 
av såväl sakkunnigmajoritet som merparten av ledamöterna i Humanistiska 
sektionen. I konsistoriet blev emellertid röstsiffrorna tio mot tio, varvid rek-
tor Fredrik Bergs utslagsröst fällde avgörandet till Edsmans förmån.



INDIEN I UPPSALA

115

För Wikanders del öppnade sig en ny möjlighet när Hendriksen återvände 
till Köpenhamn. Ansökningstiden för den lediga professuren i sanskrit och 
jämförande indoeuropeisk språkforskning löpte ut på hösten 1951. Återigen 
blev huvudfrågan hur ämnet och professurens omfattning skulle definieras. 
Frågan gällde dels förhållandet mellan de båda huvudämnena – sanskrit re-
spektive jämförande indoeuropeisk språkforskning – dels definitionen av be-
greppet sanskrit. Från början avsågs därmed endast det fornindiska språket 
men med tiden hade ordet fått en vidare innebörd. I 1937 års universitets-
beredning uttrycktes det sålunda: ”Språkvetenskapens utveckling har med-
fört, att beteckningen sanskrit blivit för trång. Detta ämne torde numera böra 
anses omfatta även övriga indoeuropeiska språk i Indien samt dessutom de 
iranska språken. Den lämpligaste benämningen på ämnet torde därför vara 
indoiranska språk.” I praktiken uppfattades indologi som professurens huvud-
område, varför det faktum att Wikander främst var religionshistoriker inte 
nödvändigtvis behövde innebära att han saknade formell kompetens. Gösta 

Stig Wikander (till vänster) på väg in till sin installationsceremoni i universitetsaulan. Fram-
för honom går rektor Åke Holmbäck och universitetskanslern Arthur Thomson. Bredvid 
Wikander går exegeten Harald Riesenfeld, som installerades vid samma tillfälle. Detta var 
andra gången i universitetets historia som två professorer installerades samtidigt. Fotograf: 
Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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Liebert, som var åtta år yngre än sin medsökande, hade främst ägnat sig åt 
jämförande indoeuropeisk språkforskning. Däremot var han föga meriterad 
inom sanskrit och indologi. 

I sektionen, som behandlade tillsättningen i slutet av 1952, uppfördes Wi-
kander i första förslagsrum. Meningarna var dock delade. Nio av tjugoåtta 
ledamöter ansåg inte ens att han var professorskompetent. Även Liebert upp-
nådde kompetensförklaring med arton röster mot tio. Fyra ledamöter ville 
dessutom uppföra honom i första förslagsrum. Efter många motgångar fick 
Wikander till slut sin professur, vilken han tillträdde på våren 1953. Liebert 
utsågs två år senare till professor i jämförande språkforskning med sanskrit vid 
Göteborgs universitet.

Wikander hade från början inriktat sig mot iranistik med tyngdpunkt på 
det forniranska området. I sin forskning upptog han främst religionshisto-
riska ämnen. Han skrev bland annat om den indiska vindguden Vayu, om den 
persiske guden Mithra, och om gudinnan Anahitas roll inom den zoroast-
riska eldkulten i Iran, Mindre Asien och Eufrat/Tigris-området. Ett av hans 
mest betydande arbeten var Feuerpriester in Kleinasien und Iran (1946),  vilken 
var en på skriftligt, epigrafiskt och arkeologiskt material grundad filologisk 
och idéhistorisk studie, där Wikander belyste zoroastrismens samband med 
 iranska kulter och religiösa traditioner. Som iranist var Wikander inter-

Från 1952 till 1976 hade Uppsalas indologer sina institutionslokaler i dåvarande Philologicum 
(Gamla Chemicum) vid Thunbergsvägen. Därefter har ämnet varit förlagt till Humanistiskt-
Samhällsvetenskapligt Centrum (senare Ekonomikum) åren 1976 till 1998 och Språkveten-
skapligt centrum, sedermera Engelska parken – Humanistiskt centrum, från 1998. Fotogra-
fiet av Philologicum är taget 1977 av Ola Ehn, Upplandsmuseet/Uppsala-Bild.
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nationellt orienterad. Det var genom hans förmedling som persern Davoud 
Monchi- Zadeh kom till Uppsala, där han 1965 blev docent i iranska språk och 
nypersisk litteratur. Han fick så småningom professors namn.

Wikander var en problemorienterad och djärv forskare som gärna uppställde 
nya hypoteser och teorier. Han hade livlig kontakt med den franske religions-
historikern Georges Dumézil, som i början av 1930-talet hade  varit verksam i 
Uppsala. Dumézil blev internationellt uppmärksammad för sin teori om att de 
indoeuropeiska religionerna byggde på en nedärvd tredelning i auktoritetens, 
styrkans och produktionens kategorier, vilken satte sin prägel på religiösa och 
mytiska uttryck. Wikander överförde denna teori till nya områden, bland annat 
till det fornindiska eposet Mahabharata och till den nordiska mytologin. In-
tresse rönte vidare Wikanders kritik av Franz Cumonts allt sedan sekelskiftet 
1900 allmänt accepterade teori om att Mithrasmysteriernas ursprung stod att 
finna i ett i Mindre Asien utbrett västligt iranskt kultbruk. Enligt Wikander 
härrörde dessa mysterier troligen från thrakisk–illyrisk folkreligion.

Många gånger möttes Wikanders oförvägna teorier av kritik och han inveck-
lades i flera polemiska meningsutbyten. Hans kreativa fantasi var på samma 
gång hans styrka och svaghet. En viktig insats gjorde han som svensk-kurdisk 
kulturförmedlare. Under en resa i Kurdistan nedtecknade han kurdiska be-
rättelser, vilka han senare utgav – dock ej översatta till svenska. I andra sam-
manhang framträdde han emellertid som översättare, från såväl sanskrit som 
nygrekiska. Han intresserade sig vidare för svensk litteratur- och lärdoms-
historia, särskilt för Erik Johan Stagnelius. I kulturdebatten var Wikander en 
flitig deltagare och han förmådde att popularisera sitt ämne, bland annat som 
författare till artiklar i Bonniers konversationslexikon och i Svensk uppslagsbok. 
Tillsammans med fonetikern Bertil Malmberg hade han 1947 grundat tidskrif-
ten Studia linguistica.

Wikander avgick med pension 1974. Han kände av en viss isolering och 
var inte tillfreds med universitetens utveckling efter UKAS och utbildnings-
explosionen. Det var med viss lättnad, lär han ha sagt vid sin avgång, som han 
lämnade ett universitet vilket antagit formen av ”en tredje klassens folkhög-
skola”. Han avled i december 1983, ehuru gravstenen anger dödsåret 1984.

Indologisk filologi och indisk kultur
Inför Wikanders avgång väcktes diskussionen om lärostolens benämning, och 
den därmed sammanhängande frågan om vilka kompetenskrav som skulle 
ställas på innehavaren, återigen till liv. Vid mitten av 1970-talet hade det blivit 
i det närmaste omöjligt att finna någon forskare som kunde uppvisa full pro-
fessorskompetens inom både sanskrit och jämförande indoeuropeisk språk-
forskning. Med anledning därav formulerade Universitetskanslersämbetet en 
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ämnesbeskrivning, enligt vilken professurens kommande innehavare skulle 
vara professorskompetent inom något av de båda huvudområdena samt vara 
förmögen att meddela undervisning på grundnivå inom det andra området. 
Någon ändring av professurens benämning kom däremot inte till stånd.

Ansökningstiden till den efter Wikander lediga professuren löpte ut på 
våren 1974. Fyra sökande anmälde sig, däribland Uppsaladocenten Folke 
 Josephson och Osloprofessorn Nils Simonsson, tidigare extra ordinarie docent 
i Uppsala. I skrivelse till sektionen föreslog Stig Wikander att Josephson, som 
var hans elev, skulle kallas till professuren. Josephson, som hösten 1973 up-
pehöll professuren under fyra månader, hade bedrivit mångsidiga och djuplo-
dande studier i jämförande indoeuropeisk språkforskning. Hettitiska, som han 
bland annat hade studerat i Chicago 1963–66, var hans särskilda specialitet. 
Han var således, i likhet med sin lärare, huvudsakligen meriterad inom den 
komparativa delen av professurens område. Den avgående ämnesföreträdarens 
kallelseförslag väckte dock lika begränsad entusiasm som en gång Ferdinand 
Johanssons försök att få Jarl Charpentier utnämnd via kallelse. I strid med 
Wikander föreslog en rad andra språkvetare, Frithiof Rundgren, Sven  Öhman, 
Bo Wickman,  Lennart Moberg och Johannes Söderlind, i stället att Nils 
 Simonsson skulle kallas. Denne var huvudsakligen sanskritist och hade 1963 
utnämnts till professor i indiska språket och litteraturen vid Oslo universitet.

Josephson fick goda vitsord och enhälliga kompetensförklaringar av de sak-
kunniga, vilka dock var överens om att han måste stå tillbaka för sin fjorton år 
äldre medsökande. Skillnaden mellan kandidaterna var tillräckligt stor för att 
motivera kallelse av Simonsson, som tillträdde på våren 1975. 

Huvudlinjerna i sitt forskningsprogram hade Simonsson uppdragit redan 
med doktorsavhandlingen Indotibetische Studien (1957). Detta arbete blev 
väl mottaget av den vetenskapliga kritiken och räknades snart som ett pi-
onjärverk. I fokus för hans intresse stod en tibetansk handskrift, hemförd av 
Sven Hedins expedition, med en översättning av Saddharmapundarikasutra 
( Lotussutran), ett buddhistiskt verk på sanskrit. Simonsson visade hur tibe-
tanerna gick till väga när de på 600-talet började översätta sanskrittexter till 
sitt eget språk, bland annat skapade de särskilda handböcker för översättnings-
arbetet. Metoden hade han utarbetat under inspiration från sin lärare Helmer 
Smith. De menade båda att den indiska kulturens särpräglade uttryck trädde 
fram i språkbehandling, grammatik och kommentarteknik. Detta följde sedan 
med i översättningarna till andra asiatiska språk som tibetanska, kinesiska, 
mongoliska och manchu. Motsvarande växelverkan kunde även studeras mel-
lan indisk sanskritkultur och sydindisk tamilkultur.

I avhandlingen, liksom i både tidigare och senare skrifter, bedrev Simons-
son således filologiskt orienterad sanskritforskning. Hans forskning sträckte sig 
över vitt skilda tidsepoker, från fornindiska till nyindiska. Några av hans skrif-
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ter rörde även den komparativa delen av professurens område, så till  exempel 
Sockenmålet (1962) där han skildrade dialekten i sin egen hemsocken Offerdal 
i Jämtland.

Med Simonssons återkomst inträdde ett nytt skede i ämnets historia i Upp-
sala. År 1977 slogs Institutionen för jämförande språkforskning samman med 
 Semitiska institutionen (inklusive turkiska språk och swahili) och Avdel-
ningen för östasiatiska språk, vilken avsöndrades från Institutionen för finsk-
ugriska språk. Den nya samlade organisationen fick namnet Institutionen för 
afro-asiatiska språk.

Även själva karaktären på ämnet förändrades genom att traditionen från 
Helmer Smith återupplivades. Indologisk filologi hamnade återigen i främsta 
rummet. Avhandlingen var Simonssons magnum opus och den filologiska me-
tod han där hade utarbetat förde han under professorstiden vidare till över-
sättningar inom andra språk. Denna ambition präglade verksamheten vid hans 
högre seminarium, till vilket han bland annat kallade in specialister på kinesis-
ka och mongoliska för att kunna fördjupa studiet av buddhistiska textöversätt-
ningar även till dessa språk. Simonssons var intresserad av själva mekanismerna 
bakom översättningsarbetet men även av begreppstradering, särskilt av reli-
giösa och filosofiska uttryck. Hans elev och efterträdare Gunilla Gren-Eklund 
har uttryckt det sålunda: ”Alla de olika texter vi läste mättes mot den indiska 
grammatiken och särskilt mot hur de behandlades i inhemska kommentarer. 
Det var nämligen det som fick sin fortsättning, därför att vi hans elever kom 
att se hur viktig och avslöjande för tankemönster den indiska grammatiken och 
i all synnerhet kommentartekniken är. På den vägen kom också den indiska 
filosofin in i blickfältet, just genom att huvudfrågan som ställdes där var hur 
de indiska mönstren (om man får så säga) för tänkandet ser ut.” Simonssons 
krafter bröts i förtid av tilltagande sjuklighet. Han tvingades begära sjukledigt 
från 1984, två år före den formella pensioneringen. Han avled på våren 1994.

Regeringen beslöt i juni 1983 att den vid Simonssons avgång ledigblivna 
professuren skulle få den ändrade benämningen ”indologi, särskilt sanskrit”. 
Namnändringen innebar en förstärkning av sanskritstudiet. I december sam-
ma år fastställde Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) denna ämbets-
beskrivning: ”Tjänsten omfattar Indiens indoeuropeiska språk och litteratur, 
såsom de föreligger i vediska, klassiska, vetenskapliga och buddhistisk sanskrit 
samt i medelindiska texter. Även andra yttringar av indiskt kulturliv upp-
märksammas.” Professuren söktes av fem forskare. De sakkunniga var emel-
lertid eniga om att Uppsaladocenten Gunilla Gren-Eklund, som uppehöll 
tjänsten under vakansen, ägde företräde. Hon tillträdde professuren 1986.

Gunilla Gren-Eklund hade lockats till indologin av Nils Simonssons före-
läsningar i början av 1960-talet. Hans övergång till professuren i Oslo 1963 
innebar en åderlåtning av indologin i Uppsala, eftersom Stig Wikander hade 



AKADEMISKA INTERIÖRER

120

andra intresseområden. Från 1964 undervisade Gunilla Gren-Eklund i indolo-
gi, där hon från slutet av 1960-talet sekunderades av Ruth Walldén, som i flera 
omgångar hade vistats i Indien. Under åren 1968 till 1982 undervisade hon i 
framför allt tamil men även i andra språk. Hon förde upp studiet av de dravi-
diska språken i Uppsala till internationell nivå. Samma år som hon uppnådde 
pensionsålder disputerade hon på avhandlingen Studies in Dravidian Phonol
ogy and Vocabulary (1982). Ruth Walldén framhöll gärna att ämnet indologi 
behövdes och hon gladdes åt att med sin disputation bidra till dess stärkande.

Gunilla Gren-Eklund hade påbörjat sina forskarstudier under Stig Wikan-
ders professorstid även om den egentliga handledningen utövades av Nils 
 Simonsson. Hon disputerade 1978 på en avhandling om Upanishaderna, Veda-
kulturens filosofiska texter. Två år senare utsågs hon till docent i sanskrit med 
jämförande indoeuropeisk språkforskning, varvid hon fick axla ett allt större 
ansvar för ledningen av ämnet när Simonssons hälsa började vackla.

Efter disputationen har Gunilla Gren-Eklund även intresserat sig för indisk 
filosofi, särskilt logik, språkfilosofi och grammatik. I sin egen forskning har hon 
fört vidare den indologiska Uppsalatradition som Simonsson, och före  honom 

Gunilla Gren-Eklund som nyutnämnd professor i dåvarande institutionslokalerna i  
Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum (Ekonomikum). På väggen bakom henne  
syns fotografiska porträtt av företrädarna Ferdinand Johansson, Helmer Smith, Hans Hendrik-
sen, Stig Wikander och Nils Simonsson samt Nils von Dardels porträtt av Jarl Charpentier. 
Fotograf: Michael Normann.
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Smith, dragit upp riktlinjerna för. Således har 
hon studerat olika uttryck för den indiska 
kulturens samspel med övriga kulturer i Syd-
asien. Särskilt har hon studerat hur den indiska 
grammatik- och kommentartraditionen under 
medeltiden nådde till Burma med buddhis-
men. Vidare deltog hon 2001 vid inrättandet av 
”Nordic Centre in India” i Delhi, vilket syftar 
till att understödja vetenskapliga utbyten mel-
lan Indien och de nordiska länderna. Gunilla 
Gren-Eklund, som under mer än ett decenni-
um var redaktör för facktidskriften Orientalia 
Suecana, pensionerades på våren 2003. Hon har 
förblivit aktiv som emerita.

Efter Gunilla Gren-Eklunds pensionering indrogs professuren i ”indologi, 
särskilt sanskrit” och ersattes med en lärostol i ”Sydasiens språk och kultu-
rer”. Bland de sökande utkristalliserade sig två huvudkandidater, nämligen 
 William L. Smith, universitetslektor vid Stockholms universitet, och  Angelika 
 Malinar, docent vid Freie Universität Berlin. De tre sakkunniga placerade 
Smith främst men fakultetens rekryteringsgrupp förordade likafullt Malinar 
under hänvisning till hennes pedagogiska och administrativa meriter samt 
att den vetenskapliga skillnaden var så liten att jämställdhetsaspekten kunde 
åberopas till hennes förmån. Fakultetsnämnden delade bedömningen och i 
februari 2004 beslöt rektor att anställa Malinar som professor. Beslutet över-
klagades av Smith, vars klagomål bifölls av en oenig överklagandenämnd. Han 
anställdes och tillträdde i oktober 2004. I sin forskning uppmärksammade han 
bland annat grammatik i bengali och nordindisk hagiografi. Smith pensionera-
des sommaren 2009 och avled några månader senare.

Någon omedelbar utlysning av den lediga professuren skedde inte efter 
Smiths avgång. Däremot anställdes Heinz Werner Wessler 2010 som gästpro-
fessor under två år i ”indologi med inriktning mot hindi”. Hans förordnande 
förlängdes därefter i två omgångar. I samband med att Språkvetenskapliga fa-
kultetsnämnden i maj 2012 fastställde sitt professorsprogram beslutade den 
att lärostolen, nu med benämningen ”indologi med inriktning mot moderna 
Sydasien”, skulle tillsättas på nytt. Så skedde när Wessler anställdes som pro-
fessor 2014. 

Den smala men stora disciplinen indologi lever således vidare i Uppsala 
efter snart 200 år. Framtiden får avgöra huruvida det ämne Otto Fredrik Tull-
berg introducerade kommer att förbli lika beständigt fästat vid hans Alma 
mater som hans sanskritinskription är vid stenhällen i Vårdsätra.

Ruth Walldén fotograferad 
av Astrid Reinhammar 1985.



Anders Ångström, professor i fysik vid Uppsala universitet 1858–74, lade grunden till 
spektral analysen och den moderna experimentalfysiken. Porträttet i Uppsala  universitets 
konstsamlingar är målat efter fotografi av Hulda Schenson 1907, således långt efter Ång-
ströms död.  Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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Experimentalfysiker 
och spektralanalytiker

Under 1800-talets senare hälft inträdde Uppsala universitet i ett skede av 
snabb vetenskaplig specialisering och internationalisering. Naturvetenskaper-
na flyttade fram sina positioner efter att under flera decennier ha stått i de 
humanistiska disciplinernas skugga. I detta avseende framstår 1850-talet som 
en brytpunkt. De nya universitetsstatuterna från 1852 hade stärkt vetenska-
pens ställning, inte minst genom att det nu stadgades att avhandlingar skulle 
 författas av respondenten. Disputationen blev därmed en övning i att för-
svara de teser och resonemang som unga forskare själva hade formulerat, det 
handlade inte längre i första hand om retoriska övningar. Vid tillsättningar av 
professurer och andra lärarbefattningar blev vetenskaplig kompetens ett allt 
viktigare kriterium. De framväxande naturvetenskaperna erhöll nya lärosto-
lar och institutionsbyggnader, framför allt observatoriet 1853 och Chemicum 
1858. Nya kommunikationsvägar, främst järnvägen, gjorde att universitetet 
och dess forskning knöts närmare till huvudstaden och till kontinenten. Den 
nationella isoleringen började brytas upp.

Den Boströmska idealismen stod emellertid fortfarande stark vid univer-
sitetet. Meteorologen och fysikern Hugo Hildebrandsson, som kom till Upp-
sala som student 1859, har lämnat denna skildring av stämningsläget under 
hans första studieår: ”Boströms läror debatterades öfverallt i studentkretsarna. 
’Nordens Plato’ stod på höjden af sitt anseende, och hans kateder, från hvil-
ken han ’naiv och lärd’ med en beundransvärd klarhet och skarpsinnighet 
framställde sitt idealistiska system, omgafs ständigt af så många åhörare som 
kunde rymmas.” Naturvetenskapernas ställning stärktes inte utan konflikter 
och komplikationer. Filosofisk idealism och empirisk naturvetenskap lät sig 
inte alltid förenas.

En av förgrundsgestalterna i den ”naturvetenskapliga renässans” som inträd-
de vid Uppsala universitet under 1850- och 1860-talen var fysikern Anders 
Ångström, professor från 1858 till sin död 1874 och ofta betraktad som pionjär 
för den moderna svenska experimentalfysiken. Därtill bidrog han verksamt 
till att internationalisera Uppsala universitet och knyta dess naturvetenskap-
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liga forskning till den internationella utvecklingen. Så deltog han i nästan 
samtliga skandinaviska naturforskarmöten mellan 1842 och 1873. Studie resor 
till Tyskland och Frankrike företog han 1843–44, 1859, 1866 och 1867. Vidare 
upprättade han ett internationellt kontaktnät och invaldes i en rad utländska 
akademier och lärda sällskap. Under de dryga trettio år som han verkade som 
universitetslärare i Uppsala befann sig lärosätet i en dynamisk förändrings-
period, då studentantalet ökade och vetenskapliga ideal omformulerades. 
Ångström tillhörde under denna tid universitetets mest tongivande före-
trädare. Om hans insats skriver hans elev, den nyssnämnde Hildebrandsson: 
”Ångström tillträdde den fysiska lärostolen 1858 och hans rykte var i ständigt 
stigande, så att han inom kort utgjorde universitetets största vetenskapliga 
prydnad.” Vägen dit hade dock inte varit spikrak.

Från Lögdö bruk till Uppsala
Anders Ångström var född 13 augusti 1814 och bördig från Medelpad, där hans 
far Jöns Ångström var brukspredikant vid Lögdö bruk. Modern hette Catha-
rina Thunberg. Släkten härstammade från Ånge, efter vilken ort efternam-
net antogs. Längre fram blev fadern komminister i Ullånger i Ångermanland 
och därefter i Sättna utanför Sundsvall. Komministerbefattningarna var lågt 
avlönade men trots att familjens ekonomiska förutsättningar var begränsade 
kunde alla tre sönerna beredas möjlighet att studera i Uppsala. Den äldste 
av dem, Johan Ångström, blev medicine doktor i Uppsala 1852, varefter han 
verkade som provinsialläkare i Lycksele och Örnsköldsvik. Han var därtill en 
framstående botaniker som genomförde flera forskningsresor i Skandinavien 
och Ryssland. Främst ägnade han sig åt bryologi (mossforskning) och han be-
arbetade bland annat Nils Johan Anderssons samlingar från fregatten Eugenies 
världsomsegling 1851–53. Mossläktet Ångströmia är uppkallat efter honom.

Den yngste brodern, Carl Arendt Ångström, kom även han till Uppsala för 
att studera. Under studietiden deltog han som frivillig i dansk-tyska kriget 
1848, innan han 1854 promoverades till filosofie magister. Han blev senare pro-
fessor i tillämpad mekanik vid Teknologiska Institutet (senare KTH). Vidare 
gjorde han viktiga insatser som praktisk ingenjör, uppfinnare och som maskin-
konstruktör. Han invaldes 1869 i Vetenskapsakademien.

Mellanbrodern Anders Ångström genomgick Härnösands läroverk, innan 
han som nittonåring inskrevs vid Uppsala universitet och Norrlands nation 
1833. Med undantag för något enstaka år skulle han därefter bli Uppsala och 
universitetet trogen under återstoden av livet. För nationen, som kallade ho-
nom till hedersledamot 1844, uppvisade Ångström ett livaktigt och bestående 
intresse. I början av 1840-talet fungerade han som dess bibliotekarie och från 
1854 till sin död ledde han den direktion som förvaltade nationens byggnads-
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fond. Han fick aldrig uppleva invigningen av Norrlands nations hus 1889, men 
hans namn finns med bland de norrländska stormän som pryder namntavlorna 
i trapphallen.

Sina studier ägnade Ångström främst åt de matematiska och fysiska ve-
tenskaperna men för att klara uppehället tvingades han flera gånger till stu-
dieuppehåll för att tjänstgöra som informator. Särskilt fysiken fångade hans 
intresse. I detta ämne hade den unge Fredric Rudberg blivit professor några 
år innan Ångström kom till Uppsala. Under 1820-talet hade Rudberg vistats i 
Paris, som vid denna tid utgjorde metropolen för studiet av de exakta veten-
skaperna. Här lärde han känna framstående fysiker som François Arago, Jean-
Baptiste Biot och Augustin-Jean Fresnel, och som professor lade han grunden 
till en ny och tekniskt avancerad experimentalfysik i Uppsala. Ämnet befann 
sig vid denna tid i en dynamisk period, då en rad upptäckter kastade nytt ljus 
över optik, termodynamik, magnetism, elektricitetslära och andra delar av 
fysiken. Rudberg vårdade de internationella kontakter han hade knutit och 
utverkade medel för instrumentinköp till det eljest föga rustade fysiska labo-
ratoriet. Under hans ledning skedde viktiga ansatser till nivåhöjning och inter-

Anders Ångström fotografe-
rad av Mathias Hansen några 

år efter professorstillträdet. 
Uppsala universitets bibliotek.
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nationalisering av Uppsalafysiken. Säkerligen verkade denna forskningsmiljö 
stimulerande på Rudbergs lärjungar, bland vilka Ångström snart räknades till 
de främsta. Dessvärre bröts Rudbergs krafter i förtid. Han fann sig aldrig till 
rätta vid universitetet eller inom konsistoriet, där han var avsevärt yngre än 
sina kolleger. Han förföll i alkoholism och tappade sina ambitioner.

Anders Ångströms promotionskamrat och sedermera professorskollega 
Knut Olivecrona, som tenterade för Rudberg tillsammans med sin yngre bror, 
astronomen Thomas Olivecrona, har förmedlat denna tragiska minnesbild 
från deras examensövning för Rudberg: ”Det var stor skada att denne rikt 
begåfvade man var begifven på starka drycker. Han var ungkarl, umgicks icke 
med någon, men söp hemma hos sig ända till 2 buteljer konjak på dagen och 
drack dessutom portvin så att han på eftermiddagarna ofta var oredig. När jag 
och Thomas samtidigt tenterade för honom från kl. 4 till 8 e.m., kände vi huru 
det starkt luktade konjak af honom och när det led mot slutet af tentamen, 
hvarunder han ofta gick in i ett inre rum och drack, var han halffull.”

Rudbergs leverne krävde sin tribut. Han avled, endast trettionio år gammal, 
under promotionsdagarna 1839. Han slutade, med Jacob Berzelius’ ord, som 
”ett högst bedröfligt offer åt Bacchus”. Efter Rudbergs bortgång slutförde Ång-
ström de mätningar av jordtemperaturen på olika djup från markytan, vilka 
hade inletts av Rudberg 1837 och efter hans död fortsatts av Simon Backman 
och Gustaf Svanberg. Resultaten från mätningarna låg till grund för en uppsats 
som Ångström införde i Vetenskaps-Societetens Acta i mitten av 1850-talet.

Kort före Rudbergs död hade Ångström avlagt kandidatexamen med  vackra 
betyg. Han hade dessutom disputerat på magisteravhandlingen Om conisk 
 refraktion (1839), i vilken han berörde problem inom optiken som han senare 
skulle återvända till i andra sammanhang.

Den 15 juni 1839 promoverades Anders Ångström till filosofie magister. 
Bland hans sextio promotionskamrater fanns flera som långt senare skulle bli 
hans ämbetsbröder i det akademiska konsistoriet, till exempel filosofen Sigurd 
Ribbing och juristen Knut Olivecrona. Matematikern Carl Johan Malmsten 
hade vid promotionen av fakulteten tillerkänts första hedersrummet, histo-
rikern Wilhelm Erik Svedelius hade beståtts det andra. Även de blev senare 
professorer i Uppsala. Bland övriga promovendi märktes den värmländske 
skalden Fredrik August Dahlgren, som i likhet med Svedelius omsider inval-
des i Svenska Akademien, samt biblioteksamanuensen Johan Fredrik Gjörcke, 
vilken längre fram blev redaktör för tidningen UpsalaBiet.

Promotionen ägde som brukligt vid denna tid rum i domkyrkan, var efter 
middag intogs i Linneanum i Botaniska trädgården. Per Daniel Amadeus 
Atterbom, som var promotor, bars runt i guldstol av glada nypromoverade 
 filosofie magistrar. På kvällen hölls bal på Gillet men dessförinnan uppvakta-
des ärkebiskop Johan Olof Wallin i ärkebiskopsgården. Wallin, som ännu inte 
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hade flyttat till Uppsala, var på tillfälligt besök för att som prokansler övervara 
promotionen. Under promotionsdagen insjuknade han emellertid. Han läm-
nade dock sjuksängen för att på ärkebiskopsgårdens trappa hålla ett tacktal till 
de uppvaktande magistrarna. Det blev Wallins sista offentliga framträdande; 
han dog i ärkebiskopsgården två veckor efter promotionen.

Fysikern som blev astronom
Med all säkerhet hyste Ångström efter avslutade studier förhoppningar om 
att kunna göra akademisk karriär och kanske en dag få efterträda Rudberg 
som professor. Mänskligt att döma borde det dock ha dröjt länge innan suc-
cessionsfrågan skulle bli aktuell, men Rudbergs hastiga frånfälle dagen före 
promotionen hade i all hast förändrat förutsättningarna till förfång för Ång-
ström. Han saknade ännu tillräckliga meriter för att kunna göra anspråk på 
professuren. I stället kom konkurrensen att stå mellan Henric Falck och 
Adolf Svanberg, vilka båda snarare var matematiker än fysiker och därför 
egentligen mindre lämpade än Ångström att föra Rudbergs verksamhet vi-
dare. Meningarna var delade men Svanberg uppfördes till slut i första för-

Lea Ahlborns porträttmedaljong över Anders Ångström tillhör Uppsala 
universitets konstsamlingar. Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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slagsrum och utnämndes i mars 1841. Han var son till matematikprofessorn 
Jöns Svanberg och bror till Lars Svanberg, som ett decennium senare blev 
professor i kemi.

Utnämningen av den blott trettiofemårige Adolf Svanberg till professor 
innebar rent krasst att Ångström inte kunde påräkna någon snabb befordran 
i Uppsala. I mars 1840 hade han blivit docent i fysik sedan han som speci-
men framlagt ytterligare ett arbete inom optiken, nämligen avhandlingen De 
 theoria lucis calorisque. Kort därefter öppnade sig nya möjligheter inom ämnet 
astronomi. Ångström knöts till observatoriet i Stockholm, vilket förestods 
av hans norrländske landsman Nils Haquin Selander. Adjunkten vid Stock-
holmsobservatoriet, Thomas Olivecrona, en av Ångströms promotionskamra-
ter, avled i tyfoidfeber i juni 1842, endast tjugotre år gammal. Under en kortare 
tid innehade Ångström den efter Olivecrona lediga adjunkturen i Stockholm, 
men det dröjde inte länge innan han återbördades till Uppsala.

I juli 1843 utnämndes Ångström till observator vid Uppsalaobservatoriet 
sedan han som specimen framlagt avhandlingen Ad theoriam cometarum ad
ditamenta. Som observator ägnade han sig främst åt den teoretiska astrono-
min, eftersom förhållandena vid observatoriet knappast medgav anställande 
av några mer kvalificerade astronomiska observationer. Han intresserade sig 
för småplaneternas inverkan på de periodiska kometernas omloppstid och han 
försökte bland annat bestämma oregelbundenheterna i Halleys komets om-
loppstid. Ångströms astronomiska författarskap blev som helhet föga omfat-
tande och är i princip begränsat till rena specimina. I tidskriften Frey införde 
han därutöver i slutet av 1840-talet några populära uppsatser om den astrono-
miska vetenskapens aktuella läge.

Ångströms befattning som observator gjorde det emellertid möjligt för 
honom att förkovra sig i ämnen som låg lika nära fysiken som astronomin. 
Det gällde exempelvis de tidigare nämnda mätningarna av jordtemperatu-
ren. Ett annat viktigt forskningsområde, som också hade introducerats av 
Rudberg, var studiet av jordmagnetismen, vilken blivit möjlig att mäta sedan 
magnetometerapparater hade installerats i Uppsala 1836. Denna verksamhet 
stod under Gustaf Svanbergs översyn, eftersom den ansågs höra till astrono-
min och inte fysiken. Rudberg hade på egen bekostnad anlagt ett järnfritt 
magnetiskt observatorium söder om slottet, men under Svanbergs tid flyt-
tades verksamheten till ett nytt observatorium i norra slottstornet. Under-
stödd av stipendiemedel reste Ångström 1843 till München, där astronomi-
professorn Johann von Lamont under lång tid hade mätt jordmagnetismen 
och störningarna i magnetfältet. Av Lamont, som Ångström personligen 
lärde känna, erhöll han ett instrument med vars hjälp han under hemresan 
anställde mätningar av jordmagnetismen på ett flertal platser, däribland 
 Paris, Bryssel, Göttingen och Köpenhamn. Resultaten sammanställde han i 
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Magnetische Beobachtungen bei Gelegenheit einer Reise nach Deutschland und 
Frankreich im Jahre 1844 (1847).

Ångström hade planerat att efter hemkomsten på ett systematiskt sätt 
kartlägga de magnetiska förhållandena i Sverige, varför han under sommar-
ferierna 1849, 1850, 1854 och 1855 genomförde magnetiska mätningar i nästan 
samtliga svenska landskap. Projektet var alltför ambitiöst anlagt för att han 
skulle kunna leda det i mål, men hans arbete blev en viktig första ansats till 
den omfattande kartläggning av den svenska jordmagnetismen som avslutades 
först på 1930-talet.

Under åren som observator fick Ångström dessutom i uppdrag att sam-
manställa de magnetiska mätningar, som blivit utförda i samband med fregat-
ten Eugenies världsomsegling 1851–53. Arbetet drog ut på tiden, framför allt 
beroende på brister i observationsmaterialet. Resultaten publicerades därför 
inte förrän 1874, samma år som Ångström avled.

Professuren i astronomi innehades sedan 1842 av den driftige Gustaf Svan-
berg, tillsammans med vilken Ångström energiskt arbetade för att moder-
nisera förhållandena för ämnet. Det gamla observatoriet i Celsiushuset var 
i princip oanvändbart för astronomiska observationer och hade så varit un-
der företrädaren Johan Bredmans långa professorstid. Målet för Svanberg och 
Ångström var att få till stånd ett nytt observatorium.

Motståndet var emellertid stort på många håll. Starka krafter i Stockholm 
önskade se hela universitetet förflyttat till huvudstaden och saknade följakt-
ligen intresse för att bekosta nya institutionsbyggnader i den ”akademiska 
bondbyn”. Inom konsistoriet, i synnerhet bland humanisterna, fanns, som tidi-
gare nämnts, en misstro mot naturvetenskapen. Svanbergs oförtröttliga arbete 
kröntes dock med framgång. Den 15 juni 1844 besökte kronprins Carl för förs-
ta gången universitetet i egenskap av universitetskansler. Vid detta tillfälle 
lade han grundstenen till det nya observatoriet nedanför Rackarbacken. Fyra 
år senare stod kupolen färdig men det dröjde till hösten 1853 innan Svanberg 
och Ångström kunde ta det nya observatoriet i bruk. Först 1860 kom den stora 
refraktorn på plats, och inte förrän då blev observatoriet funktionsdugligt. 
Vid det laget hade Ångström redan återgått till fysiken.

Sedan Ångström blivit observator och återkommit från sin årslånga utländ-
ska studieresa kunde han bilda familj. I april 1845 gifte han sig med  Augusta 
Bedoire, dotter till framlidne brukspatronen på Molnebo i Västerlövsta, Jean 
Henric Bedoire och dennes hustru Carin, född Littorin, som efter makens 
bortgång flyttat tillbaka till Uppsala. Även efter giftermålet tvingades Ång-
ström leva under blygsamma ekonomiska förhållanden. Härom skriver sonen 
Knut: ”Men då den unga bruden icke medförde någon förmögenhet i boet, 
och observatorslönen, åtminstone under de första åren, blott utgjorde 90 tun-
nor spannmål, så syntes Ångström allt fortfarande få god användning för den 
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fäderneärfda förnöjsamheten.” Fem barn föddes i Ångströms äktenskap, men 
tre söner dog i späd ålder. De överlevande barnen var dottern Anna och sonen 
Knut, födda 1847 respektive 1857. Anna Ångström ingick 1874 äktenskap med 
adjunkten i mekanik, Gustaf Lundquist. Knut Ångström kallades 1896 till 
den professur i fysik som hans far tidigare hade innehaft.

Augusta Bedoire, här fotograferad av Mathias Hansen, ingick våren 1845 
äktenskap med Anders Ångström. Uppsala universitetsbibliotek.



ExPERIMENTALFYSIKER OCH SPEKTRALANALYTIKER

131

Uppsalaprofessor i fysik
Anders Ångström hade uppehållit professuren i astronomi, dels vårterminen 
1845, dels under Gustaf Svanbergs utländska resa läsåret 1846–47. Under tolv 
år, 1845 till 1857, fungerade han som examinator i studentexamen. Det var 
emellertid som fysiker Ångström skulle göra sig bemärkt. Hans befordrings-
utsikter hade framstått som närmast obefintliga efter Adolf Svanbergs utnäm-
ning till professor, men under 1850-talet förändrades situationen. Svanberg led 
av vacklande hälsa, varför Ångström flera gånger inträdde som vikarie även på 
denna professur. År 1854 drabbades Svanberg av ett slaganfall, från vilket han 
aldrig hämtade sig. Han nödgades begära sjukledighet och flyttade till Stock-
holm, där han avled i september 1857.

Efter Adolf Svanbergs bortgång framstod Ångström som den självskrivne 
efterträdaren. Sannolikt var det därför som han 1857 avböjde en professorskal-
lelse från universitetet i Kristiania. Tillsättningen av fysikprofessuren skulle 
dock inte sakna komplikationer. Ångström var nämligen inte väl sedd hos 
kronprinsregenten Carl, som hade fått uppfattningen att han inte var populär 
bland kolleger och studenter. I sin självbiografi skriver Gustaf Svanberg att 
kronprinsen, eventuellt påverkad av F. F. Carlson, försökte övertala Veten-

Anders’ och Augusta Ångströms båda överlevande barn Anna (kallad ”Missan”) och Knut. 
Fotografiet av Knut Ångström är taget av Henri Osti. Båda fotografierna tillhör Uppsala 
universitetsbibliotek.
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skapsakademiens fysiker, professor Erik Edlund att söka befattningen för att 
på så sätt förhindra en utnämning av Ångström. Kronprinsen utövade fortfa-
rande ett reellt inflytande i befordringsärenden, vilket vid denna tid ledde till 
vissa slitningar. Rent formellt var kronprinsen fortfarande universitetskansler, 
även om han 1857, då han som kronprinsregent trädde i sin sjuke fars ställe,  
hade överlämnat det praktiska ansvaret för ämbetet till Gustaf Adolf Sparre.

Huruvida det skedde på kronprinsens uppmaning skall vara osagt, men 
Erik Edlund anmälde sig som sökande. På 1840-talet hade Edlund, som var 
fem år yngre än Ångström, disputerat och varit docent i fysik vid univer-
sitetet. Inför utsikten att lämna Vetenskapsakademien för att återvända till 
Uppsala kände han av allt att döma stort vankelmod. I början av mars 1858 
återkallade han nämligen sin ansökan, bara för att sedan ångra sig på nytt. 
Ecklesiastikministern Lars Anton Anjou tillät honom att kvarstå som sökande 
trots den tidigare avsägelsen. Både Edlunds och Anjous agerande väckte för-
våning i Uppsala. Den universitetet närstående lokaltidningen UpsalaPosten 
undrade ”hvad som hafva bevekt prof. Edlund att förnya sin en gång återtagna 
ansökan” och tillade att det var ”med spänd väntan man afvaktar den slutliga 
utgången af detta ansökningsmål, hvilken man ingalunda med någon visshet 
kan förutse”. Tidningen utgick från att Ångström skulle erhålla första rum på 
förslaget men om kronprinsregenten skulle utnämna honom var en annan sak.

Vetenskapsakademiens fysiker Erik 
Edlund, tidigare docent i Uppsala, 
valde till slut att inte göra Ångström 
rangen stridig när professuren i fysik 
skulle återbesättas 1858. Fotografiet 
av Gustaf Carleman tillhör Uppsala 
universitetsbibliotek.
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Norrlands nations porträtt av Anders Ångström är målat av Birger Lignell, ritmästare vid 
 universitetet. Fotograf: Mikael Wallerstedt.

Kort därefter förklarade emellertid Edlund att han inte hade för avsikt att 
utnyttja den möjlighet han beretts att kvarstå som sökande. Eftersom den 
tredje sökanden, docenten Albert Holmgren, redan tidigare hade återkallat sin 
ansökan kunde inget längre hindra Ångströms utnämning. För säkerhets skull 
avfattade Carl Johan Malmsten och Gustaf Svanberg i fakulteten översval-
lande positiva utlåtanden över den ende återstående sökandens meriter och 
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förmåga. I början av maj 1858 uppförde ett enhälligt konsistorium Ångström 
i första och enda förslagsrum. Han utnämndes kort därefter och installerades 
i oktober samma år.

Vid fyrtiofyra års ålder stod således Ångström vid karriärens mål. Han 
kunde äntligen utbyta den allt annat än furstligt betalda observatorsplatsen 
mot en fast professorslön. Hans tillträde sammanföll med färdigställandet av 
den nya institutionsbyggnaden, vilken togs i bruk på nyåret 1859. Fysikerna 
flyttade in i det nya Chemicum 1860, varvid ämnet fick tillgång till betydligt 
mer ändamålsenliga lokaler än tidigare, då de endast förfogade över tre rum 
i konsistoriehuset vid S:t Eriks torg. Familjen Ångström kunde därtill flytta 
in i en ståtlig tjänstebostad i ”Institutionspalatset”, som Chemicum ibland be-
nämndes. Bostaden låg på översta våningen mellan det fysiska kabinettet och 
den mineralogisk-geologiska institutionen.

Förhållandet mellan Ångström och kronprins Carl, som 1859 uppsteg på 
tronen som Carl xV, förblev präglat av en viss kylighet. Om detta skriver 
Gustaf Svanberg:

Huru som helst hade Kronprinsen, som under sin vistelse i Upsala hade så 
noggrann reda på lärarepersonalen, redan då hört, att Ångström hade ett svårt 
lynne och föga var omtyckt äfven af de äldre bland sina landsmän. Ehuru jag 
från första stund af hans professorstid vann Ångströms hjerta, så att han ända 
fram till sin död var min intimaste vän och den som mera än någon annan 
var hemmastadd i mitt hus, var detta icke förhållandet vid nu i fråga varande 
tid. Troligtvis kände Kronprinsen äfven denna bristande sympati oss emellan. 
Äfven flera år efteråt hörde jag af Ångström, att han tyckte Kronprinsen, eller 
rättare då varande Konungen, undvika att tala med honom, såsom han gjorde 
med många andra, då tillfället hade fört honom i Konungens närhet i sällskap, 
eller såsom en gång på en ångbåt, och jag gjorde mig stort besvär att öfvertyga 
honom, att meningen icke var den, han trodde, utan att felet troligen låg hos 
honom sjelf, som genom ett kallsinnigt yttre eller något dylikt icke hade varit 
inbjudande.

I november 1861 besökte Carl xV Uppsala för första gången efter tronbestig-
ningen. Besöket blev ett slags försoningsmöte mellan kungen och universitetet 
efter de stridigheter som hade förekommit under 1850-talet. Under besöket 
inspekterade kungen bland annat Chemicum, vilket då var universitetets 
största byggnad vid sidan av Carolina. Under rundvandringen deltog Ång-
ström och han demonstrerade även olika experiment med elektriskt ljus för 
kungen. Huruvida detta bidrog till en försoning även mellan kungen och den 
av honom motvilligt utnämnde professorn är dock oklart.
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Grundläggare av spektralanalysen
Vid sidan av jordtemperatur och jordmagnetism uppehöll sig Ångström vid 
studiet av värmeledning, och han utvecklade en ny metod för att fastställa 
värmeledningsförmågan hos bland annat koppar och järn. Metoden var dock 
inte okontroversiell, varför Ångström fick försvara sina teorier i internatio-
nella facktidskrifter.

Anders Ångström uppvisade stor bredd som fysiker. De arbeten som han 
publicerade inom jordmagnetism och värmeledning var framstående, men 
hans vetenskapliga insats har i främsta rummet blivit förknippad med spektra-
lanalysen, det vill säga metoden att undersöka olika ämnens struktur utifrån 
deras elektromagnetiska spektrum. Det var ett forskningsområde som han var 
väl lämpad för, eftersom det tillhörde gränslandet mellan fysik och astronomi. 
Hans första arbete inom detta område var uppsatsen ”Optiska undersökning-
ar”, som infördes i Vetenskapsakademiens Handlingar 1853 och senare översat-
tes till både tyska och engelska. I detta arbete berörde Ångström de centrala 
tankarna kring spektralanalysen, men meningarna går isär rörande i vilken 
utsträckning han föregrep fysikern Gustav Kirchhoffs och kemisten Robert 
Wilhelm Bunsens arbeten under åren 1859 till 1861, vilka lade grunden till den 

De tyska naturforskarna Gustav Kirchhoff och Robert Wilhelm Bunsen lade grunden till 
spektral ana lysen i sitt gemensamma arbete Untersuchungen über das Sonnenspektrum und die 
Spektren der Chemischen Elemente (1861). De byggde vidare på de teorier som Anders Ång-
ström redan 1853 hade publicerat i ”Optiska undersökningar”. Under 1860-talet utbröt därför 
en prioritetsstrid mellan Kirchhoff och Ångström. Fotografier i Uppsala universitetsbibliotek.
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moderna spektralanalysen. Redan under 1860-talet uppstod en prioritetsstrid, 
varvid Ångström för egen del menade att hans ”Optiska undersökningar” i allt 
väsentligt innehöll en motsvarighet till Kirchhoffs absorptionslag. Dessutom 
menade Ångström att hans rön utgjorde en förklaring till uppkomsten av de 
fraunhoferska linjerna, det vill säga de mörka absorptionslinjerna i solljusets 
spektrum, vilka fått sitt namn efter upptäckaren, den tyske fysikern Joseph 
von Fraunhofer. De fraunhoferska linjerna orsakas av att vissa grundämnen i 
solens atmosfär absorberar ljus av bestämda våglängder. I Vetenskapsakade
miens Handlingar för år 1861 återkom Ångström till detta ämne i studien ”Om 
de Fraunhoferska linjerna i solspektrum”, varvid han närmare undersökte de 
metaller som gav upphov till linjerna i solspektrum. Även detta arbete utkom 
senare i engelsk och tysk översättning.

Under 1860-talet fullföljde Ångström sin forskning kring spektralanalysen, 
varvid han sekunderades av docenten Robert Thalén, som 1861 blivit inneha-
vare av den nyinrättade adjunkturen i fysik och mekanik. Samarbetet mellan 
de båda hade inletts redan i slutet av 1850-talet, då Thalén ännu var docent i 
astronomi och befann sig på en flerårig utländsk studieresa. Thalén besökte 
laboratorier och vetenskapliga institutioner i Tyskland, Frankrike och Stor-
britannien, och på Ångströms uppdrag förvärvade han en rad vetenskapliga 
instrument till det fysiska kabinettet i Uppsala.

Adjunkten Robert Thalén  
biträdde Anders Ångström 
under hela professorstiden, inte 
minst med de banbrytande spek-
tralanalytiska undersökningarna 
under 1860-talet. Thalén efter-
trädde Ångström som professor 
och började kort därefter med-
dela dennes son Knut privatlek-
tioner i fysik. Knut  Ångström 
kallades 1896 till professuren 
efter Thaléns pensionering. 
 Uppsala universitets bibliotek.
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Thalén blev efter hemkomsten Ångströms trogne vapendragare och biträde 
i observationerna av solljusets spektrum. I Upsala universitets årsskrift införde 
Thalén 1866 en historik över spektralanalysen, i vilken han ihärdigt försva-
rade Ångströms prioritet gentemot Kirchhoff och Bunsen. Några år tidigare 
hade Ångström tagit illa vid sig när Kirchhoff i en polemisk uppsats försökt 
reducera sina föregångares, inte minst Ångströms, betydelse. Ångström fick 
stöd även från andra håll. När han 1870 invaldes i Royal Society framhöll den 
engelske fysikern och astronomen Edward Sabine att hans iakttagelser i ”Op-
tiska undersökningar” hade lagt grunden till spektralanalysen.

På ett fruktbart sätt kompletterade Thalén och Ångström varandra. Ång-
ströms vetenskapliga författarskap blev aldrig omfattande, och hans skrifter 
var avfattade i en kondenserad stil. De var riktade till en kvalificerad, veten-
skaplig publik och var följaktligen svårbegripliga för andra läsare, inte minst 
för oerfarna studenter. Även som föreläsare hade Ångström svårt att anpassa 
sitt budskap för ett auditorium med något mindre avancerade åhörare. Thalén 
blev därför något av Ångströms och spektralanalysens utrikesminister och 
popularisator, både inom och utanför universitetet. Om förhållandet mellan 
de båda har Hugo Hildebrandsson lämnat detta träffande vittnesbörd:

Thalén var först Docent och Amanuens, sedan Adjunkt under Ångström. Det 
kan med fog sägas, att han i ej ringa mån bidrog till Ångströms rykte. De 
kompletterade hvarandra, och studenterna kallade dem Moses och Aron, ”ty”, 
sades det, ”den ene har idéerna och gudaingifvelsen och den andre förer dem 
ut”. Thalén var redan och ordningen personifierad, skicklig experimentator 
och ritare, samt redig och klar skriftställare och föreläsare. Också var han 
Ångström ett ovärderligt biträde såväl vid de vetenskapliga arbetena, som vid 
undervisningen.

År 1868 sammanfattade Ångström sina egna och Thaléns studier om solspekt-
rum i volymen Recherches sur le spectre solaire, vilken bland annat innehöll en 
noggrann bestämning av våglängderna hos Fraunhoferska linjerna. Studien, 
som illustrerades med planscher vilka utvisade linjernas läge, rönte stor inter-
nationell uppmärksamhet och räknas till de viktigaste vetenskapliga arbeten 
som publicerades vid Uppsala universitet under 1800-talet. Trots de prosaiska 
förhållandena vid Chemicum hade Ångström och Thalén lyckats föra sin ve-
tenskap till en världsledande ställning. Recherches sur le spectre solaire blev för 
lång tid framåt ett mönster för spektroskopiska undersökningar.

Det var inte bara solljuset som Ångström ägnade ett grundligt spektro-
skopiskt studium. I slutet av 1860-talet intresserade han sig även för norrske-
net och han mätte linjerna i dess spektrum. En första studie av norrskenet 
ingick som ett kapitel i Recherches sur le spectre solaire och han återkom till 
ämnet i en uppsats kort före sin död.
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Omslaget till Anders Ångströms  klassiska arbete inom spektral analysen, Recher
ches sur le spectre solaire (1868). ”Till Upsala Univer sitets Bibliothek af Förf.” har 
Ångström skrivit uppe till höger. Om faderns magnum opus skriver Knut Ång-
ström: ”Härmed var för en lång följd af år en norm gifven för följande spektral-
analytiska bestämningar, och Ångströms spektralatlas skall städse räknas bland 
den spektralanalytiska litteraturens klassiska verk.”
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Lärare och disciplinbyggare
Ångström trivdes, som nämnts, betydligt bättre som forskare i laboratoriet 
än som katederföreläsare. Som person var han reserverad och för studenterna 
kunde han därför framstå som otillgänglig och svårbegriplig. Det var dessa 
egenskaper som hade föranlett kronprinsens tvivel kring det lämpliga i hans 
utnämning. För de verkligt intresserade studenterna blev Ångström dock en 
uppskattad lärare. Några veckor efter hans död införde UpsalaPosten utdrag 
ur ett brev från ”en resande yngre universitetslärare”, som ville korrigera den 
utbredda uppfattningen att Ångström varit mindre lyckad som föreläsare. 
Brevskrivaren konstaterade:

Det är sant, att hans föredrag saknade den lätthet och formella elegans, hwil-
ken bland studenterne går och gäller såsom den förnämsta egenskapen hos 
en god föreläsare, men man fann i stället deruti ett annat, som i min tanke är 
mera wärdt, nämligen den skarpaste och klaraste analys af de fysiska fenome-
nens inre natur, hwarigenom man fördes frågornas werkliga kärna så nära det 
war möjligt att komma. Och, på samma gång, hwilken uttömmande sakrikhet, 
hwilken originalitet och hwilken rikedom på nya idéer nedlades ej af honom i 
hans föredrag. Jag är öfwertygad om, att han, utan att derpå fästa den ringaste 
uppmärksamhet, mången gång åt den anspråkslösa publik, som följde hans 
föreläsningar, meddelade upptäckter, hwilka kända i utlandet der skulle wäckt 
ej ringa uppseende.

Också Hugo Hildebrandsson har med tacksamhet erinrat sig studierna under 
Ångström: ”För min utveckling i vetenskapligt hänseende var det ovärderligt 
att hafva fått studera under honom och sedan som hans amanuens och docent 
på nära håll fått följa och stundom äfven deltaga i hans arbeten. Wand att reda 
sig med små medel var han som experimentator synnerligen fyndig. Hans idé-
rikedom var förvånande och hans minne kollossalt, hvartill kom en ofantlig 
beläsenhet och lärdom äfven på det matematiska området.”

Ångströms och Thaléns insatser förminskas inte av det faktum att fysik-
ämnets lokaler i Chemicum snart blev föråldrade och var föga anpassade för 
vetenskapens krav. Under sin professorstid påtalade Ångström upprepade 
gånger behovet av en ny fysisk institution. Han talade emellertid för döva 
öron; det dröjde till 1908, det vill säga till slutet av sonen Knuts professorstid, 
innan en sådan kom till stånd. Den sparsamhet som Ångström i privatlivet 
ålade sig kom till nytta även i hans egenskap av institutionsföreståndare. De 
knappa anslagen räckte inte bara till att hålla den vetenskapliga verksamheten 
i gång, därutöver kunde instrumentuppsättningen väsentligt utökas.

Ångström och Thalén lyckades aldrig med föresatsen att utverka medel 
för en ny institutionsbyggnad, men deras ansträngningar kröntes i andra av-
seenden med desto större framgång. Det gällde inte minst tillkomsten av nya 
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tjänster. Vid 1860 års riksdag inrättades en adjunktur i fysik och mekanik, till 
vilken Thalén året därpå utsågs till förste innehavare. Adjunkturens tillkomst 
tillfredsställde dock inte kraven på en självständig lärostol i mekanik, varför 
konsistoriet 1865 hos Kungl. Maj:t gjorde en framställning om en professur i 
detta ämne. Propån avvisades men frågan väcktes på nytt av Ångström 1870. 
Han påpekade att ämnet kemi företräddes av tre professorer (varav en inom 
Medicinska fakulteten) men att hans egen lärostol var den enda som fanns 
inom fysikämnet. Konsistoriet och universitetskanslern ställde sig bakom för-
slaget, vilket dock avvisades av riksdagen. En kunglig proposition till 1873 års 
riksdag bifölls däremot, och samma år utsågs Thalén till innehavare av den 
nyinrättade mekanikprofessuren.

Thaléns professorsutnämning innebar att adjunkturen i fysik och mekanik 
blev ledig. Mest meriterad för denna befattning var Hugo Hildebrandsson, 
som hade uppehållit tjänsten läsåret 1869/70. När adjunkturen utlystes av-
stod emellertid Hildebrandsson från att söka den. Hans yngre kollega och 
efterträdare som amanuens Gustaf Lundquist hade nämligen förlovat sig med 
Ångströms dotter Anna, varför han inte ville gå i vägen för denne. Han skriver 
härom i sin självbiografi:

Under min resa hade Gustaf Lundquist promoverats, blifvit docent i fysik 
och min efterträdare som amanuens, men än mer, han hade förlofvat sig med 
Ångströms dotter. [---] Ehuru äldre docent och åtminstone då mera meriterad 
än Lundquist, insåg jag väl, hur obehagligt det varit att under sådana om-
ständigheter konkurrera med honom om denna plats, vare sig att jag fått den 
eller blifvit förbigången. Dessa konsiderationer gjorde ock, att jag sedermera 
lemnade honom banan fri och nöjde mig med den prekära ställningen som 
e.o. adjunkt i Meteorologi med arfvode af 2000 Kr. Mitt förhållande till L. var 
det bästa och jag har haft den lyckan, att i honom och hans Fru alltjemt haft 
tvenne af mina närmaste och käraste vänner.

Lundquist fick adjunkturen och blev således närmaste kollega till sin tro-
lovades far. Det var för övrigt Ångström som hade övertalat Lundquist att 
kvarstanna vid universitetet i stället för att anta ett erbjudande om en välav-
lönad befattning vid cementgjuteriet i Lomma. Bröllopet mellan Lundquist 
och sin dotter fick Ångström aldrig uppleva; det var inplanerat till sommaren 
1874 kort efter hans plötsliga bortgång. Ångströms död ledde till att svär-
sonen befordrades på nytt. När Thalén övertog den lediga lärostolen i fysik 
blev Lundquist 1875 dennes efterträdare som professor i mekanik. Hilde-
brandsson, som ridderligt hade trätt tillbaka för Lundquist, kvarstod som 
extra ordinarie adjunkt i meteorologi. Hans tjänst omvandlades 1878 till en 
extra ordinarie professur i samma ämne. Inom loppet av knappt tjugo år hade 
således fysikämnet med dess underdiscipliner och närliggande ämnen upp-
levt en kraftfull expansion. Äran för detta tillfaller i icke ringa utsträckning 
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Anders Ångström, som blev en verklig disciplinbyggare för den upsaliensiska 
experimentalfysiken.

I pedagogiskt hänseende blev Ångström en nydanare, trots sina begräns-
ningar som föreläsare. Han bidrog nämligen till att förnya undervisningens 
former, främst genom att våren 1862 introducera laborationsövningar i under-
visningen. Denna pedagogiska nymodighet var en direkt följd av att ämnet 
hade fått tillgång till bättre anpassade institutionslokaler i Chemicum, även 
om inte heller dessa förslog tillräckligt för att i längden kunna tillgodose kra-
ven för avancerad undervisning i experimentell fysik.

Ångströms administrativa förmåga togs tillvara både inom och utanför uni-
versitetet, ett förhållande som kan ha bidragit till att reducera omfattningen 
av hans vetenskapliga författarskap. Under fem år tillhörde han stadsfullmäk-
tige i Uppsala, han ingick i styrelsen för Ultuna Lantbruksinstitut, och han 
fungerade som sekreterare i Kungl. Vetenskaps-Societeten. När universitetet 
1869 inrättade en särskild drätselnämnd blev han dess ordförande. I prakti-
ken innebar detta att han tilldelades huvudansvaret för universitetets eko-
nomiska förvaltning. Vidare ingick Ångström i den kommitté, vilken under 
prokanslern och ärkebiskopen Anton Niklas Sundbergs ordförandeskap skulle 

Hugo Hildebrandsson, som 
1878 blev universitetets förste 

professor i meteorologi, tillhörde 
Anders Ångströms lärjungar. 

Fotografi av Henri Osti, Uppsala 
universitetsbibliotek. 
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 förbereda en reform av universitetsstatuterna från 1852. Kommitténs betän-
kande, som lades fram några månader efter Ångströms bortgång, kom att ligga 
till grund för 1876 års universitetsstatuter. En viktig del av statutreformen 
bestod i att de filosofiska fakulteterna delades i två sektioner, en humanistisk 
och en matematisk-naturvetenskaplig. Även detta var ett resultat av den ve-
tenskapliga specialisering för vilken Ångström enträget hade verkat.

Läsåret 1870/71 innehade Ångström ämbetet som universitetets rektor. 
Hans rektorat sammanföll med franska-tyska kriget, vilket kastade en skugga 
över Europas universitet. Kriget mellan de båda ledande vetenskapliga kul-
turnationerna blev ett hinder för det snabbt framväxande vetenskapliga sam-
arbetet över nationsgränserna. I 1871 års rektorsprogram betonade Ångström 
särskilt vetenskapens och bildningens civiliserande inverkan, och han under-
strök att ”om kunskapen icke alltid går i det godas och rättas tjänst, så är okun-
nigheten dock alltid våldets och lidelsernas säkra byte”.

Ångströms administrativa fallenhet var större än hans diplomatiska för-
måga. Samarbetet med kolleger och ämbetsbröder flöt långt ifrån smärtfritt. 
Ångström var lynnig och förmådde inte alltid tygla sitt humör under konsis-
toriets eller fakultetens förhandlingar. Särskilt under de första professorsåren 
ledde detta till en del kontroverser. Härom skriver Robert Thalén i en min-
nesteckning:

Såsom nykommen ledamot af nämda korporationer stod han likväl ofta tem-
ligen ensam om sin åsigt, men stred då så mycket käckare för hvad han an-
såg vara rätt och nyttigt. Misstänkte han egennyttiga beräkningar vara gömda 
bakom de framlagda förslagen blef han mycket förgrymmad och rent af svår 
mot sina motståndare, i följd hvaraf det icke sällan hände, att han derigenom 
ådrog sig sina kamraters missnöje. Han råkade även sjelf i misshumör, ty i all-
mänhet lade han något för mycket på sinnet den opposition, hvarmed de aka-
demiska fäderna understundom brukade undfägna hvarandra. Men med tiden, 
då hans redbarhet och duglighet hunnit blifva tillräckligt och mera allmänt 
kända, öfversågo kamraterna allt mer med hans lynnes hetsighet, och oftast 
var det den af honom uttalade åsigten, som gjorde sig gällande.

Några månader efter att Ångström nedlagt sitt rektorat utsågs han till Mate-
matisk-naturvetenskapliga sektionens representant i den femmannakommitté 
som under Per Hedenius’ ordförandeskap skulle förbereda 1877 års univer-
sitetsjubileum. Det skulle emellertid inte bli Ångström förunnat att själv få 
uppleva den ståtliga jubelfesten, för vilken han uppdrog de första riktlinjerna.

På våren 1874 insjuknade Ångström i en hjärnsjukdom, vilken yttrade sig 
i form av svår huvudvärk. Astronomen Gustaf Svanberg, som livet igenom 
förblev Ångströms närmast förtrogne, skriver i sina memoarer om deras sista 
möten: ”Vid ett par af sina sista besök, sade han: ’jag begriper ej hvad jag fått 
i hufvudet’ och ruskade med handen bakre delen deraf. Men dertill lade jag 
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I januari 1874 prydde Ångströms porträtt förstasidan på Ny Illustrerad Tidning, och i artikeln 
framställdes han som en svensk vetenskaplig storman i Linnés, Scheeles och Berzelius’ klass. 
Så hade Ångström med tiden fått uppleva erkännanden från den internationella vetenskap-
liga gemenskapen. Han utsågs till ledamot av en rad akademier och lärda sällskap, däribland 
Royal Society, vars prestigefyllda Rumfordmedalj han som förste svensk tilldelades 1872.
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 intet märke, emedan han straxt derefter talade om andra ämnen och var så-
som vanligt. Och likväl hade denna känsla i hufvudet mera att betyda, än hvad 
vi föreställde oss.”

I mitten av juni tog sjukdomen, av allt att döma handlade det om hjärn-
hinneinflammation, en allvarlig vändning. Den 21 i samma månad avled Ång-
ström, sju veckor före sin sextioårsdag. Fem dagar senare begravdes han på 
Uppsala gamla kyrkogård. Jordfästningen förrättades av universitetets rektor, 
kyrkohistorikern Carl Alfred Cornelius, sedermera biskop i Linköping. I den 
långa begravningsprocessionen, som anfördes av nationen och akademistaten, 
deltog bland andra den åldrige botanikern Elias Fries. Minnet av Ångström 
högtidlighölls bland annat vid 1875 års nordiska fest, till vilken Carl David af 
Wirsén författade en minnesdikt. Promotionskamraten Knut Olivecrona har i 
efterhand sammanfattat Ångströms gärning på detta sätt:

Med god underbyggnad i studier, utmärkte han sig med en jernflit som ej 
skydde några mödor, på den experimentela fysikens område och gjorde der 
vackra upptäckter, som för alltid skola bära hans frejdade namn i samband 
med vetenskapens heroers till den senaste efterverld. Genom sina optiska un-
dersökningar, lyckades han att grundlägga lagarna för den för fysiken, kemien 
och astronomien så ytterst vigtiga spektralanalysen, hvarigenom nytt ljus blif-
vit spridt öfver förut för den vetenskapliga forskningen olösliga fenomen. Med 
rätta har han ock framför Bunsen och Kirchhoff blifvit kallad spektralanalysens 
fader. [---] Med värma försvarade han allt, som han ansåg skola lända till Uni-
versitetets eller vetenskapens fromma. I umgänget med kamrater välvillig och 
vänfast, efterlemnade han vid sin, menskligt att se, allt för tidiga bortgång, ett 
vackert minne, som, huru än tiderna komma att vexla, skall lefva äradt och 
vördadt.

Anders Ångström var den näst efter Elias Fries senast avlidne professorn, 
vars namn valdes ut för att pryda namntavlorna på Universitetshusets fasad. 
Vid  solarkongressen i Oxford 1905 antogs den av Ångström införda, och i 
 Recherches sur le spectre solaire använda, enheten för ljusvåglängd under nam-
net ångström (en tiomiljondels millimeter).

Sedan 1997 har flera av universitetets matematisk-naturvetenskapliga äm-
nen  varit förlagda till Ångströmlaboratoriet vid Polacksbacken, vilket därefter 
har byggts ut i olika omgångar. Laboratoriet är uppkallat efter far och son 
Ångström och Anders Ångströms namnteckning utgör dess logotyp.

Platsen för det nya Ångströmlaboratoriet är väl vald. Det vore visserligen 
en överdrift att påstå att Anders Ångströms karriär började på den plats som 
nu bär hans namn. Men det var just där på Polacksbacken som han en gång 
firade att han avslutat sina grundläggande studier och på allvar kunde inleda 
den vetenskapliga verksamhet som skulle komma att betyda så mycket för 
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universitetet. Om Ångströms promotionssexa, som en vårkväll 1839 ägde rum 
på det intilliggande värdshuset Eklundshof, lämnar Knut Olivecrona denna 
livfulla minnesbild:

Der höll vår blifvande primus vid promotionen Malmsten, stående på en tom 
öltunna, ett af sina glänsande, af bravorop ofta afbrutna, tal till kandidaterna, 
slutande med skålar för Filosofiska Fakulteten och den utsedde promotorn 
professor Atterbom. Då vi under sång tågade hem vid midnatt, stadnade vi 
utanför astronomie professorn Bredmans bostad vid Nedre Slottsgatan och 
sjöngo stjernsången: ’Stjernorna blinka ned på vår ödsliga stig’ o.s.v. under det 
att gubben tittade ut bakom rullgardinen.

Komne på Drottninggatan, gjordes halt utanför Littorinska huset. En af 
kandidaterne, Anders Jonas Ångström, den sedermera ryktbare grundläggaren 
af spektralanalysen, hade sin fästmö den vackra Mamsell Augusta Bedoire der 
boende, och på hans begäran sjöngs serenad under hennes fönster; men jag 
måste erkänna att efter så mycket förutgånget sjungande och pokulerande 
voro rösterna icke synnerligen lämpliga för serenad.

Anders Ångströms gravmonument av svart, 
polerad granit avtäcktes i september 1883 på 
Uppsala gamla kyrkogård efter en insamling. 

Porträttmedaljongen i brons är modellerad 
av arkitekten Magnus Isæus och utförd av 

bildhuggaren John Börjeson. Stenen är prydd 
med Ångströms namn, födelse- och dödsår 
samt inskriptionen ”Lärjungar, vänner och 

fränder reste vården”. Vid avtäckelseceremo-
nin yttrade rektor Carl Yngve Sahlin bland 
annat att Ångström ”var en ädel man, som 
med ifver verkade för hvad han ansåg vara 

rätt, hans ifver för det rätta var ett ädelt 
hjärtas ifver, som kan hända ibland var för 

stor.” Fotograf: Mikael Wallerstedt.



Mårten Richert som professor i nordiska språk.  
xylografi av Gunnar Forssell i Ny Illustrerad Tidning 1886.
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Skandalstudenten 
som blev språkprofessor

I stadsdelen Flogsta i Uppsala finns gator uppkallade efter Carl Säve, Adolf 
Noreen och Bengt Hesselman – den förste, tredje och fjärde innehavaren av 
den 1859 inrättade lärostolen i nordiska språk vid Uppsala universitet. Profes-
surens andre innehavare, Mårten Richert, saknas betecknande nog i raden. 
Han har för eftervärlden hamnat i skuggan av såväl företrädare som efter-
trädare, trots att han var en viktig länk dem emellan. I väsentlig mån bidrog 
han till att etablera, modernisera och utvidga det nordiska språkstudiet vid 
universitetet under 1860- och 1870-talen. Ämnet var nytt och Carl Säve var 
sjuklig, varför Richert under sin relativt korta verksamhetsperiod kom att 
tillföra kontinuitet och struktur. Bland Säves elever vid denna tid framstod 
han som primus inte pares, vilket hans kollega Nicolaus Linder har omvittnat: 
”Inom detta regemente af stridbara unga män fanns näppeligen en enda, som 
tvekade att betrakta Richert som öfverstelöjtnant och blifvande chef. Och 
han var icke den, som kunde öfvergifva en så stor och god sak, äfven om ved-
ervärdigheter tillstötte.”

Visserligen kvarstod Säve som professor fram till sin död 1876 men han 
tjänstgjorde allt mer sporadiskt. Från 1866, då Richert blev docent, och tiota-
let år framåt i tiden var han de facto ämnets företrädare, ivrigt introducerande 
nya perspektiv och metoder. Många har intygat att hans offentliga föreläs-
ningar var föredömliga i såväl pedagogiskt som retoriskt hänseende. Till sin 
kateder lockade han stor publik och en rad nya elever till sitt ämne. Bland 
dem fanns hans blivande efterträdare Adolf Noreen, vilken redan som tjugo-
treåring disputerade på sin sedermera klassiska avhandling Fryksdalsmålets 
ljudlära (1877).

Richert fann sig väl till rätta inom det nordiska språkstudiet men det var 
tillfälligheternas spel som hade fört honom dit. När han kom till Uppsala som 
ung student i mitten av 1850-talet saknade ämnet såväl professur som fast 
plats vid universitetet. I början av 1860-talet hade få kunnat ana att Richert 
skulle bli professor; det fanns många som rentav önskade att han inte skulle ha 
någon framtid vid universitetet. Hans namn hade nämligen, även långt utanför 
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Uppsalas akademiska kretsar, kommit att symbolisera den ungdomliga fron-
dören, vars bristande respekt för somliga professorliga auktoriteter, uppväckte 
både sympati och antipati. Under några höstmånader 1859 hade han varit den 
svenska universitetsdebattens ofrivilliga centralpunkt.

Mårten Birger Richert var född i Fredsbergs församling i Skaraborgs län 12 
maj 1837. Han var son till häradshövdingen Gustaf Birger Richert och dennes 
hustru Carolina Charlotta Hasselström. Fadern var yngre bror till den fram-
stående liberale juristen Johan Gabriel Richert, bekant bland annat som ivrare 
för ståndsriksdagens avskaffande och för Uppsala universitets förflyttande till 
Stockholm. Mårten Richert genomgick läroverket i Skara, innan han som sjut-
tonåring inskrevs vid Uppsala universitet 1854. Under de följande åren, fram 
till sommaren 1859, studerade han naturvetenskap för att avlägga bergsexa-
men. Hans syfte med studierna var att snabbt avlägga examen för att kunna 
inträda i praktisk tjänst. Någon akademisk karriär hägrade inte.

Den verklighet som mötte Richert och andra studenter som vid denna tid 
kom till Uppsala för att studera naturvetenskap var inte upplyftande. Fort-
farande stod naturvetenskaperna i de humanistiska disciplinernas skugga. 
Christopher Jacob Boströms filosofi, enligt vilken naturvetenskapligt kun-
skapssökande i sig var fåfängligt, utövade stort inflytande. Tillståndet hade 
dock så sakteliga börjat förbättras efter 1850. Nya professurer hade tillkom-
mit, däribland en lärostol i renodlad kemi, och ett nytt astronomiskt obser-
vatorium hade invigts vid Rackarbacken. Observatoriet var dock mest ett 
praktfullt skal under Richerts studietid; refraktorn kom inte på plats förrän 
1860. De studenter som studerade kemi var ännu hänvisade till det sekel-
gamla Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan. Denna anläggning hade 
varit modern under Johan Gottschalk Wallerius’ och Torbern Bergmans dagar 
men var sedan länge hopplöst föråldrad och föga anpassad till de krav som en 
allt mer specialiserad och experimentell naturvetenskap ställde. Redan 1842 
hade deltagarna i det skandinaviska naturforskarmötet blivit förfärade när de 
vid ett Uppsalabesök kunde beskåda laboratoriets och kemiundervisningens 
tillstånd.

I början av 1850-talet hade sakernas tillstånd blivit något bättre. Lars Svan-
berg, elev till Jacob Berzelius, hade rekryterats till den nya professuren i kemi. 
Svanberg hade varit verksam som Vetenskapsakademiens kemist men var väl 
förankrad i Uppsala. Hans far Jöns Svanberg hade varit professor i matema-
tik och hans bror Adolf Svanberg hade innehaft lärostolen i fysik. Med Lars 
Svanberg fick ämnet kemi en energisk företrädare. Chemicum, den mäktiga 
nya institutionsbyggnaden för ämnena kemi, fysik och medicinsk kemi, upp-
fördes intill Carolinaparken under 1850-talet med Svanberg som drivande 
kraft. Byggnaden var vid färdigställandet universitetets största vid sidan om 
Carolina Rediviva. Chemicum blev en symbol för naturvetenskapens fram-
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marsch i Uppsala. Av stolta upsaliensare benämndes anläggningen emellanåt 
som ”Institutionspalatset”.

Från Stockholms horisont var det långt från alla som uppskattade Svanbergs 
enträgna arbete med att rycka upp kemiämnet i Uppsala efter många år av 
förfall. Chemicum var mycket mer än en modern institutionsbyggnad. I prak-
tiken murade den fast universitetet i Uppsala och försvårade dess flyttning till 
Stockholm, något som Richerts farbror och andra liberala krafter allt sedan 
1810-talet hade önskat. Universiteten i Berlin och på andra håll hade visat på 
nödvändigheten av och fördelarna med ett lärosäte i landets huvudstad. På 
sina håll muttrades det om ”det professorliga byggnadsnitet i Upsala” och då 
med udden främst riktad mot Lars Svanberg och hans ”institutionspalats”.

Inte heller i Uppsala lovsjöng alla den nye professorn i kemi. Från stu-
denterna kom klagomål på Svanbergs godtyckliga examinationer och bland 
professorerna saknade han inte fiender. Konsistoriet var delat i två falanger 
som i slutet av 1850-talet hade drabbat samman när professuren i mineralogi 
och geologi skulle tillsättas. Lars Svanberg och flera andra naturvetare hade 
till varje pris velat undvika att professuren tillföll Edward Walmstedt, sonen 
till den tidigare professorn Lars Peter Walmstedt. Den yngre Walmstedt var, 
liksom sin far, en plikttrogen lärare och stensamlare men knappast någon 
experimentell vetenskapsman av det slag som Svanberg önskade se som pro-
fessor. Walmstedt saknade dessutom meriter i professurens ena huvudämne, 

Chemicum, det så kallade ”Institutionspalatset”, bakom Carolinaparken togs i bruk 1859. 
Pehr Hansellis fotografi, som tillhör Uppsala universitetsbibliotek, är taget vid samma tid.
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geologi – en vetenskap som var på stark frammarsch. Svanberg hade kontak-
tat flera framstående geologer inom och utom landet för att få dem att söka 
professuren men utan framgång. Mest ihärdigt uppvaktades Axel Erdmann, 
grundaren av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Edward Walmstedt 
var till slut den ende som sökte professuren. Med Svanberg som drivande 
kraft skedde det märkliga att samtliga professorer i de naturvetenskapliga 
ämnena förklarade den sökande inkompetent men de blev övertrumfade av 
en knapp majoritet humanister, teologer och jurister. Dessa medgav visserli-
gen att Walmstedts vetenskapliga kompetens var skral men de framhöll att 
universitetets främsta syfte var att bedriva undervisning, inte forskning, och 
som lärare kunde han duga. Till detta kom att Walmstedt hade många vänner 
i Uppsala. En av hans ivrigaste tillskyndare var juristen Herman Rydin, som 
även var hans hyresgäst och granne i den så kallade Walmstedtska gården. 
Walmstedts vänner såg inte med blida ögon på Svanbergs energiska försök att 
förhindra hans befordran till professor.

Richertska målet
Till denne Lars Svanberg hade Mårten Richert några år tidigare kommit som 
ung student. På våren 1857 blev han ålagd att fullgöra en laborationsuppgift för 
bergsexamen, vilken han dock inte hann fullgöra innan Laboratorium Chy-
micum stängde under sommaren samma år. Kemisternas nya hemvist bakom 
Carolina Rediviva kunde inte tas i bruk förrän i början av 1859, varför Richert 
fick göra studieuppehåll under ett och ett halvt år. När väl Chemicum hade 
invigts återupptog han arbetet med sitt laborationsprov, vilket han färdig-
ställde vid slutet av vårterminen 1859. Provet gällde att framställa natrium och 
natrium–barium-salter av metafosforsyra. Över det anställda experimentet 
skulle examinanderna sedan presentera en skriftlig redogörelse för sitt arbets-
sätt och sina metoder. Richert sammanställde en sådan promemoria och åter-
vände ett par dagar senare till Svanberg för att få höra dennes utlåtande. Av 
sin lärare blev han då beskylld för att ha fuskat. Händelseförloppet beskrevs 
på detta sätt av den anklagade själv:

Då jag på bestämd dag infann mig hos Herr Professorn, talade Han väl med 
mig till en början om analysen på ett sådant sätt, som trodde han mig verkli-
gen hafva utfört densamma, men afbröt efter en stund helt tvärt med förkla-
ringen att han ej längre wille, såsom orden lydde, ’cachera sig’: jag hade aldrig, 
påstod Herr Professorn, utfört analysen, utan endast på mitt rum uppdiktat 
densamma. Härpå svarade jag, att jag fann Herr Professorns omdöme ganska 
hårdt, wid tanken på det myckna arbete jag werkligen nedlagt, samt dertill 
i hög grad sårande och kränkande för min heder, enär jag ej gifvit den ring-
aste anledning att misstänka mine uppgifter, hvilka jag dessutom kunde med 
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wittnen styrka. Detta svar hade endast till följd, att Herr Professorn ordagrant 
utlät sig på följande sätt: ’Jag kan lägga fingrarne på Bibeln och svärja, att Herrn 
aldrig werkställt analysen’.

De resultat Richert presenterade var, som Svanberg påpekade, omöjliga. Han 
hade nämligen framställt salter av ortofosforsyra i stället för någon av de efter-
frågade föreningarna, trots att han använt och beskrivit en metod som skulle 
leda till metafosfat. Efter det inle-
dande samtalet ansåg sig Svanberg 
uppenbarligen kunna utesluta att 
ett misstag låg bakom felet. Den 
enda återstående förklaringen var 
således medvetet fusk, det vill säga 
att Richert hade uppdiktat analy-
sen i syfte att föra honom bakom 
ljuset. Richert tog illa vid sig av 
denna beskyllning, som han fann 
både kränkande och orättvis. Han 
erbjöd sig att med vittnens hjälp 
styrka att han verkligen hade utfört 
laborationen. Uppenbarligen hade 
han begått ett oförklarligt misstag, 
eftersom resultatet hade blivit fel-
aktigt, men han hade inte fuskat.

Till skillnad från andra studen-
ter vägrade Richert att acceptera 
den behandling han fått utstå. Han 
vidtog i stället en åtgärd som, enligt 
lokaltidningen UpsalaPosten, stod 
”temligen ensam i vårt universitets 
historia”. Med stöd av universitetsstatuterna vände han sig till konsistoriet 
med klagomål mot Lars Svanberg för dennes ”kränkande och orättvisa be-
teende emot mig vid bedömandet af det sätt, hvarpå jag utfört ett mig före-
lagdt laborationsprof för Bergsexamen”. Richert utgick från att konsistoriet 
inte skulle ”anse mine klagomål hafva framgått ur brist på skyldig aktning för 
mine Lärare, eller ur ett sådant uppskattande af egna kunskaper, som will un-
dandraga sig ett rättvist, om än så strängt bedömande; samt att Consistorium 
Academicum majus till följe deraf ej heller skall finna obefogad den anhållan, 
med hvilken jag på grund af den mot mig begångna orättvisan wågar fram-
komma”. Richert anhöll om att Svanberg skulle återta ”den mig gjorda orätt-
visa och sårande beskyllningen, genom hvilken jag framställes såsom i stånd 
till att fräckt söka föra min lärare bakom ljuset”. I framtiden önskade Richert 

Mårten Richert som student vid tiden för den 
ryktbara kontroversen med Lars Svanberg. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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att hans insikter i allmän kemi för bergsexamen skulle prövas genom exami-
nation av annan lärare än Svanberg. 

Richerts åtgärd var sensationell. De nya universitetsstatuterna från 1852 
definierade visserligen universitetet på ett sådant sätt att även studenterna 
inkluderades. Statuternas andra paragraf lyder: ”Hwartdera Universitetet ut-
göres af samtlige dess ordinarie och extra-ordinarie lärare, samt i dess matrikel 
wederbörligen inskrifne graduerade och ograduerade studerande.” Detta var 
en ny skrivelse som saknades i de tidigare statuterna, men knappast någon 
hade förutsett denna konsekvens av dess införande.

Konsistoriet var, som nämnts, djupt splittrat efter den nyss avslutade 
Walmstedtska striden. Richert kände väl till detta och han visste att Svan-
berg hade flera fiender bland ämbetsbröderna. Han stod dessutom själv på 
vänskaplig fot med flera av universitetets professorer. Nationerna och nations-
kotterierna utövade stort inflytande över universitetet vid denna tid, så även 
i detta fall. Richert tillhörde Västgöta nation, där teologen Anders Fredrik 
Beckman var proinspektor. Till honom hade Richert även släktskapsband; han 
var nämligen bror till Beckmans svägerska. I början av sommaren 1859 hade 
Beckman övertagit rektoratet för Uppsala universitet. I den egenskapen kom 
han under målets hantering att visa förståelse för Richerts agerande, något 
som rörde upp känslor bland Svanbergs vänner i konsistoret. Faktum är att 
Beckman hade varit djupt inblandad i saken redan från början. I ett brev till 
studentkamraten Adolf Virgin skriver nämligen Richert i mitten av augusti 
1859: ”Dagen innan jag afreste från Upsala inlemnade jag en klagoskrift i Con-
sistorium, och genom bref från Wallinder har jag sedan fått höra, att saken 
redan warit före uti Consistorium. Dock kan den wäl ej blifva afgjord förrän 
i början af nästa termin, emedan nu under ferierna så många professorer äro 
borta från staden. Magister Lindehn som du vet är Vestgöte, har hjelpt mig 
med skriften, och innan jag inlemnade densamma, blef den sedan öfversedd 
af Beckman och Hedenius, så att jag allt kan wara lugn, att den ej innehål-
ler någonting otillständigt.” Universitetets rektor Beckman och professorn i 
patologi Per Hedenius hade således läst och granskat Richerts skrift, innan 
den insändes till konsistoriet. Även Hedenius var en framträdande medlem 
av och hedersledamot vid Västgöta nation, där han senare kom att efterträda 
Beckman som inspektor. Ytterligare en äldre landsman, magistern och den 
sedermera berömde schackspelaren, Hans Anton Westesson Lindehn, hade 
varit sin yngre landsman behjälplig med klagoskriften. Richert skriver vidare i 
samma brev att flera professorer hade uppmanat honom att klaga på Svanberg. 
Det som kom att kallas ”Richertska målet” var således inte bara ett initiativ 
av en enskild student. I bakgrunden fanns ett kotteri vid Västgöta nation med 
förbindelser till flera professorer, däribland universitetets rektor.
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Rektor Beckman försökte medla och rådgjorde med sina förtrogna bland 
professorerna, framför allt matematikern Carl Johan Malmsten och histori-
kern F. F. Carlson. Malmsten uppmanade Beckman att enskilt försöka förmå 
Richert att återkalla skrivelsen: 
”Bed honom att göra det för univer
sitetets skull, som blir det, vilket i 
främsta rummet kommer att lida 
genom en sådan skandal. Då han 
ändå ingenting kan vinna för sig 
själv med sin skrivelse, tycker jag 
det icke bör vara omöjligt att för-
må honom härtill.” Malmsten till-
lade: ”Vad denne Svanberg förorsa-
kar mycket trassel och ledsamhet!”

Richerts skrivelse behandlades 
i konsistoriet den 10 augusti 1859. 
Svanberg förklarade, sedan skrivel-
sen blivit uppläst, att han för egen 
del ”icke vore missbelåten med kla-
gandens åtgärd, väl icke egentligen 
derföre att en studerande, vid ett 
så i allo obehörigt tillfälle som det 
ifrågavarande, framställt anmärk-
ningar emot sin lärare, utan fast 
mera derföre att såmedelst tillfälle 
blifvit Professorn beredt att öppet 
bemöta de försök, som några gång-
er under sednare åren blifvit gjorda 
att nedsätta omdömet om Professorns embetsmannaverksamhet vid Univer-
sitetet”. Svanberg redogjorde sedan utförligt för den kemiska omöjligheten av 
de resultat Richert hade presenterat. Följaktligen vore alla eventuella vitt-
nesmål ”af lika litet värde, som om någon, medelst vittnens åberopande ville 
skaffa intyg på sannfärdigheten af att han påträffat ett vägstycke, hvilket, ena 
gången uppmätt med famnmått och andra gången med alnmått innehölle till 
sin längd lika många famnar, som alnar, eller derpå att han solverat problemet 
om construction af ett mekaniskt perpetuum mobile”. Däremot valde Svan-
berg att inte besvara Richerts kritiska anmärkningar på kemiundervisningen i 
stort; han ville för sin del gärna ”förlåta klaganden de obehöriga skrifsätt och i 
öfrigt obetänkta förfarande”, då han utgick från att de hade sin upprinnelse i 
”klagandens upphetsade och för tillfället uppjagade sinne”.

Anders Fredrik Beckman var universitetets 
rektor när Richertska målet utspelades. Han 
hamnade i en besvärlig situation eftersom han 
var bekant med Richert, som dessutom var bror 
till hans svägerska.
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Förmodligen utgick Svanberg från att rektor Beckman skulle utdela en en-
skild skrapa till Richert och att saken därmed skulle vara ur världen. Händel-
serna tog emellertid en annan vändning när det stod klart att Richert inte hade 
för avsikt att dra tillbaka sina klagomål. Till hans försvar skyndade dessutom 
krafter från skilda håll och med olika bevekelsegrunder för att lämna honom 
understöd. För den liberala Stockholmspressen blev affären en sedan länge 
önskad bekräftelse på de missförhållanden som ansågs råda i den inkrökta 
akademiska bondbyn vid Fyris. Richertska målet illustrerade på ett ypperligt 
sätt hur missriktad den omfattande investeringen i kemiämnet i Uppsala hade 
varit. Den stridbare studentens släktskap med Johan Gabriel Richert saknade 
inte betydelse för uppmärksamheten. Aftonbladet påminde gärna om stats-
makternas dryga kostnader för uppförandet av Chemicum, liksom om Svan-
bergs ansvarslösa ledning av projektet: ”Om dervid all möjlig omsorg användes 
på inredningen af den rymliga boställsvåningen, egnades deremot nog liten 
uppmärksamhet åt det hufvudsakliga ändamålet med institutionen.” Svanberg 
beskylldes för att ha inrett sitt laboratorium ”med en sådan okunnighet och 
vårdslöshet, att knappt voro ugnar och kapeller uppförda, förrän de af brist 
på underlag nedstörtade”. Missförhållandena var allmänt kända i Uppsala och 
det kunde svårligen antas, ”att de undgått de öfriga lärarnes vid universitetet 
uppmärksamhet, hvarföre man tog för afgjordt att hr Richerts klagomål mot 
hr professor Svanberg icke skulle vara en alldeles ovälkommen anledning till 
allvarlig räfst med hr professorn”. Aftonbladet, som med största gillande publi-
cerade Richerts klagoskrift medgav visserligen att formellt stöd i statuterna 
saknades för hans begäran att få annan examinator. Inom konsistoriets makt 
låg dock den ”både riktiga och ändamålsenliga åtgärden att låta blifvande 
bergsmän examineras af professorn i mineralogi och geologi”. Richert borde 
således beredas möjlighet att tentera för Edward Walmstedt, det vill säga för 
Svanbergs svurne fiende.

Även Stockholms Dagblad framhöll att uppgifter sedan länge hade cirkule-
rat om det sätt på vilket Svanberg ”i allmänhet sköter sina åligganden, som ock 
det nyckfulla, ovänliga och inhumana bemötande han ofta tillåter sig mot de 
lärjungar, hvilkas studier det tillkommer honom att leda och lifva”. Richerts 
till konsistoriets ingivna klagomål var därför ”en tilldragelse af så ovanlig art, 
att den ej blott i sig sjelf är förtjent af en större uppmärksamhet utan äfven 
derföre, att de åtgärder, till hvilka den bör föranleda, ej kunna eller böra med 
likgiltighet betraktas af någon, som fattat universitetets vigt och betydenhet 
för hela landet”.

”Richertska målet” blev under den följande hösten en följetong i både kon-
sistorieprotokoll och tidningsspalter. Den tjugotvåårige studenten hamnade i 
centrum för den svenska universitetsdebatten, något som han själv inte hade 
önskat. I ett senare brev till Adolf Virgin skriver han: ”Mitt namn får nu 
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emedlertid i tidningarne gå land och rike ikring, och detta tycker jag icke är 
behagligt. Jag har visserligen ännu aldrig sett någon tidning, som icke gifvit 
mig rättvisa, och de flesta hafva till och med ytterst skarpt farit ut emot Svan-
berg men jag wille ändock heldst få vara i lugnet.”

Den 8 september 1859 justerades protokollet från konsistoriesammanträdet 
10 augusti, varvid Svanberg till Beckman överlämnade Richerts prov och skrift-
liga analys. Svanberg förklarade sam-
tidigt att han ville göra några tillägg 
till de förklaringar han tidigare givit. 
Han hade, framhöll han, avsiktligt 
valt att inte bemöta de mot honom 
riktade anklagelserna, av hänsyn 
till såväl universitetet som Richert. 
Sedan klagoskriften blivit återgiven 
i tidningspressen ansåg han emel-
lertid att läget hade förändrats. För 
att inte riskera att bli beskylld för 
att undandra sig svaromål förklarade 
han för konsistoriet att Richert hade 
överdrivit svårigheterna att finna 
laborationslokal under de arton må-
nader som kemisterna stod utan in-
stitutionslokal. Han hade nämligen 
under hela sin professorstid ”upplå-
tit, utan något anspråk på ersättning, 
till härvarande Studerande ungdoms 
begagnande, hela mitt enskilda ke-
miska laboratorium, hvilket äfvenledes blifvit till den grad anlitadt, att dess 
för mig ej obetydliga penningvärde af omkring sex tusen riksdaler riksmynt 
numera är nästan helt och hållet försvunnet”. Om bara Richert hade bett om 
hjälp skulle han ”utan ringaste tvekan till låns bekommit de instrumentalier 
och förnödenheter, hvilka erfordrades i och för laborationsprofvets utförande, 
ty flere af de studerande, hvilka under den ifrågavarande tiden hade sig labo-
rationsprof förelagda, begagnade sig af dessa instrumenter”.

På enskild väg gjorde Beckman vad han kunde för att förmå Richert att 
återkalla sin skrivelse, det skulle vara det bästa både för honom själv och för 
universitetet. I så fall lovade Beckman att det hela inte skulle få några vidare 
konsekvenser. Richert var dock inte intresserad av att retirera, tvärtom blev 
han mycket upprörd över att Svanberg i konsistoriet hade raljerat över hans 
klagomål. Med hjälp av sin far och farbror författade han därför en andra, och 
skarpare formulerad, skrivelse till rektor. Han underströk att kärnan i hans 

Lars Svanberg fotograferad av Emma Schen-
son 1863. Uppsala universitetsbibliotek.
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klagomål hade varit att Svanberg ”utan att vilja lyssna till mina försäkringar, 
eller till de uppgifter jag erbjöd mig med wittnen styrka, på det bestämdaste 
gaf mig tillkänna, det jag aldrig i werkligheten utfört analysen, utan endast 
uppdiktat densamma, och att jag således blifvit af Herr Professoren utan all 
anledning bemött på ett godtyckligt och högst förnärmande sätt, med tydlig 
beskyllan för att genom falska uppgifter wilja wilseleda min Lärare”. Vidare 
framhöll Richert att det inte var professorns sak att förlåta honom för hans 
obehöriga skrivsätt eller förfarande i övrigt. Svanberg var nämligen part i må-
let, inte domare. Det var, underströk han, rektors sak att fälla dom. Slutligen 
påpekade Richert att Svanberg i sitt svar hade hänvisat till andra försök att 
nedsätta omdömet om hans verksamhet vid universitetet. ”Härigenom förråda 
Herr Professorn nog tydligt”, fortsatte Richert, ”att Han icke är okunnig om de 
missgynnande omdömen om densamma, som wid Akademien blifvit uttala-
de; och jag har då den tillfredsställelsen att icke wara ansedd såsom den ende, 
hvilken funnit Herr Professorns handlingssätt eget och anmärkningsvärdt, om 
än det hört till mitt öde att wara den förste, som genom omständigheternas 
tvång blifvit försatt i nödvändighet att gå offentligt till wäga.”

Sedan han fått denna skrivelse fann Beckman sig föranlåten att göra en egen 
utredning. Han kallade bland annat in de vittnen som Richert hade åberopat. 
I en rapport inför konsistoriets sammanträde den 26 november 1859 skrev 
rektor att han ”i det längsta hoppats” att allt skulle ha kunnat ställas till rätta 
sedan Svanberg i sin förklaring lämnat möjligheten öppen att Richert trots 
allt hade utfört laborationsuppgiften, om än på felaktigt sätt. Men, tillade 
Beckman: ”Då emedlertid Richert ej will åtnöja sig med denna förklaring utan 
fortfarande vidhåller de yrkanden han i sin klagoskrift till Consistorium Acad. 
Majus framställt så finner jag häri ett bindande skäl att i Consistorium anmäla 
saken.”

Konsistoriets dom och dess efterdyningar
Hanteringen av ärendet, som således hänsköts till konsistoriet för slutligt 
avgörande, innebar att alla möjligheter att diskret lösa tvisten var uttömda. 
 Richert var full av självförtroende när han inför det avgörande konsistoriesam-
manträdet skrev till Virgin:

Affären mellan Svanberg och mig är ännu icke utagerad, och det skall blifva 
rätt eget att få se det slutliga resultatet. Beckman har nu ånyo öfverlämnat 
målet till Consistorium och har dervid tillika afgifvit ett utlåtande, hurudan 
han befunnit saken. Han har haft vittnen uppe hos sig, hvilka intygat riktig-
heten af mine påståenden. Jag är derföre lugn, ty huru förargade åtskilliga utaf 
consistoriales äro på mig, så kunna de då ingenting göra mig, emedan de måste 
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väl döma så när efter lag. Rydin, Ribbing, Mesterton, Beckman lära efter hvad 
jag hört åtskilliga säga, stå på min sida och tycker, att jag gjort rätt, men några 
andra, såsom Lindblad, Sundewall, Lilljeborg, lära vara mycket förbittrade på 
mig och vilja gerna komma åt mig. Efter hvad jag hört, skola dessa sednare till 
och med i Consistorium yttrat, att om jag än har aldrig så rätt, så är det likväl 
otillbörligt att uppträda emot en professor. Bra kortsynta varelser, som icke 
kunna inse, att det finns någonting, som heter absolut rätt, hvilket icke har alls 
att göra med personen! Hvad de andra professorerna hafva för åsigter, vet jag 
icke, men det tror jag, att många tycka, det jag gått den professorliga värdighe-
ten alltför nära. Då jag vet med mig, att jag icke sagt annat än sanning, är jag 
dock fullkomligt lugn och glad öfver att jag med mitt klagomål uträttat ganska 
mycket godt för den chemiska undervisningen här vid universitetet. Professo-
rerna inse också i sjelfva verket lika bra som jag, huru eländig Svanberg är, och 
ej har han ibland dem några vänner, men må tro, det stöter dem, att man vågar 
höja sin röst emot en professor. Pappa har för öfver en månad sedan skrifvit 
en lång skrift åt mig, hvilken jag inlemnat i Consistorium, och du må tro, att 
han ej lagt fingrarne emellan för Svanberg. Den var allt mycket skarpt skrifven, 
och jag tror, att den väckt ont blod hos flere utaf consistoriales. Detta bryr jag 
mig dock ej alls om, utan litar helt och hållet på Pappa. Han, som är jurist, 
vet nog hur långt man kan våga att gå i den vägen. Om jag icke får ett rättvist 
utslag i Consistorium, så will Pappa nödvändigt, att jag hos Cancelleren skall 
öfverklaga deras beslut. Jag skickar då ned alla handlingarne till Pappa och 
låter honom skrifva åt mig samt öfverlemnar målet helt och hållet åt honom.

När ärendet till slut nådde konsistoriet var irritationen på flera håll stor. Upp-
rördheten riktade sig inte bara mot Richert utan även mot rektor Beckman, 
som hade misslyckats med att rädda universitetets anseende genom att i 
det tysta få studenten att dra tillbaka sina klagomål. Det förekom mer eller 
mindre uttalade antydningar om han egentligen stod på Richerts sida. Johan 
 Christopher Lindblad beklagade att ”Rector, i sin egenskap af Academiens 
högste styresman här på stället samt tillika Inspector för den Nation Richert 
tillhör” inte hade förmått ”föra honom till insigt af hans otillbörliga förhåll-
ande mot en Lärare hvilket han i stället fått tillfälle att fortsätta på ett ännu 
mera obehörigt sätt uti en ny skrift, som Rector af honom emottagit och 
förvarat, utan att deraf lemna Professor Svanberg del”. Den mest målande 
beskrivningen av konsistoriesammanträdet lämnar Richert själv i ett brev till 
Adolf Virgin, avsänt i mitten av januari 1860:

Lindblad har i Consistorium rört upp himmel och jord och har varit förfärligt 
förbittrad på mig. Det är, efter hvad alla säga, han som egentligen ledt Con-
sistorium till det nu fattade beslutet. Emot Beckman har han uppfört sig på 
det mest oförskämda sätt och offentligt inför Consistorium beskyllat honom 
för partiskhet emot mig samt yttrat, att det ej är underligt, att Rector söker 
beskydda ”qvasi-slägtingen” (han lärer ha kallat mig så när han talat med Beck-
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man). Efter hvad Beckman sjelf omtalat, steg Lindblad en gång i Consistorium 
upp ifrån sin plats, när Beckman talade, och citerade en paragraf ur Lagboken 
samt bad att få erinra Rector om hvilket straff det har med sig, när Ordföran-
den i en domstol uppträder såsom den ena partens advokat. Beckman hade 
då blivit så förargad på honom, att han (Beckman) i kraft av sin embetsman-
namyndighet befallde honom tiga, hvarvid Lindblad blev likblek i ansiktet av 
ilska.

Under sammanträdet var det i första hand juristerna Lindblad och Knut 
Olivecrona som tog Svanberg i försvar. De använde stundtals hårda ord mot 
 Richert, vars agerande, enligt deras mening, endast skulle föranleda en skrapa 
för opassande skrivsätt. Till denna linje anslöt sig Fredric Sundevall, Johan 
Spongberg, Olof Wingqvist, Carl Gustaf Malmström och Wilhelm Lilljeborg.

Carl Benedict Mesterton, Carl Axel Torén, Carl Wilhelm Böttiger och 
 Anders Ångström intog en mellanposition. De ansåg inte att Richerts ankla-
gelser mot Svanberg kunde styrkas och även om så skulle vara fallet fann de 
inte att klagomålen var av sådan art att de skulle föranleda någon åtgärd från 
konsistoriets sida. Därmed fanns, menade de, ingen anledning att vidare un-
dersöka sanningshalten i de påstådda olägenheter som Richert hade lyft fram.

Sigurd Ribbing yrkade däremot på att utredning rörande tillståndet på Che-
micum skulle företas med anledning av de uppgifter som framkommit. Han 
menade att universitetet skulle gagnas av en sådan, oavsett resultat. Om de på-
talade missförhållandena skulle bekräftas kunde universitetskanslern begära 
rättelser av Svanberg. I annat fall skulle universitetets skuldlöshet klarläggas. 
Till Ribbings yrkande anslöt sig rektor Beckman, Per Hedenius och Carl Säve. 
Allra längst gick Herman Rydin. Han kritiserade Svanberg i skarpa ordalag 
och förordade rentav att konsistoriet skulle uppdra åt akademiombudsman-
nen att väcka åtal mot honom. Det kan förmodas att Rydins känslor ännu inte 
hade lagt sig efter Walmstedtska striden, något som Knut Olivecrona tog fasta 
på i sitt yttrande: ”Men att Professor Rydin här yrkat åtal, är visserligen icke 
oväntadt, när man erinrar sig det sätt, hvarpå han sistlidet år, vid upprättan-
det af underdånigt förslag till återbesättande af då ledigvarande professuren i 
geologie och mineralogie fann lämpligt att uppträda emot Professor Svanberg.”

Konsistoriet var, som synes, djupt splittrat i Richertska frågan. Menings-
skiljaktigheterna gällde såväl ärendets form som dess innehåll. Den inledande 
diskussionen gällde vad ledamöterna egentligen skulle rösta om, det vill säga 
hur voteringspropositionen skulle formuleras. Lindblads yrkade på lydelsen: 
”Anser konsistoriet, att den ringaste anledning finnes till vidtagande af laga åt-
gärd imot professor Svanberg?” Sigurd Ribbings motförslag lydde: ”Anser kon-
sistoriet närmare utredning i målet i första hand böra företagas?” Lindblads 
yrkande vann pluralitet, varvid ett flertal reservationer inlämnades. Minorite-
ten ansåg att voteringspropositionens utformning i sig omintetgjorde frågans 
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fortsatta utredande och därmed möjligheterna att vidta eventuella åtgärder 
mot Svanberg. Vid omröstningen röstade samtliga ledamöter ”nej”, förutom 
Herman Rydin, som alltså ansåg att de förelåg skäl för ”laga åtgärd” mot pro-
fessorn i kemi.

Den tredje omröstningen gällde huruvida Richert skulle erhålla disciplinär 
bestraffning för sitt opassande skrivsätt. Frågan besvarades jakande av samt-
liga ledamöter utom Rydin, Ribbing och rektor Beckman. I den fjärde omröst-
ningen fastställdes att denna skrapa skulle utdelas enskilt av rektor, inte inför 
konsistoriet. Till sist konstaterade konsistoriet utan votering att det saknade 
mandat att tillmötesgå Richerts be-
gäran att framdeles bli examinerad 
av annan lärare än Svanberg, samt 
att alla handlingar i ärendet skulle 
insändas till universitetskanslern.

Det utdömda straffet var för-
visso allt annat än avskräckande, 
i praktiken var det ett icke-straff. 
Varningen skulle utdelas i enskilt 
sammanhang av rektor Beckman, 
som själv hade röstat mot bestraff-
ningen. Richert hade kunnat lägga 
historien bakom sig men valde, un-
derstödd och uppmuntrad av sin 
far, att av principiella skäl överklaga 
beslutet hos universitetskanslern. 
Hans frustration över konsistoriets 
dom var märkbar i brevet till Adolf 
Virgin i januari 1860: ”Det är märk-
värdigt, att så upplyste menniskor 
så litet besinna, att det finnas nå-
gonting som heta absolut rätt, hvilket ej har afseende på personen. Pluraliteten 
i Consistorium har nu tyckt, att det är så himmelsskriande, att en student vå-
gar höja sin röst emot en professor, så att detta är någonting i och för sig straff-
värdt, lärjungen må för öfrigt hafva aldrig så rätt. På detta sätt hafva Lindblad, 
Spongberg, Sundevall, Lilljeborg och Olivecrona dömt.”

Det stormiga konsistoriemötet innebar således inte slutpunkten för Rich-
ertska målet. I mars 1860 lät Svanberg publicera sina egna inlägg i ärendet samt 
Lindblads och Olivecronas anföranden i konsistoriet i ett särskilt bihang till 
UpsalaPosten. I samma tidning inflöt några veckor senare ett längre genmäle, 
undertecknat av före detta laboranter hos Svanberg, vilka bekräftade flera 
av de olägenheter som Richert hade riktat uppmärksamheten mot. Redan i 

Knut Olivecrona, professor i civilrätt och seder-
mera justitieråd, tog ställning för kemiprofes-
sorn Lars Svanberg under Richertska målet. 
Fotografiet från 1863 tillhör Uppsala universi-
tetsbibliotek.
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brevet till Adolf Virgin hade Richert triumferande konstaterat att han genom 
sitt klagomål ”gjort den vinst att uppmärksamheten blivit riktad på den usla 
chemiska undervisningen, och att Svanberg icke vidare får sova i ro. Efter vad 
jag med visshet hört, har Svanberg i Consistorium fått duktiga dufningar för 
det han på det sättet blottställer universitetets och lärarnas anseende. Dock 
akta de sig naturligtvis för att sådant skall komma i protokollerna och därige-
nom blifva allmänt bekant.” Universitetskanslern Gustaf Adolf Sparre tog god 
tid på sig. Först i mars 1861, femton månader efter konsistoriets slutbehandling 
av ärendet, kom hans utslag. Han förklarade däri sig ”det öfverklagade beslutet 
till alla delar gilla och godkänna”. Richerts besvär avslogs således.

Huruvida den slutliga utgången innebar en seger för Svanberg eller Richert 
diskuterades livligt i pressen under våren 1861, inte minst i UpsalaPosten. 
Signaturen ”Sat sapienti” hävdade att Richert i princip fått rätt, då det varken 
i konsistoriets eller i kanslerns beslut nämndes någonting om att Svanberg 
”skulle nöjaktigt och fullt tillfredsställande hafva besvarat de mot honom 
gjorda anmärkningarne”. Richert hade inte heller bestraffats för innehållet i 
sina klagoskrifter, endast för den form enligt vilken de blivit avfattade. Signa-
turen ”Tertius interveniens” fann å sin sida att ”det inför alla tänkande mäns 
ögon icke kan för en Studerande vara till någon berömmelse, att framkasta 
beskyllningar emot en lärare, hvilka både Consistorium och Kansler finna icke 
föranleda till annan åtgärd, än att den Studerande får sig, såsom det allra lind-
rigaste straff, en skrapa för sitt otidiga skrifsätt”. 

Universitetskanslerns utslag innebar att den nära två år långa fejden avsluta-
des. Richerts far, som själv författat den andra skrivelsen, vädjade i ett brev om 
att sonen skulle uppge ”all tanka på widare klagomål, enär derigenom ingen-
ting godt kan winnas men wäl mera ondt och obehagligt åstadkommas”. Han 
tillade att saken snart skulle vara glömd och påminde om ett annat uppmärk-
sammat fall av akademiskt översitteri, nämligen juristprofessorerna Johan 
Christopher Lindblads och Carl Olof Delldéns behandling av Nils Fröman, 
vilken skildras på annan plats i denna bok: ”À propos akademisk orättvisa och 
måhända förföljelse: Tänk på L-ds och D-ns förfarande mot Fröman! Denne 
har dock sedermera gått sin bana fram med heder och utmärkelse.” Sedan 
uppståndelsen väl lagt sig hade, fortsatte fadern, ingen människa längre ”brytt 
sig om det akademiska skräpet”. Richert följde rådet och avstod från att driva 
ärendet vidare. Precis som Fröman skulle han med framgång gå vidare till en 
annan karriär. 
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Juridik och nordiska språk
Efter allt som hänt var det naturligtvis omöjligt för Richert att fortsätta med 
kemistudierna för Lars Svanberg. I stället påbörjade han studier i nordiska 
språk för Carl Säve, en av de professorer som i konsistoriet hade visat förstå-
else för hans åtgärder. Under läsåret 
1862/63 var Richert andre kurator 
vid Västgöta nation samtidigt som 
han slutförde studierna för filosofie 
kandidat-examen. I januari 1863 av-
lade han denna examen med betyg i 
nordiska språk, nyeuropeisk lingvis-
tik, teoretisk filosofi och astronomi. 
Han fick således ingen examensmäs-
sig nytta av kemistudierna. 

Några månader senare, i mitten av 
maj 1863, försvarade Richert magis-
teravhandlingen Bidrag till läran om 
de konsonantiska ljudlagarne i äldre 
och nyare språk, där han i förordet ut-
förligt redogjorde för den jämförande 
språkforskningens uppkomst och för 
sin vilja att överflytta denna metod 
till studiet av de nordiska språken. 
Han anslöt sig till tongivande företrä-
dare för denna riktning såsom Franz Bopp, Georg Curtius, August Schleicher 
och Friedrich Christian Diez. Avhandlingen blev väl vitsordad och Richert 
promoverades 30 maj samma år till filosofie magister med andra hedersrum-
met, ultimus. Matematikern Carl Fabian Björling innehade som primus det 
första hedersrummet. Promotor var den originelle grecisten Johan  Spongberg. 
Ceremonin ägde rum i domkyrkan, till vilken den akademiska processio-
nen tågade från Gillets sal, som tjänade som uppställningsplats. Närmare 
800 personer deltog i processionen. På eftermiddagen följde en enkel fest i 
 Botaniska trädgården, till vilken allmänheten hade tillträde. De fyra ångbå-
tar som trafikerade sträckan  Uppsala–Stockholm hade varit överfulla under 
de närmast föregående dagarna och mer än 4 000 personer hade församlats 
framför  Linneanum. Björling, Richert och filosofen Pontus Wikner höll de 
nypromoverades skåltal till närvarande honoratiores. På Richerts lott föll att 
hylla kanslern Gustaf Adolf Sparre, som bara två år tidigare hade fastställt 
konsistoriets disciplinära bestraffning mot honom. Richert höll även talet till 

Professorn i nordiska språk Carl Säve, foto-
graferad i mitten av 1860-talet. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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den svenska kvinnan, vilket han avslutade med en längre versifierad hyllning 
till de närvarande damerna.

Promotionsdagen avslutades på sedvanligt sätt med bal. Fram till 1848 
hade balerna hållits på Gillet men från och med 1851 i Carolinasalen. Pro-
motionsbalen 1863 var den femte som hölls i biblioteksbyggnadens solenni-
tetssal. Drygt tusen personer deltog och om inramningen kunde Nya Dagligt 
Allehanda meddela följande: ”Salonen var på det smakfullaste dekorerad och 
upplystes af minst 2 000 ljus, anbragta i 30 kronor och i guirlander å de 40 
pelarne. Läktarne voro dekorerade i blått och guld. Framsidan af läktaren i 
salens öfra ända pryddes af skandinaviska rikenas vapen; salens nedra ända var 
dekorerad med studentcorpsens standarer samt nationernas fanor. På sidan 
om dessa voro  Finlands och Polens vapen anbragta. Dansen fortfor till kl. 2.” 
Promotionen, där Richert som ultimus spelade en framträdande roll, innebar 
att hans stormiga studietid fick en vacker avslutning.

Efter promotionen företog Richert en studieresa till Danmark, Tyskland 
och Frankrike. Sedan han återvänt till Sverige och Uppsala påbörjade han ju-

ridiska studier. Han fungerade därtill 
läsåret 1864/65 återigen som andre 
kurator för nationen. Den juridiska 
banan erbjöd betydligt bättre fram-
tidsutsikter än den nordisk-filolo-
giska, där möjligheten till befordran 
inom rimlig tid framstod som obe-
fintlig. Några lärartjänster fanns inte 
att söka, utöver de båda lärostolarna 
i Lund och Uppsala. Lundaprofes-
suren hade just återbesatts med den 
knappt fyrtioårige Theodor Wisén 
och i Uppsala kunde Carl Säves pen-
sionering ligga bortåt tjugo år fram 
i tiden. För juridiken talade där-
till familje traditionen. Både fadern 
Gustaf Birger Richert och farfadern 
Johan Richert hade under lång tid 
tjänstgjort som häradshövdingar i 

Vadsbo härad i Skaraborgs län. Farbrodern Johan Gabriel Richert räknades 
bland landets främsta rättslärda och var häradshövding i en närliggande väst-
götsk domsaga men ofta tjänstledig för lagstiftningsuppdrag.

Trots att lärarna vid Juridiska fakulteten uppmanade Richert att fortsätta, 
beslöt han efter långt övervägande att återgå till de nordiska språkstudierna. 

Johan Gabriel Richert. Fotografi i Uppsala 
universitetsbibliotek.
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År 1866 framlade han som docentspecimen en väsentligt utvidgad version av 
magisteravhandlingen Bidrag till läran om de konsonantiska ljudlagarne i äldre 
och nyare språk, vilken i denna både kvalitativt och kvantitativt elaborerade 
version kom att omfatta 382 sidor, varav de första 88 sidorna utgjordes av den 
1863 framlagda dissertationen. Sedan Richert försvarat sitt specimen utnämn-
des han, med Säves bistånd, till docent i juni 1866. Det är värt att notera att 
hans docentur omfattade såväl nordiska språk som allmän jämförande språk-
forskning.

Richert kunde således fortsätta sin vetenskapliga och pedagogiska verksam-
het som docent vid universitetet. Carl Säve hade redan före hans disputation 
vidtagit åtgärder för att knyta honom till universitetet och ämnet nordiska 
språk. I Filosofiska fakulteten föreslog Säve i mars 1865 att en adjunktur, det 
vill säga i praktiken en biträdande professur, i nordiska språk skulle tillskapas 
vid universitetet. Inrättandet av fler tjänster vid sidan om de båda professu-
rerna i Uppsala och Lund var, menade han, nödvändigt om lovande unga fors-
kare skulle ha möjlighet att förkovra sig i ämnet. Säve hade säkerligen Richerts 
situation i tankarna när han pläderade för sin sak:

Det är derföre af vigt, att detta läroämne, som först så sent erhållit fast plats 
vid våra universitet, med vänlighet och intresse tages under armarne, stödjes 
och förhjelpes till en mera betryggad ställning! Men en sådan kan icke vinnas, 
så länge som för det samma inom hela vårt land icke finnas mer än tvänne aca-
demiska platser, på hvilka en person kan lefva och uteslutande verka. Om det 
antages, att medellängden för en professors ämbetstid är bortåt 18 år – huru 
många är väl då nog uppoffrande eller djerf, att han på fullt allvar vågar ägna 
sig åt den vetenskap, i hvilken endast hvart 18de år tvänne eller hvart nionde 
år en möjlighet till utkomst erbjuder sig!

Det dröjde några år men till slut gick Säves förslag i uppfyllelse. Riksdagen 
beslöt 1871, efter förslag från konsistorierna i Uppsala och Lund, att inrätta 
adjunkturer vid båda universiteten. Utvidgningen av ämnet från två till fyra 
lärartjänster motiverades på flera sätt, till exempel under hänvisning till dess 
betydelse för den fosterländska bildningen och till de omfattande satsningar 
som gjorts på ämnet i Danmark och Norge. Viktigt var därtill att nordiska 
språk 1870 hade blivit ett obligatoriskt ämne i filosofie kandidat-examen. 
 Richert var ensam sökande till den nyinrättade adjunkturen i Uppsala. Han 
uppfördes enhälligt på förslag och utnämndes i april 1872.
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Jämförande språkforskning och 
fornnordisk litteratur
Under docentåren i slutet av 1860-talet hade Richert flitigt deltagit i den ve-
tenskapliga debatten. Mest uppmärksammad blev hans uppgörelse med skal-
den och publicisten Oscar Patric Sturzen-Becker (”Orvar Odd”) med anled-
ning av dennes nedgörande recension av lexikografen Anders Fredrik Dalins 
Öfverblick af svenska språkets ordfamiljer och frändskapsförhållanden (1868). I 
sin artikel, införd i tre nummer av Aftonbladet i januari 1869, använde Richert 
den jämförande språkforskningens metod. Med hjälp av denna kunde han, 
under anförande av åtskilliga konkreta exempel, beslå Orvar Odd med en 
lång rad felaktiga tolkningar och härledningar, utan att för den skull förneka 
svagheterna i Dalins arbete: ”Att hr D:s arbeten äro behäftade med många och 
svåra fel, hvilka tyvärr icke äro af mera enstaka slag, utan djupt ingripande i 
dessa arbetens hela art och beskaffenhet, nödgas vi så godt först som sist ut-
tala, och vi komma att ock längre fram att närmare yttra oss derom, men hvad 
vi äfven vilja uttala är det, att O. O. genom sin kritik ådagalagt så godt som 
ingenting af allt detta. De allra flesta af hans anmärkningar röja nämligen väl 
svåra misstag hos honom sjelf och obekantskap med den jemnförande språk-
forskningen, men träffa icke hr D., enär de just röra sådana punkter, i hvilka 
hr Dalin har rätt.”

Richert uppehöll sig särskilt vid den etymologiska härledningen av ordet 
”klocka”. Dalin hade hävdat att detta ord var av nordiskt ursprung, vilket 
 Orvar Odd hade vänt sig emot. Han menade i stället att detta vittnade om 
”en konfusion, gränsande till det rentaf otroliga” hos Dalin. Enligt Orvar Odd 
var ordet ”klocka” ett allmäneuropeiskt begrepp som senare hade införts i 
Norden; det var inte något ord som ”fallit ner från ’Thules fjellar’ för att fylla 
ett länge kändt behof” i de olika språken nere på kontinenten. Richert under-
kände emellertid hela Orvar Odds argumentation på denna punkt, liksom 
dennes premiss att det faktum att ordet ”klocka” var ett skandinaviskt ord 
skulle leda till slutsatsen att motsvarande kontinentala ordformer skulle vara 
lånade från Skandinavien. ”Ej kan det vara för O. O. alldeles obekant”, fram-
höll Richert, ”att det var en tid, då de nu mera skilda germanska stammarna 
utgjorde ett enda folk, som talade ett gemensamt språk, och att det är från 
denna gemensamhetstid, som den stora mängden af likljudande ordrötter och 
bildningar i de särskilda germanska språken förskrifver sig.”

På ett lika systematiskt sätt nagelfor Richert Orvar Odds analyser av en 
rad andra ord. Han drog därefter slutsatsen att Orvar Odd, till följd av sina 
bristande insikter i modern språkforskning, hade ”i sin kritik gifvit sig ut på 
ett fält, der han ej är hemmastadd och der han saknar den nödiga ledningen 
för att icke snafva ikull på de många i vägen liggande och af honom sjelf oftast 
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ej ens bemärkta stötestenar.” Resultatet hade blivit förödande, och de hårda 
ord som Orvar Odd hade utslungat mot Anders Fredrik Dalin träffade i stället 
honom själv med full kraft. Orvar Odd hade ”kalasat på segerns frukter, innan 
han vunnit i sjelfva striden”.

Artikelserien förskaffade Richert respekt som både sträng och välformu-
lerad vetenskaplig kritiker. UpsalaPosten konstaterade att ”hr Richert med 
öfwerlägsna wapen för alltid röjt språkforskaren Orvar Odd ur wägen”. I en 
insändare i samma tidning framförde ett antal anonyma läsare sin tacksamhet 
till artikelförfattaren för hans lärorika och underhållande kritik över en kriti-
ker: ”Vi glädja oss åt ej blott den allvarsamma tillrättavisning, som dymedelst 
gifvits O. O. för hans minst sagdt lättsinniga s.k. ’kritik’, utan fast mera åt det 
hopp, som docent Richert uppväckt, nämligen att våra vetenskapsmän ej, så-
som mestadels hittills varit fallet, af blygsamhet afhålla sig från deltagandet i 
frågor, som på sådant sätt till det stora allmännas båtnad ofta kunna vinna den 
mest tillfredsställande lösning”. ’

Orvar Odd, som var dödssjuk, avstod från att gå i svaromål. I stället skrev 
han en ”öppen förklaring” till Richert, vilken publicerades i Post och Inri

Skalden och skriftställaren Orvar Odd (Oscar Patric Sturzen-
Becker). Litografi av Emil Bærentzen, Kungl.  biblioteket.
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kes Tidningar. Senare infördes förklaringen även i lokaltidningen i Sturzen-
Beckers hemstad Helsingborg, varvid redaktionen tillade omdömet att den 
”i all sin enkelhet bevisar den åldrige vetenskapsmannens öfverlägsenhet öf-
ver den anspråksfulle nybörjaren”. Det var emellertid knappast den gängse 
bedömningen av stridens utgång. I sin förklaring underströk Orvar Odd att 
han funnit det ligga i vetenskapens intresse att en protest inlades ”emot de 
hyllnings- och bifallsrop, hvilka från alla håll af pressen helsade hr Dalins ifrå-
gavarande vidunderliga opus”. Själv saknade han dock såväl tid som kraft och 
spaltutrymme för att bemöta kritiken mot hans egen inlaga. Han försäkrade 
dock Richert ”att om hans seger öfver mig denna gång sålunda af speciella skäl 
blir ganska lätt, till och med för lätt, skulle det under andra omständigheter 
varit mig rätt angenämt att få upptaga den strid, han bjudit mig”. För sin egen 
del hade Orvar Odd alltid önskat ”att der på filologiens fält måtte uppstå nå-
got lif och rörelse”, varför han inte kunde annat än välkomna Richerts, om än 
något hårdhänta, undanskuffande av honom själv, i synnerhet om det hade det 
goda med sig att hans kritiker samtidigt gjorde ”en ömklig ända på herr Dalins 
olyckliga etymologiska försök”. Han beklagade visserligen att Richert hemfal-
lit åt den bland yngre akademiker vanligt förekommande nedlåtenheten mot 
vetenskapliga försök som gjorts av utanför universiteten stående litteratörer 
eller skriftställare. Kritiken rymde dock, det medgav han, ”mångfaldiga äm-
nen för en allvarsam och vetenskaplig meningsutvexling”. Någon sådan kom 
aldrig till stånd, eftersom Orvar Odd avled bara några veckor senare.

Kort efter detta meningsutbyte ingrep Richert i den känsloladdade diskus-
sionen om de skandinaviska folkens äganderätt till den fornnordiska litteratu-
ren. Med uppsatsen ”Om nordisk bildning och fornnordisk litteratur” bemötte 
han de norsk-patriotiska historiker och språkforskare, främst Peter Andreas 
Munch och Rudolf Keyser, vilka hävdat att detta arv endast tillhörde Norge 
och Island. Richert framhöll att Keyser själv medgivit att Völuspa troligen 
tillkommit långt före Harald Hårfagers tid, förmodligen redan på 400-talet 
efter Kristus. Keysers resonemang rymde därmed en logisk kullerbytta, ef-
tersom inget Norge hade existerat på den tiden. De fornnordiska kvädena 
kunde, menade Richert, därför omöjligen kallas svenska, danska eller norska i 
någon modern mening: ”Huru vida ett qväde vid denna tid uppkommit i det 
nu varande Norge, Danmark eller Sverige måste vara fullkomligt likgiltigt 
för frågan om qvädets nationela art. Det finnes dessutom ingenting, som talar 
för, att det nu varande norska området skulle framför Nordens andra land 
hafva varit bördigt på poetiska alster.” I alla händelser hade skaldekvädena 
tillkommit i en tid, då det norska folket ännu inte hade avsöndrat sig från de 
andra skandinaviska folken, varför de omöjligen kunde ”vara uttryck för någon 
särskildt norsk kultur och följaktligen icke häller vara en norska folkets ute-
slutande egendom”.
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Richert ställde sig därmed på samma sida som den danske fornforskaren 
Svend Grundtvig, vilken samma år hade polemiserat mot den Munch-Key-
serska uppfattningen i skriften Er Nordens gamle literatur norsk? Eller er den 
dels isländsk, dels nordisk (1869). Grundtvigs mening delades även Carl Säve, 
vilken senare framhöll att Richerts skrift skulle äga bestående värde ”vid be-
dömandet af Sveriges, af några i fråga satta, delaktighet i den Nordiska fornod-
lingen och de Nordiska fornskrifterna”.

Vid denna tid framträdde Richert även som förkämpe för rättstavningsprin-
cipen, enligt vilken uttalet skulle ligga till grund för stavningen. Vid 1869 års 
nordiska rättstavningsmöte i Stockholm ingick han bland de sjutton delega-
terna från Sverige, Danmark och Norge. I den svenska delegationen återfanns 
även Carl Säve, Artur Hazelius, Theodor Wisén, Knut Fredrik Söderwall, 
Carl Gustaf Malmström och August Sohlman. Syftet var att i skandinavistisk 
anda föra de nordiska språkens ortografi närmare varandra; det förväntades 
ske automatiskt när ljudenligheten på ett tydligare sätt lades till grund för 
stavningen. Udden var riktad mot konservativa historisk-lingvister, inte minst 
Johan Erik Rydqvist, vilka hävdade svenska språkets särart och särställning i 
Skandinavien. Någon inbjudan till Svenska Akademien skickades aldrig, för-
modligen därför att denna i så fall hade låtit sig representeras av Rydqvist. När 
rättstavningskommittén presenterade sina förslag gick Rydqvist omgående till 
motangrepp, vilket ledde till en längre polemik mellan honom och Hazelius. 
Något omedelbart genomslag fick inte 1869 års idéer men de förebådade den 
rättstavningsrörelse som uppstod under 1880-talet.

Richert presenterade den jämförande språkforskningen inte bara i sina 
skrifter och debattinlägg, utan i stor utsträckning genom sina föreläsningar. 
Under 1870-talet utlade han ämnen som ”Svenska språkets ljudlära och form-
lära belysta genom motsvarande delar av andra indoeuropeiska språks gram-
matik”. Hans inriktning stod i bjärt kontrast till den antikvarisk-patriotiska 
prägel som ämnet hade fått under Carl Säve, då i stället den fornisländska 
litteraturen och dialektforskningen utgjorde ämnets kärna. Med Richerts in-
tresse för den jämförande språkforskningen följde att intresset försköts från 
ord till grammatik och språkhistoria. I stället för fornisländska och runologi 
blev det moderna svenska språket och dess utveckling hans primära intresse.

För Richerts vidkommande väntade ingen sinekur sedan han 1872 hade till-
trätt adjunkturen, även om tjänsten innebar ekonomisk trygghet. Carl Säve 
var sedan flera år tillbaka sjuklig och mestadels oförmögen att föreläsa. Rich-
ert fick därför träda in som vikarie på professuren. Hans pensum blev digert, 
eftersom han dessutom fullgjorde andra uppdrag, till exempel som ledamot 
av stadsfullmäktige. År 1875 invaldes han i Kungl. Vetenskaps-Societeten i 
Uppsala och under våren detta år överhopades han med arbete inför den in-
stundande promotionen. Arbetsbördan krävde sin tribut. I ett brev klagade 
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Richert över att han måste ”tjenstgöra såsom både professor, adjunkt och do-
cent: hålla föredrag, opponera på akademiska afhandlingar, tentera elfva per-
soner, läsa igenom licentiatavhandlingar, för att icke tala om sammanträden i 
stadsfullmägtige, fattigvårdsstyrelsen m.m.”

Richerts hälsa hade börjat vackla redan i slutet av 1874. I ett brev till Carl 
Säve skriver han sommaren 1875: ”Jag själf har icke fått vara riktigt frisk, utan 
har allt emellanåt känningar af det nervösa onda, hvaraf jag under julferierna 
och en del af vintern plågades. Detta onda är af så besynnerlig art, att jag den 
ena stunden kan känna mig fullkomligt frisk och den andra vara helt och 
hållet nedsatt till krafterna. Jag fruktar, att ett sådant där nervlidande aldrig 
lemnar kroppen, sedan det en gång fått fäste där. Så kännes det åtminstone.” 
I ett annat brev skriver han några månader senare: ”Min helsa är tyvärr klen. 
Vacklar fram och tillbaka. Jag lider så mycket af nervös yrsel, att krafterna äro 
allt emellanåt fullkomligt uttömda. Då kan jag icke uträtta det minsta, och 
detta plågar mig mycket.” Till Harald Hjärne, i vars Svensk tidskrift för literatur, 
politik och ekonomi han hade lovat publicera en studie om språk och kultur, 
skrev han vid samma tid: ”Jag har under de senare månaderna varit skral till 
hälsan och går ännu hängsjuk, så att jag tyvärr är allt emellanåt fullkomligt 
oduglig till arbete. Det onda är af nervös art och sitter envist kvar i kroppen 
fastän jag troget ställer mig läkarnes föreskrifter till efterrättelse.”

Den utlovade uppsatsen, ”Kulturhistoriska Bilder framstälda genom un-
dersökning af de svenska ordens bemärkelser”, inflöt i Hjärnes tidskrift 1876. 
Richert lämnar här en bred kulturhistorisk teckning över olika ords ursprung 
och användning inom olika språk. Han hänvisar uttryckligen till den nya jäm-
förande språkforskningens metod och han underströk att skillnader i olika 
folks lynnen framträder tydligare i språket än inom exempelvis konst, veten-
skap, statsskick och lagstiftning. Kulturella yttringar fordrar nämligen en viss 
grad av civilisation medan språket är gemensamt för alla människor. Richert 
lyfter fram en rad exempel på hur ords betydelser, inom olika och samma 
språk, har förändrats över tid. I takt med civilisationens och odlingens utveck-
ling har nya ord införts. ”Nya begrepp”, skriver Richert, ”kräfva nya uttryck 
och nationen föryngrar på detta sätt oupphörligt sig själf och sitt språk, under 
det att hon skrider fram på odlingens bana.” Ångbåt, järnväg, telegraf, elektri-
citet, fotografi, tröskmaskin och tändsticka var exempel på ord, vars uttryck 
enligt Richert ”först kunnat uppkomma med begreppen”. Artikeln är flyhänt 
avfattad och rik på infall och associationer. Det märks inte att den är skriven 
av en plågad författare, som tvingats uppbåda sina sista krafter.
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Professorstid och sjukdomsår
Sjukdomen drabbade Richert hårt eftersom han hade beviljats tjänstledighet 
under höstterminen 1875 ”för att någon gång få sköta om vetenskaplig förfat-
tareverksamhet”. Han insåg att han behövde meritera sig ytterligare för att sä-
kert kunna räkna med att få efterträda Säve, vars professur förmodligen skulle 
bli ledig inom en nära framtid. Skiftet skulle komma ännu tidigare än vad 
Richert hade anat. Efter ett långt avtynande avled Säve i slutet av mars 1876. 
Trots att även Richerts hälsa vacklade lyckades han författa ett professorsspe-
cimen, Försök till belysning af mörkare och oförstådda ställen i den poetiska Ed
dan, vilket 1877 trycktes i Upsala universitets årsskrift. De sakkunniga, Johan 
Erik Rydqvist, Theodor Wisén och Sophus Bugge, förordade honom enhälligt 
före hans ende medsökande, docenten Fredrik Leffler (Fritz Läffler).

Den 10 augusti 1877, några veckor före Uppsala universitets fyrahundraårs-
jubileum, utnämndes Richert till professor efter Säve. Två månader senare 
höll han sin installationsföreläsning ”Om rätta betydelsen af språkriktighet 
med särskildt afseende på modersmålet” i Gustavianum. Han uppehöll sig sär-
skilt vid språkliga dubbelformer i svenskan som ”upp”/”opp”, ”hane”/”hanne”, 
”stuva”/”stuga” med flera. Alltför många svensklärare och språkmän hade i va-
let mellan sådana alternativformer hävdat att den äldre och ursprungliga per 
automatik skulle vara den rätta och att den yngre formen såsom felaktigt helst 
borde utmönstras ur språket. Richert vände sig mot detta arkaiserande ideal 
och menade att språket var levande och ständigt statt i utveckling. Han avslu-
tade med följande liknelse: ”Språket kan i det här behandlade afseendet liknas 
vid en växt, som samtidigt bär knopp, utvecklad blomma och frukt. Somliga 
af språkets delar ligga i sin knoppning och stunda så att säga till världen, andra 
åter stå till fullo utbildade i sin blommas fägring, och ännu andra äro mognade 
till skörd eller föra ett tynande lif med vissnadt utseende. Man skall aldrig 
oaktadt de mest kraftfulla ansträngningar åter gjuta lif i dessa språkets bort-
döende lemmar, som tjänat sin tid ut, lika litet som man skall kunna förhindra 
(om än fördröja) de förras naturenliga utveckling, i fall man af förkärlek för 
det gamla äflas att vilja behålla hvad som är utnött och förbrukadt och icke i 
stället lämpar sig efter de af språkets egen utveckling framkallade nya förhål-
landena.”

Richert intog således en uttalad språkdarwinistisk ståndpunkt. Precis som 
med arter bland växter och djur blev den ordform bestående som visade sig 
vara mest anpassningsbar till sin omgivning. Principen om ”survival of the 
fittest” gällde även i detta sammanhang. Språkets utveckling var således un-
derkastad naturens lagar och att bekämpa dem vore fåfängligt.  Richert hade 
själv från början varit naturvetare och han överförde naturvetenskapernas ut-
vecklingsoptimism till studiet av de nordiska språken.
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Med installationsföreläsningen och dess implicita kritik mot den äldre ge-
nerationen nordister, däribland företrädaren Carl Säve och den sakkunnige 
Johan Erik Rydqvist, signalerade Richert att professorsskiftet också skulle 
innebära ett epokskifte. Nya radikala idéer kunde släppas fram. Adolf Noreen 
upptog senare sin lärares kritik mot den äldre skolan inom detta område, inte 
minst i den berömda artikeln ”Om språkriktighet” från 1885. Erik Noreen är 
en av dem som har understrukit faderns beroende av Mårten Richert: ”Jag 
skulle tro, att Noreen fått mycket av sin syn på frågan från sin lärare Mårten B. 
Richert, ett ljust huvud och en stimulerande personlighet, om vilken Noreen 
alltid uttalade sig i mycket uppskattande ordalag.” Däremot kom inte Adolf 
Noreen, och knappast någon annan svensk språkforskare heller, att omfatta 
språkdarwinismen lika reservationslöst som Richert hade gjort.

Både för Richert personligen och för ämnet nordiska språk hade tidpunkten 
för Carl Säves sjukdom och bortgång varit olycklig. Efter beslut 1876 hade näm-
ligen de akademiska adjunkturerna omvandlats till extra ordinarie professurer. 
Av ekonomiska skäl indrogs dock några av dessa tjänster, däribland den bara 
några år tidigare inrättade befattningen i nordiska språk. Statsmakternas be-
slut underlättades av att denna tjänst, efter Richerts professorsutnämning, stod 
obesatt. Till slut räddades emellertid adjunkturen genom ingripande av eckle-
siastikministern F. F. Carlson och omvandlades till en lärostol i svenska språket. 

Richert hade just fyllt fyrtio år när han erhöll professuren. Mänskligt att 
döma borde han ha stått på höjden av sin förmåga men så var långt ifrån 
fallet. Den ohälsa som drabbat honom i mitten av 1870-talet blev, som han 
själv hade befarat, bestående. Överansträngningen förorsakade sömnbrist och 
nervösa besvär. Under Säves sjukdom hade Richert ofta uppehållit lärostolen. 
När han själv till slut blev professor upprepades mönstret; nu var det han som 
tvingades lämna tjänstgöringen i händerna på vikarier. Under de första åren 
som professor tjänstgjorde han sporadiskt, därefter inte alls. I Nordisk tidskrift 
för filologi publicerade han 1879 ”Om den rätta betydelsen af Västgötalagens 
inlednings- och slutord”, vilket blev det sista vetenskapliga arbete som flöt ur 
hans penna. Tidigare hade han anonymt utgivit Äldre Västgötalagen för utdel-
ning bland åhörarna till hans föreläsningar åren 1872–74.

År 1879 fullgjorde Richert uppdraget att vara sakkunnig, då den nyinrät-
tade extra ordinarie professuren i jämförande språkforskning vid universite-
tet skulle tillsättas. Han inkompetensförklarade därvid semitisten Herman 
Almkvist och förordade, om än med viss tvekan, Fritz Läffler, som varit hans 
egen medsökande när lärostolen i nordiska språk tillsattes. Richerts försök att 
hjälpa Läffler till denna befattning kröntes inte med framgång. Almkvist fick 
till slut professuren.

Sakkunniguppdraget blev Richerts sista vetenskapliga insats. Efter 1880 
förmådde han inte längre hålla föreläsningar eller bedriva något vetenskapligt 
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arbete. Varken resor till olika kurorter eller bruk av diverse läkemedel ledde 
till någon förbättring. År efter år beviljades han tjänstledighet på grund av 
sjuklighet. Till slut avled han i Södertälje den 5 september 1886. Jordfästning-
en ägde rum i Adolf Fredriks kyrka, varifrån tillresta Uppsalastudenter förde 
kistan till Norra begravningsplatsen i Solna.

Richerts föreläsningsmanuskript och efterlämnade papper överlämnades 
till Uppsala universitetsbibliotek. Hans bibliotek avspeglade mångsidigheten 
i hans vetenskapliga intressen, vilket förutom språkvetenskap, naturveten-
skap och juridik även omfattade teologi, medicin, filosofi, utbildningsväsen, 
ekonomi och politik. Boksamlingen såldes på auktion i Östgöta nations hus 
i slutet av mars 1887. Auktionskatalogen, Framlidne Professor M.B. Richerts 
efterlämnade boksamling i språkvetenskap, juridik, pedagogik m.m., utarbetades 
av andre bibliotekarien vid universitetsbiblioteket Erik Henrik Lind.

År 1875 hade Richert ingått äktenskap med friherrinnan Axianne von 
Knorring. De fick två barn, dottern Ingrid och sonen Waldemar, födda 1875 
respektive 1877. Ingrid Richert gifte sig 1897 med den tyskbaltiske juridikpro-
fessorn Wilhelm von Seeler men dog barnlös redan 1902. Waldemar Richert 
omkom tragiskt redan 1892, då han träffades av ett vådaskott i en roddbåt på 
Baggensfjärden. Axianne Richert överlevde sin make med mer än fyrtio år; 
hon dog i Göteborg 1928.

Brobyggare mellan Säve och Noreen
Efter Richerts bortgång vaknade, märkligt nog, debatten om Richertska målet 
åter till liv. I Uppsala hade varken kemister eller nordister glömt vad som hade 
inträffat nästan trettio år tidigare, trots att de närmast inblandade var avlidna. 
I Ny Illustrerad Tidning införde Nicolaus Linder en nekrolog över Richert, vil-
ken till stor del var ett försök att rentvå denne från Svanbergs beskyllningar. 
Linder skrev bland annat att det var alldeles säkert ”att på Richerts minne icke 
hvilar ens skuggan af misstanke om att han velat genom svek skaffa sig ten-
tamensbetyg, att Svanbergs tilltag att utan bindande skäl utslunga en ärerörig 
beskyllning mot en lärjunge som till honom befann sig i en tentands grann-
laga ställning, bör betraktas som klandervärdt, äfvensom att sjelfva målets 
behandling lemnade åtskilligt öfrigt att önska”. Richertska målet var därför, 
enligt Linder, fortfarande ”förtjent af närmare undersökning”.

Linders artikel föranledde Lars Svanbergs elever Lars Fredrik Nilson och 
Otto Pettersson att gå i svaromål. De framhöll att professorn, under de om-
ständigheter som rådde, inte gärna hade kunnat tro annat än att analysen var 
uppdiktad. Richert hade heller aldrig förmått lämna någon rimlig förklaring 
till hur felet uppstod. Däremot höll författarna för sannolikt att Richert verk-
ligen hade utfört sina experiment, även om det var obegripligt hur han hade 
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kunnat komma till sådant resultat: ”Men då slumpen någon gång kan förvålla 
sådana misstag, är det rimligt att detta inträffar för en person på så naivt 
okunnig ståndpunkt i sitt ämne, som Richert tydligen hade.”

Någon fullständig visshet rörande omständigheterna kring Richerts labo-
rationsanalys lär aldrig kunna uppnås men Nilsons och Petterssons slutsats 
torde vara den rimligaste. Richerts redovisade resultat var otvivelaktigt både 
felaktiga och obegripliga. Svanberg kan därför knappast klandras för att han 
misstänkte fusk men möjligen för hans sätt att kommunicera denna miss-
tanke. Richert skulle knappast ha vidtagit de åtgärder han gjorde om han 
visste med sig att han avsiktligt hade fuskat. Han synes tvärtom ha haft ett 
starkt rättspatos, vilket även kom till uttryck i hans ämbetsutövning som an-
dre kurator på Västgöta nation. Inför förhandlingar i en rättsprocess, som na-
tionen var indragen i, erbjöd sig nationsvaktmästaren att vittna falskt om det 
skulle gagna landsmännen. Förslaget togs, berättar Peter Bagge, inte väl emot 
av kurator, som då bedrev juridiska studier: ”Richert skall då ha tagit honom i 
upptuktelse och förklarat, att han – vaktmästaren – borde och skulle avsättas, 
därest icke såsom förmildrande omständigheter kunde anföras hans urbota 
dumhet i förening med en högst sällspord nationalism.”

Richertska målet blev ett slags vat-
tendelare vad beträffar studentinfly-
tandet vid svenska universitet. I ett 
av sina brev till Adolf Virgin skriver 
 Richert själv i mitten av januari 1860: 
”Man kan veta, att den här saken var 
en riktig lifsfråga för dem. Det gällde 
huruvida professorsfullmakten skulle 
anses oantastlig och infaillable eller 
icke. Resultatet blef naturligtvis, att 
en professor skulle vara oåtkomlig, 
han må behandla lärjungarne huru 
som helst.” Det skulle komma en tid, 
förvisso först ett århundrade efter 
 Richerts död, då kursutvärderingar av 
lärares insatser blev en del av den aka-
demiska vardagen. Fuskanklagelser 
prövas numera i disciplinnämnden.

Richerts rent vetenskapliga insats 
blev inte framåtpekande på samma 

sätt. Hans författarskap är inte omfattande men hans svåra arbetssituation 
och vacklande hälsa gör det svårt att rättvist bedöma vilken långsiktig inrikt-
ning han hade kunnat ge sitt ämne. Kring honom formades ingen vetenskaplig 

Richerts vän och landsman Adolf  Virgin 
 fotograferad av Wilhelm Boeckmann 
omkring 1860. Virgin drunknade tillsam-
mans med Georg August Gottman under 
en skridskofärd på Ekoln julen 1864. 
 Uppsala universitetsbibliotek.
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skola; de nya idéer han lanserade, främst den naturvetenskapligt orienterade 
språkdarwinismen, fick snart lämna plats för andra influenser. Hans elever, 
vilka visserligen satte största värde på läraren som person, skulle finna teo-
retisk ledning på andra håll, framför allt inom den frambrytande junggram-
matiken i Tyskland.

Däremot kan betydelsen av Richerts föreläsningar knappast överskattas. 
På 1870-talet, då studenternas närvaro vid åtskilliga andra professorers och 
adjunkters föreläsningar hade sjunkit till en så låg nivå att införande av obli
gatorisk undervisning började diskuteras, lockade Richert stor publik till sin 
kateder i Gustavianum. Hans föreläsningar rörde så skilda ämnen som den 
äldre Eddans hjältesånger, Västgötalagen eller de nordiska språkens ljud- och 
formsystem i jämförelse med andra indoeuropeiska språk. År 1870 hade vis-
serligen nordiska språk införts som tvångsämne i filosofie kandidatexamen 
men det var inte bara tvånget i sig som lockade åhörare till den vikarierande 
professorns föreläsningar. Väl så viktig var föreläsarens talekonst och fängs-
lande framställningssätt. I en tid när många professorer främst betraktade 
sina offentliga föreläsningar antingen som ett nödvändigt ont eller som en 
möjlighet att få lämna prov på sin egen lärdom, i bästa fall kring sådant som 
studenterna hade nytta av, förefaller Richert ha haft ett genuint pedagogiskt 
intresse. Det fanns struktur och tanke bakom hans föreläsningar. Peter Bagge 
skriver exempelvis:

Han läste fyra bankotimmar (= dubbla lektioner) i veckan. Sina föreläsningar 
började han med det rådet till sitt auditorium att följa hans studiemetod, som 
bestod däri, att första gången, man läste något nytt, så djupt som möjligt tränga 
in i ämnet och före varje dags studiebörjan göra en hastig repetition av föregå-
ende dags genomgångna kurs. På detta sätt bleve grundligheten tillgodosedd. 
Däremot skulle man ej lägga an på att i hast slå i sig ett ämne för att sedan 
kanske lika hastigt glömma det eller också genom ideliga, tidsödande repeti-
tioner underhålla det.

Carl Säve framhöll i sitt utlåtande inför tillsättningen av adjunkturen 1872 
att Richert ”på ett i sanning berömligt sätt” hade ombesörjt föreläsningarna i 
nordiska språk under de terminer han uppehållit professuren. Hans strängt 
vetenskapliga men samtidigt klara och lättfattliga föreläsningar hade ”ländt 
till synnerlig båtnad för de studerande, hvilka också visat sig uppskatta dessa 
tillfällen till undervisning genom att dervid städse till trängsel fylla vår största 
föreläsningssal”. Hans enskilda föreläsningar hade, fortsatte Säve, varit lika 
välbesökta. Richert följde sina studenter med intresse och välvilja; säkerligen 
glömde han aldrig den oförrätt som drabbat honom själv under studietiden.

En av dem som åhörde Richerts föreläsningar var litteraturhistorikern och 
publicisten Karl Warburg, vilken senare har framhållit att ”en mera väckande, 
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mera tillmötesgående och i sitt uppträdande mera ’gentlemannalik’ profes-
sor än Richert näppeligen fanns i Upsala på 1870-talet”. Arvid G. Högbom, 
sedermera professor i geologi vid universitetet, räknade Richerts föreläsningar 
i etymologi som de mest intressanta han lyssnade till som ung student. Hög-
bom tillstår till och med att Richert troligen hade lockat honom att fortsätta 
med nordiska språk, ”om han ej redan efter första terminen sjuknat och snart 
därefter dött”. Peter Bagge lämnar följande minnesbild: 

Richert var en ofantligt lärd och grundlig man. Från honom porlade vetandet 
fram som ur en aldrig sinande källa. Han såg sitt ämne från många olika syn-
punkter. När han efter att ha genomgått den isländska grammatikan började 
översättningen av Hávamál, då hann han visserligen ej många strofer åt gången, 
men dels lärde han sina åhörare att studera grundligt, dels bibragte han dem 
både kunskaper och intresse för ämnet. Det var en verklig gentleman.

Johan Erik Rydqvist, med vilken Richert stod i vetenskapligt motsatsförhål-
lande, tillerkände honom utan reservationer den äran att ha ”framkallat den 

 lifaktighet, som på senare åren vi-
sat sig i studierna af de Nordiska 
språken vid Upsala Universitet”. 
Även Adolf Noreen har understru-
kit sin lärares ”storartade förmåga 
att väcka intresse för sitt ämne”. 
Under 1870-talet torde Richert i 
Uppsala haft få övermän som före-
läsare. Inte minst i denna egenskap 
blev han en viktig brobyggare mel-
lan epokerna Säve och Noreen.

Richert lade, främst genom sina 
föreläsningar, grunden till den ex-
pansiva utveckling som ämnet 
nordiska språk skulle uppleva un-
der hans berömde efterträdare. 
Däremot förunnades det honom 
inte att själv kunna så eller skörda 
i den mylla han så omsorgsfullt 
hade berett. I stället blev han, med 
Warburgs träffande formulering, 
tvungen att ”tömma den bittra 
kalken att, själf overksam, se huru 
hans älsklingsvetenskap utveckla-

Adolf Noreen fotograferad av Henri Osti i bör-
jan av 1880-talet. Noreen vikarierade ett flertal 
gånger som professor under Mårten Richerts 
sjukdomstid och blev 1887 dennes efterträdare. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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des, utan att han däri kunde taga någon del, och utan att han kunde vägleda 
de unge, som ville däri fullkomna sig”.

Vid sin bortgång var Mårten Richert bara fyrtionio år gammal men hans 
krafts dagar låg redan mer än ett decennium tillbaka i tiden. ”Med brutet 
hopp och tacksamt minne” löd inskriptionen på den krans som Uppsala uni-
versitet sände till hans jordfästning. Det låg mycket bakom de orden.



Växtbiologen och skogsforskaren Axel N. Lundström tecknad av Albert Engström.
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Från Vega till Grand Hôtel

I slutet av april 1880 återvände Vegaexpeditionen i triumf till Stockholm efter 
sin ryktbara färd genom Nordostpassagen. Expeditionens ledare Adolf Erik 
Nordenskiöld, Vegas kapten Louis Palander och hela besättningen mottogs 
som nationalhjältar. En formlig Vegahysteri rådde. Båtar i alla storlekar hyrdes 
ut till alla dem som på Stockholms ström önskade möta det återvändande far-
tyget. På Stockholms slotts östra fasad lyste namnet Vega i eldskrift, formad av 
mer än 2 500 gaslågor. Kaptenen Palander blev adlad till Palander af Vega och 
Nordenskiöld upphöjdes till friherre. I affärerna såldes Nordenskiöldkaffe och 
Vegapunsch. Hyllningarna fortsatte dag efter dag. Sällskapet Idun ordnade en 
ståtlig middag för expeditionsdeltagarna på Hasselbacken. Kungl. Vetenskaps-
akademien delade ut en särskild Vegamedalj och gav middag på Hôtel Phœnix 
under kronprins Gustafs presidium. Fest på fest följde och gratulationstele-
grammen strömmade in, däribland från Uppsala studentkår.

I Uppsala hade Vegamännens oförvägna företag från starten 1878 följts ned 
största intresse från universitetets sida. Zoologen Carl Forsstrand, som 1883 
skulle delta i Nordenskiölds expedition till Grönland, skriver i sina memoarer 
att dennes storslagna plan för att ta sig genom Nordostpassagen hade ”medfört 
många meningsutbyten och diskussioner i synnerhet inom de naturvetenskap-
ligt intresserade kretsarna”. Jubel utbröt följaktligen i Uppsala när underrät-
telse i maj 1879 inflöt om att Vega hade fullbordat Nordostpassagen och låg 
infruset men välbehållet nära Berings sund. Några månader senare nåddes 
staden av glädjebudet att Vega hade anlöpt Yokohama. Beskedet föranled-
de rektor Carl Yngve Sahlin att, tillsammans med bankdirektören Wilhelm 
Ulander och botanik- respektive estetikprofessorerna Thore M. Fries och Carl 
Rupert Nyblom, anordna en impromptu hyllningsfest på Flustret. Trots kort 
varsel deltog omkring 300 personer i festligheterna. I sitt välkomsttal lyck-
önskade Sahlin Sverige för att landet gått ”i spetsen för dylika stordåd”. Fries, 
Nyblom och meteorologen Hugo Hildebrandsson höll skåltal för expeditions-
deltagarna, deras hemma varande kvinnliga anförvanter och för de donatorer, 
främst Oscar II och Oscar Dickson, som hade gjort projektet möjligt. Fries 
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jämförde Vegaexpeditionen med Columbus’ upptäckt av Amerika. Universi-
tetsmännens tal refererades i rikspress och i lokaltidningarna runt om i landet. 
Sedan professorerna lämnat tillställningen vidtog punschbålar; den svenska 
framgången borta i ishavet blöttes grundligt av stadens studenter. Det hölls 
ett flertal Vegafester i landet denna höst men ingen var lika ambitiös och väl-
besökt som tillställningen på Flustret.

De spontana firanden som ägde rum i Uppsala i samband med att Vega pas-
serade viktiga delmål utgjorde likafullt endast preludier inför det som komma 
skulle. Den 7 maj 1880, tretton dagar efter Vegas återkomst till huvudstaden, 
fick nämligen Uppsala och universitetet uppleva en märklig, och för alla in-
blandade oförglömlig, fest, vilken in realiter blev slutpunkten på hela Vega-
expeditionen. Nordenskiöld, Palander och de övriga Vegamännen anlände då 

Fartyget Vega med porträtt av expeditionsledaren Adolf Erik Nordenskiöld och kaptenen Louis Palander. Litografi. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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till staden för att under hela dagen fira med universitetet och beskåda den 
karneval som studentkåren anordnat till deras ära. På centralstationen mot-
togs besättningen av rektor Carl Yngve Sahlin, landshövding Adolf Hamilton, 
en rad universitetslärare, studentkårens ordförande Hugo Blomberg samt, inte 
minst, av en stor folkmassa. I en parad av vagnar fördes hedersgästerna till 
Stadshotellets annex medan Vegas matroser ledsagades till Uplands nation, 
där frukostmiddag serverades.

Under 1840-talet hade studentkarnevaler utgjort ett återkommande inslag 
i stadsbilden men därefter hade de endast förekommit vid ett fåtal tillfällen; 
senast hade det skett 1865. Vid 1880-talets ingång hade denna form av stu-
dentupptåg nära nog fallit i glömska. Vegaexpeditionen lämnade emellertid 
både anledning och tacksamt stoff för 
ett återupplivande. Äran för detta till-
föll i allt väsentligt den trettiotreårige 
botanikdocenten Axel N. Lundström. 
Han hade kommit till Uppsala två år 
efter den föregående karnevalen, var-
för han inte hade någon erfarenhet av 
att arrangera eller ens kunnat uppleva 
ett dylikt företag. Trots detta skulle 
Vegakarnevalen – såväl genom sin 
ambitionsnivå som genom sambandet 
med det nationella firandet – överträf-
fa alla tidigare (och senare) student-
karne valer. 

Den Lundströmska Vegafesten blev 
en riktpunkt i stadens studenthistoria 
och markerade upphovsmannens verk-
liga genombrott som upsaliensisk rolig-
hetsminister. Han var, för att använda Carl Forsstrands ord, Vegakarnevalens 
”spiritus rector”, även om han biträddes av sin gode vän Ernst Meyer, förste 
bibliotekarie vid universitetsbiblioteket. De tretton studentnationerna hade 
därtill fått ansvar för var sitt tema och nedlagt stor möda på att gestalta dem. 
Lundström var väl skickad för uppgiften. Han hade tidigare författat ett be-
jublat spex på Norrlands nation, och han hade några år tidigare själv deltagit 
i Nordenskiölds expedition till Novaja Zemlja och Jenisej. Flera av Vegamän-
nen, inte bara Nordenskiöld, ingick i hans närmaste vänkrets.

Under det följande kvartsseklet, från Vegafesten 1880 till hans tragiska 
och alltför tidiga bortgång 1905, förblev Lundström en given centralpunkt i 
Uppsalas akademiska sällskapsliv. I många föreningar och sammanslutningar 
var han en återkommande talare och glädjespridare. Med glas i hand och med 

Axel N. Lundström. Illustration ur 
” Expédition polaire suédoise, sous la 
direction de M. le professeur A. E. 
Nordenskiöld”, Le Tour du Monde (1877).
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fyndiga kväden i fickan firade han ständigt nya triumfer. Långt mindre fram-
gångsrika blev däremot hans försök att etablera sig vid universitetet. Hans 
verskonst, skämtlynne och sociala utförsgåvor väckte odelad beundran och 
glädje men hans vetenskapliga författarskap fick ett mer blandat mottagande. 

Förmodligen bidrog det förra till det senare. All den tid och möda som 
Lundström nedlade på att författa spex, organisera karnevaler, skriva tal och 
leda fester hade han kunnat använda till meriterande vetenskapligt författar-
skap. Till slut blev han ändå professor vid sitt Alma mater. Omständigheterna 
kring denna professorsutnämning var unika; vägen dit hade varit såväl lång 
som fylld av motgångar. Under Vegafesten 1880 var dock dagen ännu glad. 
Lundström hade disputerat och blivit docent, han hade varit förste kurator 
för Norrlands nation och ordförande för studentkåren, han hade deltagit i 
Nordenskiölds expedition till Novaja Zemlja och Jenisej och han hade nyligen 
uppnått professorskompetens. Han hade all anledning att med förtröstan se 
framtiden an.

Genom karnevalen i Botan knöts Vegamännens insats samman med rikets 
äldsta universitet. Det var en sällsam förening vid en tidpunkt, då olika veten-
skapliga ideal ställdes mot varandra. Universitetets ståtliga 400-årsjubileum 
tre år tidigare hade fått en stark prägel av boströmianism och idealism, inte 
minst manifesterat genom Viktor Rydbergs berömda kantat. De humanistiska 
vetenskaperna, särskilt filosofin och historien, intog centrala platser. Universi-
tetets rektor var Carl Yngve Sahlin, vilken drygt tio år tidigare hade efterträtt 
läromästaren Christopher Jacob Boström på lärostolen i praktisk filosofi.

Bilden var dock inte entydig. Naturvetenskaperna, av många boströmianer 
betraktade med misstro och nedlåtenhet, befann sig på frammarsch även inom 
akademin. Nya professurer tillkom under 1870- och 1880-talen, till  exempel 
i analytisk kemi, i botanik och i jämförande anatomi. Geologin utvecklades, 
geografin fick större uppmärksamhet. Vegafesten kan därför betraktas som 
ett slags naturvetenskaplig pendang till jubelfesten tre år tidigare. Vid detta 
tillfälle hade den filosofiska spekulationen framställts som universitetets för-
nämsta vetenskap; den var i princip den enda kunskapskälla som förmådde 
kartlägga idévärldens bleka återsken i sinnevärlden. Vegafesten var ägnad det 
rakt motsatta idealet, nämligen det handfasta, konkreta utforskandet av sin-
nevärlden och den fysiska verkligheten, oförväget utfört i bister kyla bland 
polarhavets ismassor. I besättningen ingick forskare från Uppsala universitet 
och själva karnevalen var arrangerad av en botaniker, som tidigare färdats med 
Nordenskiöld genom ishavet.

Den officiella lunchen för expeditionsdeltagarna gavs på Gillet. I sitt tal 
till Vegamännen påminde rektor Sahlin om att det akademiska samhället i 
Uppsala hade samlats till fest redan när budet kom om att Vega hade nått 
Yokohama. Han tackade expeditionen för vad den hade uträttat och uttryckte 
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Minnesblad från Uppsala 
studentkårs Vegafest 1880. 

Bladet är prytt med en äreport 
med avbildningar av Adolf Erik 

 Nordenskiöld och Louis Palander 
och med övriga expeditionsdel-

tagares namn på socklarna. Dess-
utom återges fartyget Vega jämte 

vyer från Ostkap och Nordkap. 
Uppsala  universitetsbibliotek.

Biljett till Vegafesten.  
Uppsala universitetsbibliotek.
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förhoppningen att Nordostpassagen i framtiden skulle te sig ”lika säker och 
lugn som hvarje annan stråt på hafvet, och att den skulle öppna nya vägar för 
samfärdseln och för civilisationen”. Just detta skulle förbli en nåd att stilla 
bedja om; ett av de expeditionens resultat blev tvärtom att Nordostpassagen, 
av praktiska skäl, var oanvändbar som handelsväg.

I sitt svarstal framhöll Nordenskiöld lärosätets betydelse för polarforsk-
ningen: ”Om vi följa de arktiska expeditionerna från första stund, skola vi 
finna att Upsala universitet dervid varit representeradt som ingen annan. De 
män derifrån, hvilka deltagit i dessa expeditioner, samt det intresse, hvarmed 
sjelfva saken af högskolan omfattats, hafva vi att tacka för att dessa expedi-
tioner kommit till stånd.” Han tillade, till festdeltagarnas jubel, att det ”var 
en f.d. Upsalastudent, brödrarikenas nu lefvande konung, som tog initiativet 
till och kraftigt understödde den sista lyckliga färden”. Fler tal hölls. Univer-
sitetets prorektor, patologen Per Hedenius, vände sig till Nordenskiölds och 

Programblad för Uppsala 
studentkårs Vegafest 1880. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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Palanders fruar. Zoologen Wilhelm Lilljeborg hyllade Nordenskiöld å Kungl. 
Vetenskaps-Societetens vägnar.

Efter måltiden mottogs gästerna utanför Gillet av studentkåren. Tillsam-
mans formade de ett festtåg som avtågade mot Botaniska trädgården, där 
omkring 7 000 åskådare redan hade samlats. Linneanum var utsmyckat med 
Oscar II:s, Nordenskiölds och Palanders namnchiffer. Mellan de båda senare 
syntes förstäven på ett drakskepp. Därunder syntes H (inom en cirkel av dans-
ka flaggan), S (inom den svenska), B (italienska), K, B och A (svenska) samt 
N (ryska). Därmed åsyftades expeditionsdeltagarna Andreas Peter Hovgaard, 
Anton Stuxberg, Giacomo Bove, Frans Kjellman, Erik Cornelius Brusewitz, 
Ernst Almquist och Oscar Nordqvist.

Sedan hedersgästerna anlänt till Botaniska trädgården intågade karnevalen, 
anförd som sig bör av ”Vega”, en kvinnofigur till häst. Hennes dräkt var prydd 
med stjärnor för att visa att hon var den mest lysande stjärnan i Lyrans stjärn-
bild. Hon förde den svenska flaggan för att illustrera att fartyget med samma 
namn – och den vetenskapliga bravad besättningen utfört – tillhörde Sverige.

Efter Vega följde Lilla björn med Polstjärnan och sedan ett antal exem-
pel på historiska upptäcktsresande, nämligen Columbus (med ägget), Marco 
Polo, Sebastiano Caboto, Amerigo Vespucci, Vasca da Gama, Paolo Giovio, 
Sigismund von Herberstein med flera. Därefter lämnades en exposé över 
 polartrakternas natur och djurvärld med polarhav, isberg, isbjörnar, sälar och 
valrossar. Hyperboréerna fick symbolisera forntidens polarfolk, eskimåer och 
samer deras sentida notsvarigheter. Diverse kulturbilder lämnades från de län-
der som expeditionen hade passerat. Mot slutet innehöll tåget en sektion med 
”Vegaminnen”, varvid inte saknades Vegapunsch, Vegalikör,  Veganäsdukar, 
Nordenskiöldtårta, Nordenskiöldcigarrer och andra souvenirer. I detta parti 
ingick även en gestaltning av det berömda yttrandet ”Jag och Palander”, som 
hade fällts av den för sin originalitet omtalade riksdagsmannen Liss Olof Lars-
son. Nordenskiöld hade, enligt Larssons förmenande, hyllats alltför mycket 
på kapten Palanders bekostnad. För att understryka att Vegabragden i allt vä-
sentligt var fartygskaptenens förtjänst hade Larsson om färden genom Nord-
ostpassagen krasst yttrat: ”Den resan skulle jag och Palander kunnat göra”. I 
karnevalen var dock Nordenskiöld den självklara huvudpersonen. Peter Bagge 
skriver härom: ”Det roligaste karnevalsnumret var det, som den för sitt oför-
bränneligt goda humör kände docenten Axel Lundström anordnat till Nord-
enskiölds ära och som bestod däri, att en mängd isbjörnar hälsade honom 
genom att dansa runt omkring honom. Nordenskiöld själv lär ha yttrat, att av 
alla de sätt, på vilka han under sina polarfärder blivit hälsad, intet roat honom 
mera än detta.”

Kungl. järnvägsstyrelsen hade fritt låtit Vegaexpeditionens deltagare dispo-
nera två vagnar på ett av de extratåg som satts in till Uppsala. På kvällen avgick 
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två extratåg till Stockholm, ett till Gävle 
och ett till Länna. Nordenskiöld med hus-
tru återvände med det första av de båda 
extratågen till Stockholm. Paret Palander 
blev kvar i Uppsala till lördagsmorgonen.

Festen och karnevalen blev en formi-
dabel succé. Nordenskiöld uppskattade 
den humoristiska hommage han bestods. 
I Vegas färd kring Asien och Europa (1881) 
skriver han att Uppsalafestligheternas 
glanspunkt ”utgjordes af uppsluppna, qvickt och fyndigt uttänkta karnevals-
tillställningar, hvarvid vi mottogo skämtsamma adresser och hyllningar från 
fantastiskt utstyrda representanter af olika länders och tiders folk”. Det dröjde 
inte länge förrän nationerna och studentkåren hade kommit överens om an-
ordna nya karnevaler vart femte år. Större sådana hölls i studentkårens regi 
1884, 1889, 1895, 1900, 1905 och 1910, men ingen av dem lyckades upprepa, än 
mindre överträffa, Vegakarnevalen. De ekonomiska utfallen av karnevalerna 
blev allt skralare och krigsutbrottet 1914 omöjliggjorde till slut en fortsättning 
på den tradition, som Axel N. Lundström hade återupplivat.

Norrlandsstudenten
Axel N. Lundström, initialen N stod för Nicolaus, var född i Piteå i mars 1847. 
Hans far, som också hette Axel Lundström, tillhörde sin tids profiler i denna 
Norrlandsstad. Modern var dennes hustru Carin, född Lange. Axel Lundström 
den äldre hade under 1830-talet studerat i Uppsala och tillhört Norrlands na-
tion. Sjuklighet hade emellertid tvingat honom att avbryta studierna, varefter 
han en kortare tid tjänstgjorde som vikarierande lärare vid läroverket i Luleå. 
I början av 1840-talet utsågs han till lärare vid Piteå läroverk, vilken befattning 
han sedan innehade under återstoden av livet. Under några år på 1860-talet 
var han dessutom läroverkets rektor.

År 1847 blev Axel Lundström den äldre redaktör för den nya tidningen 
NorrbottensPosten, vilken under hans ledning fick en tydlig liberal prägel. Tid-
ningen, som då var Sveriges nordligaste dagstidning, tog på 1860-talet ställning 
för representationsreformen; redaktören ironiserade gärna i sina spalter över 
Piteås store son, Uppsalaprofessorn och filosofen Christopher Jacob Boström, 
som utifrån sin idealistiska filosofi enträget försvarade ståndsriksdagen. Lund-
ström kvarstod som redaktör för tidningen fram till 1869 men fortsatte även 
därefter att utöva inflytande över dess inriktning.

Under ett år i slutet av 1860-talet var Axel Lundström den äldre ledamot av 
riksdagen för Härnösands, Umeå, Luleå och Piteå valkrets i andra kammaren. 

Biljett till ett av extratågen mellan Upp-
sala och Stockholm med anledning av 
Vegakarnevalen 1880. Uppsala universi-
tetsbibliotek.
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Därtill drev han en bokhandel i Piteå. Hans sociala förmåga var omvittnad och 
den förefaller inte i nämnvärd utsträckning ha begränsats av de många upp-
drag han fullgjorde. Det är betecknande att Lundström tillhörde den krets av 
Pitebor, vilken på 1850-talet skapade ett särskilt societetshus för soaréer med 
servering av mat och dryck. Arbetsbördan krävde dock sin tribut. Axel Lund-
ström avled i mars 1878, endast sextiotvå år gammal. I NorrbottensPostens 
nekrolog står att läsa:

Wid en blick på alla de befattningar och förtroendeuppdrag, som den aflidne 
i lifstiden innehaft, måste man intagas af beundran för den sällsporda mång-
sidighet och den stora arbetsförmåga, som utmärkte kollega Lundström. Alla 
minnas wi ju wäl, huru ofta wi sågo honom sitta lutad öfwer arbetsbordet, 
rastlöst fullgörande sina mångahanda åligganden. Man skulle häraf kunna tro, 
att ingen tid fanns för honom öfrig för sällskapslifwets nöjen. Förhållandet war 
dock twärtom, ty kollega L. war, hwad man säger, ett angenämt sällskap. Han 
älskade gerna ett gladt skämt i wänners lag, som hans af naturen skämtsamma 
lynne ofta muntrade.

Dessa ord hade några decennier senare kunnat återanvändas i motsvarande 
runa över Axel Lundström den yngre. Han ärvde inte bara namnet från sin far, 
utan även det mångsidiga intresset för kultur, journalistik, utbildningsfrågor, 
politik och – inte minst – det glada skämtlynnet.

Axel N. Lundström hade bedrivit studier vid läroverket i Piteå, innan han 
övergick till läroverket i Umeå, vid vilket han avlade mogenhetsexamen i juni 
1867. På hösten samma år skrevs han in vid Uppsala universitet och Norrlands 
nation. Under studietiden behöll han sina nära kontakter med hembygden och 
inträdde flera gånger som sommarvikarie för fadern på NorrbottensPosten.

I Uppsala kom Norrlands nation att bli Lundströms andra hem.  Under hans 
studietid var nationen inhyst i en av våningarna i Petterssonska huset intill 
Nybron vid Östra Ågatan. Norrlänningarna var grannar med Söder manlands-
Nerikes nation, som förfogade över den underliggande våningen. Av detta 
skäl uppstod en särskild frändskap mellan dessa båda nationer. Höstterminen 
1867 bestod Norrlands nation av nittiotre medlemmar.  Nationen var därmed, 
sett till medlemsantalet, den femte största efter Öst göta, Stockholms, Söder-
manlands-Nerikes och Västgöta nationer. Inalles bestod studentkåren under 
Lundströms första termin i Uppsala av 1 129 studenter; norrlänningarnas an-
del var således drygt åtta procent.

Även om medlemsantalet var begränsat var det inre livet inom Norrlands 
nation vitalt. Föreningslivet var livaktigt och nationens kapell, vilket anför-
des av den ryktbare Daniel Wiström, allmänt kallad ”Donizetti” efter den 
italienske tonsättaren, gav även publika konserter och var omtalat inom hela 
studentkåren. I likhet med Lundström var ”Donizetti” dessutom intresserad 
av botanik, åtminstone vad beträffade familjen Cucurbitaceæ (gurk växter), 
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vilka han förevisade under välbesökta demonstrationer i Botaniska trädgår-
den. Andra bemärkta nationsmedlemmar vid denna tid var historikern Harald 
Hjärne, teologen Robert Sundelin, fysiologen  Magnus Blix och den sedermera 

bemärkte industrimannen Frans Kempe, 
vilken längre fram i tiden skulle få stor 
betydelse som Lundströms gynnare och 
mecenat. 

I nationslivet tog Lundström verksam 
del. Med sin publicistiska erfarenhet blev 
han en tillgång för nationstidningen Berg
ufven och han lämnade flera bidrag till 
insamlingen för ett porträtt av nationens 
store son, den uppburne professorn i fysik 
Anders Ångström. Porträttet är återgivet 
på annan plats i denna bok (sidan 133). 
Lundströms mest bestående avtryck var 
emellertid att han de facto introducerade 
spexförfattandet inom nationen. Redan 

när han anlände till Uppsala hade de olika nationernas teaterverksamhet i hög 
utsträckning kommit att inriktas mot spex, vilka ofta bestod av parodier på 
litterära ämnen, travestier av historiska händelser eller skämt kring dagsaktu-
ella frågor. Ofta blandades dessa ingredienser friskt. Bland klassiska spex från 
denna tid kan nämnas Västgöta nations Den nye borgmästaren samt de båda 
Södermanlands-Nerikes-spexen Mohrens sista suck och På Madagaskar.

För en flyhänt skribent och jovialisk humorist som Lundström passade den-
na studentikosa litteraturgenre ypperligt. Hans främsta bidrag till detta gebit, 
vilket förskaffade honom berömmelse långt utanför den egna nationen, blev 
spexet Färgerna och de färgblinda – färgspel i tre brytningar, vilket uruppfördes 
1877. Vid premiären var akademistaten väl företrädd i publiken. Prokanslern 
Anton Niklas Sundberg var närvarande, liksom Adolf Erik Nordenskiöld, som 
två år tidigare hade rest med spexförfattaren över Ishavet och genom Sibirien. 
Efter premiärföreställningen, berättar Arvid G. Högbom i sina minnen, ”tå-
gade nationen med fana och hedersledamöter och andra förnämliga gäster till 
Gillet”. Nordenskiöld deltog även i denna eftersläckning, glatt pokulerandes 
med några av nationens original.

Den röda tråden i Färgerna och de färgblinda var att en upsaliensisk färgare 
fått i uppdrag att färga turkiska arméns byxor röda och vissa intima plagg åt 
den engelska drottningen Victoria gröna. På grund av sin färgblindhet blan-
dade han ihop leveranserna, vilket förorsakade en diplomatisk kris mellan 
England och Turkiet. Fysiologen Frithiof Holmgren hade kort dessförinnan 
kartlagt färgblindhetens problem, varför frågan var högaktuell. På klassiskt 

Frans Kempe som student i Uppsala 
1869. Uppsala universitetsbibliotek.
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spexmanér inblandades andra aktuella händelser, inte minst examensfrågan. 
Lundström och andra naturvetare ansåg att deras ämnen på ett olyckligt sätt 
hade fått stå tillbaka genom den examensreform som ecklesiastikministern 
F. F. Carlson hade genomfört 1870. I stället för att förkovra sig i lämpliga när-
liggande ämnen var alla naturvetare tvungna att avlägga betyg i bland annat 
teoretisk filosofi. Detta ämne leddes vid denna tid av den beryktade Sigurd 
Ribbing, vilken utifrån sin boströmianska världsbild betraktade såväl natur-
vetenskap som  naturvetare med viss nedlåtenhet. Följden blev att många 
natur vetarstudenter ständigt blev kuggade av Ribbing; åtskilliga blev tvungna 
att lämna Uppsala för att över huvud taget kunna slutföra sina studier utan att 
fastna i detta för deras kommande verksamhet betydelselösa ämne.

Situationen var orimlig, vilket Lundström tog fasta på i sitt spex, där en 
person med Carlsons tydliga anletsdrag – men som var försedd med åsne-
öron och svans – ställdes inför valet att antingen avlägga kandidatexamen eller 
störtas ner i underjorden. När han valde det senare alternativet och försvann 
genom en fallucka i golvet uppstod stort jubel. Carlsons ”fall” fick vid somliga 
föreställningar tas om flera gånger innan publiken var nöjd.

Färgerna och de färgblinda, fortsätter Högbom, ”lade beslag på nationens 
talanger så mycket, att studierna för många blevo lidande därpå”. Publik succén 
var dock ett faktum och spexet framfördes på flera scener i Uppsala. Tankar 
framfördes rentav om att sätta upp det vid Dramatiska teatern i Stockholm, 
något som författaren vägrade att gå med på, måhända av självbevarelsedrift; 
den som hyste förhoppningar om att inom kort bli utnämnd till professor av 
ecklesiastikministern gjorde nog klokast i att inte öppet avhåna honom på de 
stora Stockholmsscenerna. Färgerna och de färgblinda blev för  Lundströms vid-
kommande ett slags generalrepetition inför Vegakarnevalen några år  senare.

Utöver detta tidskrävande spex axlade Lundström beredvilligt även orga-
nisatoriska och administrativa uppdrag. Våren 1874 var han andre kurator och 
läsåren 1874/75 och 1877/78 anförde han nationen som dess förste kurator. I 
denna egenskap ansvarade han för flera viktiga tilldragelser. I februari 1877 
anordnade nationen en konsert på Gillet för att insamla medel till minnet av 
musikern Anders Sidner, konsistorienotarie i Härnösand, vilken tidigare hade 
gjort stora insatser för musiklivet i Uppsala. Bland gästerna märktes kronprins 
Gustaf, som uppenbarligen tog djupt intryck av de norrländska sångarna. Han 
donerade tio kronor till insamlingen och tackade Lundström, som dagen dess-
förinnan valts till kurator, med orden: ”Detta är mitt första minne från min 
studenttid, och det skall blifva mig en ganska angenäm erinran.”

Samma termin högtidlighöll nationen sin femtioårsfest; det var 1827 som 
Bottniska och Medelpado-Jämtländska nationerna hade gått samman i den 
enade norrländska nationen. Stort arbete nedlade Lundström därtill på att or-
ganisera insamlingen för nationens byggnadsfond, vilken i slutet av 1880-talet 
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skulle göra det möjligt att uppföra nationshuset vid Västra Ågatan. Lund-
ströms många insatser passerade inte obemärkta förbi. Landsmännen valde 
honom till hedersledamot redan 1880, några månader efter Vegafesten.

Under vårterminen 1878 var Axel N. Lundström vice ordförande och, under 
en kortare tid, ordförande för Uppsala studentkår. Även i denna roll fick han, 
precis som när han var förste kurator, hylla och välkomna kronprins  Gustaf, 
denna gång under vårfesten i Botaniska trädgården. Några dagar senare repre-
senterade han kåren när universitetet under ståtliga former – och i närvaro av 
både Oscar II och kronprinsen – i Carolinasalen firade Johan Ludvig Rune-
bergs minne vid årsdagen av dennes bortgång. 

Lundström fann sig, åtminstone till en början, bättre till rätta vid nationen 
och inom Naturvetenskapliga studentsällskapet än vid universitetet.  Inför 
 valet av studieinriktning uppvisade han visst vankelmod, vilket förvisso inte 
var särskilt uppseendeväckande eller ovanligt vid denna tid. Den vetenskap-
liga specialiseringen hade inte kommit i gång, fortfarande krävdes betyg i 
 humanistiska specialämnen som filosofi och latin för att kunna studera ex-
empelvis naturvetenskap på högre nivåer. Lundström övervägde att studera 
såväl humaniora som medicin och matematik. Under hösten 1873 verkade 

I maj 1899 högtidlighöll Uppsala studentkår sitt femtioårsjubileum. Vid detta tillfälle samlades en rad av dess tidigare ord-
förande till måltid på Gillet, innan de gemensamt avtågade till vårfesten i Botaniska trädgården. På detta gruppfotografi syns 
stående från vänster: August Åkerlindh, Johannes Nilsson, Henry Tottie, Frans von Schéele, Hugo Blomberg, Knut Wicksell, 
Israel Hedenius, Axel N. Lundström, Ernst Trygger, Olof Örtenblad (vice ordförande 1885/86), Nils Stjernberg, Enar Sahlin, 
Nils Edén, Vilhelm Lundström, Olof Molin, Einar Billing, Odal Ottelin och Ivar Hallberg. Sittande från vänster syns Johan 
Hagströmer, Åke Ekstrand, Carl Yngve Sahlin, Gustaf Gilljam, K. H. Gez. von Schéele, Erik Wilhelm Montan och P. A. Geijer. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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han en kortare tid som lärare i naturalhistoria vid Nya Elementarskolan i 
Stockholm.

Genom Naturvetenskapliga studentsällskapet, i vilken Lundström tog in-
träde redan under sin första termin i Uppsala, kom han att intressera sig för 
botaniken. Inom sällskapets Botaniska sektion föreläste han redan i november 
1868 över ämnet ”Om hybridisering inom slägtet Salix”. Studiet av videsläktet 
(Salix) skulle bli hans främsta vetenskapliga specialområde och bland annat 
utgöra föremålet för hans doktorsavhandling.

En av de första som upptäckte Lundströms förmåga som botaniker var hans 
norrländske landsman Severin Axell, vilken hade tillhört darwinismens in-
troduktörer i Uppsala. När Axell i november 1868 föreläste över ämnet ”Om 
egendomligheter vid de fanerogama växternas befruktning” förtydligades 
 föredragningen, enligt det av Veit Wittrock författade protokollet, ”genom 
demonstration af åtskillige, särdeles storartade, af Herr A. N. Lundström, 
norrl., för tillfället särskildt förfärdigade väggtaflor.” Detta var första, men inte 
sista gången som Lundströms förmåga som tecknare skulle röna uppskattning. 
 Axell lämnade snart Uppsala och vetenskapen. Han blev senare en framstå-
ende industriman och politiker i Sundsvall, där han verksamt tog del i stadens 
uppbyggnad efter stadsbranden 1888.

Lundström kom att fullfölja Axells arbete i Uppsala, även om han till en 
början inte reservationslöst anslöt sig till Darwin. På våren 1874 avlade han 
kandidatexamen, bland annat med betyget Laudatur i botanik. I maj året där-
på disputerade han på avhandlingen Studier öfver slägtet Salix, vilken utgjorde 
en sammanfattning av hans fleråriga observationer av videsläktet i olika delar 
av Norden. På sin avhandling blev Lundström docent i botanik.

Under studieåren, liksom under den därefter följande docenttiden, fung-
erade Botaniska sektionen närmast som ett seminarium för Lundström. Vid 
föreningens sammankomster provade han sina teser, presenterade han sina ar-
beten och refererade allehanda vetenskapliga nyheter. Under sina första tjugo 
år i Uppsala framträdde han mer än femtio gånger i Botaniska sektionen med 
föredrag och meddelanden av olika omfattning och ambitionsnivå. 

Till Novaja Zemlja och Jenisej
Kort efter disputationen lämnade Lundström Uppsala för att delta i den ex-
pedition till Novaja Zemlja och Jenisej, för vilken Adolf Erik Nordenskiöld 
hade utverkat stöd hos mecenater som Oscar Dickson. Expeditionens syfte 
var att bevisa att Kariska havet (Karahavet) öster om Novaja Zemlja var isfritt 
och segelbart under sensommaren varje år, på grund av det varma vatten som 
utströmmade från de sibiriska floderna, främst Ob och Jenisej. Tidpunkten 
för denna isfria period skulle dock infalla först under augusti och september, 
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varför tidigare expeditioner inte hade lyckats ta sig fram över havet då de 
avrest för tidigt på året. I förlängningen hoppades Nordenskiöld att klarläg-
gandet av detta förhållande skulle möjliggöra öppnandet av nya handelsvägar 
till Asiens eljest svåråtkomliga länder. Under färdens gång skulle dessutom 
vetenskapliga undersökningar utföras avseende geologiska formationer samt 
växt- och djurliv.

Förutom Nordenskiöld och Lundström deltog ytterligare tre unga Uppsala-
forskare i expeditionen, nämligen botanikern Frans Kjellman och zoologerna 
Hjalmar Théel och Anton Stuxberg. Därutöver utgjordes besättningen av tolv 
norska pälsjägare. Lundström författade under expeditionen ett antal resebrev 
för Aftonbladet, vilka bidrog till att popularisera forskningsresan genom Isha-
vet och de sibiriska vidderna.

Ombord på fartyget Pröven lämnade expeditionen Tromsö på morgonen 
den 8 juni 1875. Samma eftermiddag anlöpte fartyget Karlsö (Karlsøya) sex 
mil längre norrut, där expeditionen på grund av vindförhållanden tvingades 
göra ett sex dagar långt uppehåll. Under dagarna på Karlsö genomfördes flera 
utfärder, varav besöket i en droppstensgrotta på Renö (Reinøya) gjorde störst 
intryck. Härom skriver Lundström i ett av resebreven:

Genom samtal med en af ställets bebyggare hade prof. Nordenskiöld erhål-
lit kännedom om att en sådan skulle finnas i närheten, hvarefter vi begåfvo 
oss ut att söka den samma. Ehuru grottan låg helt nära boningshusen, var det 
dock ingen, som bestämdt kunde uppgifva, hvarest ingången var. Vägledda af 
en flicka, lyckades vi emellertid anträffa den; en bäck framströmmade ur den 
samma, men då denna ej var särdeles djup, var det ingen svårighet att ingå i 
grottan. Vi tände våra medförda ljus och följde vår manhaftiga vägviserska, 
som gick barfota och mycket väl visste att akta sina kjolar för vattnet. Ganska 
träffande svarade hon också en af de våra, som beklagade sig att hans stöflar 
blifvit fylda med vatten: ’du skulle gå barfot!’ Grottan var omkring 120 fot 
lång, 18 fot hög och 12–8 fot bred och var i taket försedd med en mängd sta-
laktiter (droppstenar) samt gaf, upplyst af de i vattnet återspeglade ljusen, en 
ganska egendomlig anblick. Några lefvande invånare funnos icke i den sam-
ma; endast en liten snigel satt ihopkrupen på den kalla kalkklippan. Oaktadt 
många förfrågningar hos ställets bebyggare, huruvida några underbara sägner 
voro förenade med denna grotta, kunde blott undvikande svar erhållas; tydligt 
märktes dock, att de ej utan bäfvan instego i den samma.

Den efterföljande färden till Novaja Zemlja tog två veckor. Landstigning sked-
de vid Gåskap. Färden fortsattes därefter norrut längs Novaja Zemljas västkust 
men isen hindrade snart framträngandet, varför Pröven i stället försökte nå 
fram till Karahavet via det smala sundet Matotjkin Sjar, som skiljer de båda 
huvudöarna i Novaja Zemlja från varandra. Fartyget lyckades ta sig ungefär fyra 
svenska mil in i sundet men fann till slut att isen stängde även denna farled.
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Expeditionens vandring genom grottan på Renö (Reinøya). Illustration ur ”Expédition  polaire suédoise, 
sous la direction de M. le professeur A. E. Nordenskiöld”, Le Tour du Monde (1877).
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Pröven vände i stället söderut men lyckades inte heller nå fram genom den 
så kallade Karaporten söder om Novaja Zemlja. Ännu längre söderut, via det 
så kallade Jugorsundet (Jugorskij Sjar), vilket skiljer Vajgatjön från det sibi-
riska fastlandet, kröntes till slut ansträngningarna med framgång. I början av 
augusti nådde Pröven fram till Karahavet, och efter fem dagars seglats över 
detsamma anlöpte fartyget den 8 augusti den sibiriska halvön Jamal, väster 
om Obs och  Jenisejs mynningar. På Jamal påträffades en samojedisk offer-
plats, vilken väckte stor förundran hos deltagarna. Denna etnografiska och 
religions historiska höjdpunkt under resan skildrade Lundström på detta sätt 
i sin reseberättelse:

Några menniskor sågo vi ej, men väl färska spår efter dem, hvilka spår emel-
lertid vitnade om att hedendomen ännu måtte vara rådande härstädes. Ty på 
en sandkulle vid stranden fans ett slags offeraltare, bestående af en hög björn-
skallar – omkring 50 stycken – mellan hvilka 6 à 7 otympligt tillyxade trägu-
dar voro uppresta. På ett par af dessa gudar kunde man urskilja ögon, näsa, 
mun och hjerta, hvilka nyligen varit bestrukna med blod af det offrade djuret. 
Utom gudarne funnos åtskilliga käppar med utstående qvistar, på hvilka man 
hängt björn- eller renskallar, hvilka äfven voro bestrukna med blod. Sannolikt 
hade dessa offringar varit förbundna med måltider, ty ett stycke längre bort 
syntes lemningar af en eld och afätna ben. Sina gudar måtte de emellertid 

Fartyget Pröven förde Adolf Erik Nordenskiöld, Axel N. Lundström och övriga expeditions-
deltagare från Tromsö i Nordnorge till Dicksons hamn i Sibirien. Illustration ur ”Expédition 
polaire suédoise, sous la direction de M. le professeur A. E. Nordenskiöld”, Le Tour du Monde 
(1877).
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Två av expeditionsdeltagarna inspekterar de samojediska avgudabilderna på Jamal. Illustration i Adolf Erik 
Nordenskiölds Vegas färd kring Asien och Europa (1881) efter teckning av Axel N. Lundström. Detta motiv, 
 sålunda populariserat av Lundström, återgavs i olika varianter i flera reseskildringar och fann så småningom sin 
väg in i den svenska skönlitteraturen. Gustaf Fröding inleder nämligen dikten ” ’Bristande pietet’ ” i  Gitarr och 
dragharmonika (1891) med strofen: ”Att samojederna ha ben till gudar”.

icke bjuda på så dyrbara saker, ty så väl underkäkarne som hörntänderna samt 
 annat matnyttigt och användbart saknades på deras altare. Några af dessa gu-
dar flytta nu till Stockholm och torde snart introduceras i sällskapet Idun. De 
qvarvarande gudarne uppmuntrades med en tom halfbutelj, hvaröfver hvar-
ken de eller samojederne torde blifva missbelåtne. 

Expeditionen fortsatte därefter färden längs Jamals stränder mot nordost och 
ut i Ishavet. Den 13 augusti nådde Pröven sin nordligaste punkt under färden, 
strax ovanför sjuttiofemte breddgraden, innan isen åter tvingade fartyget att 
vända mot sydost. Den 15 augusti anlände expeditionen till slutmålet, Jenisejs 
mynning och en plats som Nordenskiöld gav namnet Dicksons hamn.

Vid Dicksons hamn delade sig expeditionen. Den 17 augusti firades skils-
mässan med en avskedsfest, men det dröjde ytterligare två dagar innan väder-



AKADEMISKA INTERIÖRER

194

Tunguser vid Jenisej. Illustration ur ”Svenska ishavsfärden 1875 under ledning af Professor A. E. Nordenskiöld”, 
Öfver land och haf (1878).

leken tillät avresor åt skilda håll. Med Kjellman som ledare seglade Pröven 
tillbaka mot Tromsö; på återresan lyckades fartyget ta sig igenom Matotjkin 
Sjar och den vägen nå fram till Barents hav.

Nordenskiöld, Lundström, Stuxberg och tre matroser seglade i stället upp-
för Jenisej med nordlandsbåten Anna. Efter en seglats på över sextio svenska 
mil nådde de den 31 augusti fram till en av de ångbåtar som trafikerar Jenisej. 
Ombord på denna nåddes i slutet av september Jenisejsk, varifrån hemresan 
fortsattes landvägen via Krasnojarsk, Tomsk, Omsk, Jekaterinburg, Perm, 
 Kazan, Nizjnij Novgorod, Moskva, S:t Petersburg och Helsingfors. Från Åbo 
avreste expeditionen med ångbåt, vilken anlöpte Stockholm 30 november. 

Vid hemkomsten mottogs expeditionens deltagare som hjältar, om än for-
merna var mer blygsamma än vid Vegas återkomst fyra och ett halvt år senare. 
I Stockholm hyllades Nordenskiöld, Lundström, Stuxberg, Théel, Kjellman 
och mecenaten Dickson vid en storslagen middag på Hôtel  Phœnix. Den då 
ännu uppburne Henning Hamilton, som – bland många andra uppdrag – även 
var Uppsala universitets kansler, vände sig till de återbördade hedersgästerna 
med orden: ”Sverige säges ju vara ett fattigt land, och sannolikt skall det ej 
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hemta ökade skatter från Siberien, men vi äro rika nog, så länge vi hafva något 
att skänka åt de rikare. Beviset för möjligheten af en sjöfart förbi det nordliga 
Europa till ett vidsträckt, af naturen med stora tillgångar försedt land, hvilket 
förut varit ansedt såsom endast landvägen och med möda tillgängligt, det är 
den gåfva, vi nu oegennyttigt kasta ut åt hela verlden. För den känsla, med 
hvilken vi göra det, må vi väl då tacka den, som lade gåfvan i vår hand.”

Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, astronomen Georg Lind-
hagen, hyllade Nordenskiölds medarbetare i ett särskilt skåltal, vilket Lund-
ström  besvarade å sina och kamraternas vägnar genom att uttrycka förhopp-
ningen att ett svenskt arktiskt museum snart skulle komma till stånd. Under 
den glada aftonen framförde skådespelaren Johan Jolin, som en gång tillhört 
det ryktbara sällskapet Juvenalerna i Uppsala, på vers en skämtsam hyllning 
till Nordenskiöld. Måhända tjänade Jolins nummer som inspiration till den 
 humoristiska kavalkad vilken Lundström några år senare skulle bjuda den 
oförvägne polarfararen inför tusentals människor i Botaniska trädgården.

Botaniker i karriären
För Lundströms vidkommande blev forskningsresan till Novaja Zemlja och 
Sibirien av stor vetenskaplig betydelse. Erfarenheterna skildrade han i de 
nämnda resebreven till Aftonbladet. Den långa hemresan sammanfattade han i 
uppsatsen ”Från Dicksons hamn till Stockholm genom Sibirien”, vilken inflöt i 
volymen Öfver land och haf (1878). Inom Botaniska sektionen presenterade han 
floran på Jamal vid ett föredrag i mars 1876. Knappt ett år senare lämnade han 
en exposé över Novaja Zemljas salixvegetation. Utfärden med  Pröven hade 
stärkt honom i hans darwinistiska övertygelse. De iakttagelser han hade gjort 
undanröjde de sista tvivel han känt om riktigheten hos denna lära. Han kunde 
nämligen konstatera att de svenska videarterna hade utvecklats ur arktiska 
motsvarigheter, vilket bevisade Darwins descendensteori. I studien Kritische 
Bemerkungen über die Weiden Novaja Semljas und ihren  genetischen Zusammen
hang utvecklade han sitt avhandlingsämne utifrån de nyvunna erfaren heterna. 
Arbetet, som markerade slutet på många års videstudier, ingick i den volym 
av Kungl. Vetenskaps-Societetens Acta som utkom i samband med Uppsala 
universitets jubelfest 1877. Till detta tema, de norröna videarternas genetiska 
sammanhang, återkom Lundström även i sina akademiska föreläsningar 1880.

Lundström förkovrade sig dessutom i botanikens historia, vilken hade 
aktualiserats genom det instundande hundraårsminnet av Carl von Lin-
nés bortgång. Linnéjubileet firades i januari 1878 men redan under somma-
ren föregående år hade Lundström företagit en botanisk studieresa till övre 
Norrland, varvid han så nära som möjligt följde resrutten för Linnés Lapp-
landsresa. Universitetets Linnéfest blev något nedtonad. Den officiella uni-
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versitetsceremonin, vid vilken Thore M. Fries höll högtidstalet, ägde rum i 
Högre allmänna läroverkets solennitetssal. Samtidigt firade Smålands nation 
minnet av sin forne inspektor medan Naturvetenskapliga studentsällskapet 
samlade sina medlemmar i Stadshotellets övervåning, där ambitiösa föredrag 
hölls om Linné av Axel N. Lundström, Tycho Tullberg, Ewald Ährling, M. B. 
Swederus, Eugène Svedmark och Veit Wittrock. Alla dessa föredrag, liksom 
Thore M. Fries’ minnestal för universitetet och Gustaf A. Aldéns tal på Små-
lands nation, trycktes i volymen Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 
10  januari 1878. ”Med denna skrift”, framhåller lärdomshistorikern Erik Ham-
berg i sin historik över Svenska Linnésällskapet, ”togs de första stegen till ett 
mer vetenskapligt studium av Carl von Linné och hans verksamhet.”

Lundströms bidrag till detta pionjärarbete inom Linnéforskningen rörde 
Lapplandsresan. Han beklagade ”att detta Linnæi arbete, som ej blott i veten-
skapligt, utan äfven i allmänt kulturhistoriskt hänseende eger så stor betydel-
se, och utan tvifvel är en av de bästa beskrifningar öfver Norrland och Lapp-
land, ännu ej i sin ursprungliga och rigtiga form blifvit återgifvet.” J. E. Smiths 
engelska översättning av Linnés på latin avfattade resedagbok från 1811 var 
nämligen behäftad med åtskilliga felaktigheter på grund av att översättaren 
var obekant med svenska språket. Lundströms teckning var ett första försök 
att sprida kännedomen om Linnés första landskapsresa och han noterade sär-
skilt att Linné uppmärksammade den i Norrland utbredda Salix-vegetationen. 
I samband med jubileet införde Lundström därtill en större, till formen än 
mer panegyrisk, artikel om Lapplandsresan i Svenska familjjournalens första 
häfte 1878.

Elva år senare, 1889, utkom för första gången Lapplandsresan på svenska, 
i andra delen av Carl von Linnés ungdomsskrifter. Editionen hade samman-
ställts av den då redan bortgångne Linnéforskaren Ewald Ährling och gavs ut 
av Kungl. Vetenskapsakademien. Ährling hade varit en av Lundströms med-
före läsare vid Linnéjubileet 1878 men den senare var måttligt imponerad av 
resultatet av Ährlings mödor. I ett kritiskt föredrag inför Botaniska sektionen 
presenterade Lundström den nya utgåvan. Ett referat inflöt i Botaniska notiser, 
varav framgår att föreläsaren förvisso tillstod att editionen stod ”vida öfver 
den engelska öfversättningen” från 1811 redan genom sin ”fullständighet och 
noggrant återgifvande af originalets ordalydelse”. Likafullt kunde ”den dock 
icke anses på ett lyckligt sätt hafva löst uppgiften att göra den svenska all-
mänheten bekant med den unge Linné”. Framför allt ansåg Lundström att 
avsaknaden av förklarande noter och andra upplysningar, inte minst ordentlig 
karta över resvägen, gjorde skriften mer eller mindre obegriplig.

Av ett brev från Lundström till Alfred G. Nathorst i april 1890 framgår att 
paleontologen Gustaf Lindström, som färdigställt Ährlings arbete för Kungl. 
Vetenskapsakademiens räkning, hade tagit illa vid sig av den oskrymtade kri-
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tiken. Han hade påpekat att frånvaron av noter och upplysningar inte var 
utgivarens fel; den berodde på att förläggaren inte varit beredd att överskrida 
ett bestämt arkantal. Lundström förklarade för Nathorst att han gärna ville 
införa ett förtydligande, även om han aldrig med namns nämnande hade an-
gripit Ährling eller Lindström. Lundström utlade samtidigt sin inställning till 
att polemisera offentligt: ”Jag hör icke till dem, som finna nöje uti att med 
småaktigheter och kitsligheter kritisera folk, men om jag anfalles vill och skall 
jag försvara mig.” Orden saknade inte betydelse. Vid denna tid, 1880-talets 
senare hälft, var Lundström själv inbegripen i en vetenskaplig fejd som var 
betydligt mer intrikat och djupgående än den som rörde editionen av Linnés 
Lapplandsresa. Striden gällde i princip hela Lundströms vetenskapliga heder 
och förmåga. Anfallen var hårda och kritiken skulle för honom medföra på-
tagliga befordringsmässiga konsekvenser och till slut framtvinga en radikal 
omkastning i hans verksamhet.

I slutet av 1870-talet var det alltjämt en karriär inom den konventionella 
akademiska botaniken som förespeglade Lundström. Denna disciplin befann 
sig vid denna tid i ett omdaningsskede. Tekniska landvinningar, främst förfi-
nade mikroskop, hade gjort det möjligt att i detalj studera växters uppbygg-
nad, varför nya möjligheter öppnades för studier av arters utvecklingshistoria 
och fylogeni. Successivt förvandlades botaniken från en fältvetenskap till en 
laboratorievetenskap. Denna nya, växtanatomiskt och växtfysiologiskt inrik-
tade, botanik bröt igenom under 1860-talet. I Sverige framträdde lundensaren 
 Fredrik Areschoug som dess introduktör och målsman men i Uppsala förblev 
den äldre linneanska artbeskrivande traditionen stark. Vid Lundströms läro-
säte var det inom zoologiämnet som övergången till laboratorievetenskap först 
ägde rum; främst genom Tycho Tullbergs zootomiska laboratorium som inrät-
tades vid mitten av 1870-talet. En botaniker i den yngre generationen, Oscar 
Juel, valde rentav att disputera i zoologi i stället 
för i sin egen disciplin, eftersom metoden ansågs 
vara minst lika viktig som forskningsföremålet.

Lundström hade under 1870-talet ådagalagt stor 
flit som fältbotaniker, framför allt som deltagare i 
Nordenskiölds expedition, men även genom flera 
studieresor till Norrland. För att även förkovra sig 
i den nya laboratoriebotaniken studerade han en 
tid för den polsk-tyske botanikern och växtana-
tomen Eduard Stras burger, vilken med hjälp av 
modern mikroskopteknik bland annat hade un-
dersökt cellkärnans uppbyggnad hos olika väx-
ter. Strasburger var djupt influerad av Darwins 
descendensteori och hans forskning rörande såväl 

Eduard Strasburger, professor 
i botanik i Jena och senare i 
Bonn.
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cytologi som växtsläktens utvecklingshistoria var världsledande vid denna tid. 
Lundström kunde således inte ha önskat sig bättre teoretisk vägledning.

I slutet av 1870-talet var Lundström redo för nästa steg i karriären. Han 
var docent och både praktiskt och teoretiskt rustad för att bli professor. Möj-
ligheter skulle snart öppna sig men konkurrensen var hård. Thore M. Fries 
hade nyligen tillträtt den äldre, så kallade Borgströmianska, lärostolen i ämnet 

botanik. Denna professur benämndes 
ännu ”botanik med praktisk ekonomi”, 
eftersom den i formell mening utgjorde 
en fortsättning på den lärostol i praktisk 
ekonomi, vilken drygt hundra år tidigare 
hade inrättats med Johan Låstbom som 
förste innehavare. År 1851 överfördes bo-
taniken från Medicinska till Filosofiska 
fakulteten och införlivades med profes-
suren i praktisk ekonomi, vilken då inne-
hades av Elias Fries. Redan under dennes 
professorstid, som varade fram till 1859, 
blev botaniken lärostolens huvudämne. 
”Praktisk ekonomi” levde därefter endast 
vidare som ett nominellt tillägg, vilket 
markerade kontinuiteten från Låstboms 
lärostol.

Elias Fries efterträddes av John Are-
schoug, innan sonen Thore M. Fries 
övertog professuren 1877. Vid sitt tillträ-
de var denne ännu i fyrtiofemårs åldern, 
varför han kunde förväntas kvarstå på 
professuren under hela återstoden av 

sek let. Borgströmianska lärostolen skulle därmed för överskådlig framtid vara 
onåbar för de många framstående unga botaniker som vid den tiden skolades 
vid universiteten i Lund och Uppsala.

Före professorstillträdet hade Thore M. Fries under femton år innehaft ad-
junkturen i botanik och praktisk ekonomi. Denna tjänst indrogs i samband 
med hans övergång till professuren. I stället omvandlades befattningen, lik-
som de flesta andra adjunkturer vid universitetet, till en extra ordinarie pro-
fessur i botanik. Löne- och statusmässigt kunde denna professur inte mäta sig 
med huvudprofessuren men villkoren var dock bättre än de som hade gällt för 
den äldre adjunkturen.

År 1878 skulle denna nyinrättade extra ordinarie professur i botanik till-
sättas för första gången. Axel N. Lundström, som då var trettioett år gam-

Thore M. Fries innehade Borgströmi-
anska lärostolen i botanik från 1877 till 
1899. De sista sex åren av professors-
tiden var han dessutom universitetets 
rektor. Han ledde som inspektor såväl 
Gotlands som Smålands nationer. Foto-
grafi från 1883 av Henri Osti. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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mal, sökte tjänsten, väl medveten om att hans utsikter var begränsade. Hans 
målsättning var förmodligen att uppnå kompetensförklaring, vilket skulle för-
bättra hans framtida utsikter. Hans tre medsökande, lundensaren Sven Berg-
gren och de båda Uppsaladocenterna Veit Wittrock och Frans Kjellman, var 
alla äldre och mer meriterade. Lundström tillerkändes professorskompetens, 
såväl av de sakkunniga som av Matematisk-naturvetenskapliga sektionen, men 
granskarna var som väntat eniga om att han inte kunde mäta sig med de övriga 
kandidaterna.

Lundström kunde särskilt glädja sig åt Thore M. Fries’ erkännsamma ord 
om Kritische Bemerkungen i hans sakkunnigutlåtande. Detta var, enligt Fries, 

Axel N. Lundströms egenhändigt framställda teckningar av Novaja Zemljas videarter i hans 
Kritische Bemerkungen (1877).
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ett skarpsinnigt arbete vilket med säkerhet skulle komma att betraktas ”så-
som ett vigtigt inlägg i tvistefrågan om rätta uppfattningen af Salix-formernas 
uppkomst och inbördes förhållanden”. Fries berömde vidare Lundströms en-
skilda undervisning men beklagade att denne hade valt att inte hålla några 
provföreläsningar. För egen del kände dock Fries inga tvivel rörande Lund-
ströms skicklighet som föreläsare: ”De många botaniska föredrag, som jag hört 
honom hålla och vid hvilka hans välkända lätthet och fyndighet att uttrycka 
sig gjort sig gällande, anser jag dock lemna mig tillräckliga skäl för antagandet, 
att det ej är bristande förmåga, som vållat uraktlåtenheten att här hålla prof-
föreläsningar.” Uppsalakemisten Per T. Cleve framhöll i sitt utlåtande att den 
utmärkta plansch, som ingick i Lundströms Kritische Bemerkungen, bevisade 
”författarens stora skicklighet i teckning af naturföremål”.

Tillsättningen slutade med att Veit Wittrock, i hård konkurrens med Sven 
Berggren, utnämndes till innehavare av lärostolen. Bara drygt ett år senare, i 
september 1879, utsågs emellertid Wittrock till professor Bergianus och före-
ståndare för Bergianska trädgården i Stockholm. Lundström inkallades då för 
att vikariera på Uppsalaprofessuren, vilken han uppehöll under tre terminer. 
För denna insats erhöll han goda vitsord. Thore M. Fries skrev härom: ”Det är 
mig ett verkligt nöje att här få intyga, att han fullgjort detta sitt uppdrag på 
ett synnerligen hedrande sätt, och att han såväl genom sina föreläsningar som 
genom de af honom ledda växtanatomiska öfningarna dokumenterat sig såsom 
en framstående lärare, den der förmår att meddela sina åhörare icke blott kun-
skaper utan ock intresse för sitt ämne.” 

Lundström sökte professuren när den utlystes på nytt men så gjorde även 
Sven Berggren och Frans Kjellman. Dessutom anmälde skolmannen och 
Arboga lektorn Ewald Ährling intresse, om än han snart återkallade sin ansö-
kan. Berggren erhöll samtliga förstarum och fick som väntat professuren. Han 
tillträdde i januari 1881.

Vid två tillfällen inom kort tid hade Lundströms professorskompetens såle-
des klarlagts men hans otur var att det fanns ännu mer meriterade konkurren-
ter. Med viss rätt påtalade de sakkunniga att hans vetenskapliga författarskap 
saknade bredd; det rörde nästan uteslutande släktet Salix. Hans båda arbeten 
om Salix-släktet vittnade, enligt John Areschoug, ”om en mindre vanlig ve-
tenskaplig förmåga”. Veit Wittrock uttryckte sig på liknande sätt: ”Om än 
Docenten Lundströms botaniska vetenskapliga författarskap sålunda ej kan 
sägas vara af synnerligt stor omfattning, så synes det mig dock vara af en 
sannt vetenskaplig art och har i sin mån bidragit till att vidga våra kunskaper 
om växter och deras lif.” Med Wittrock behöll Lundström goda förbindel-
ser. I maj 1882 riktade han en särskild inbjudan tilll Wittrock om att delta 
vid  Naturvetenskapliga studentsällskapets fest till den nyligen bortgångne 
 Charles  Darwins minne: ” Det är ej så ståtligt, som det ser ut på korten utan 
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helt enkelt en minnesteckning (å 1 ½ timme af Cleve). Derefter smörgås och 
en sup i sällskap med ’sällskapet’. Jag behöfver ej säga dig att Du är hjertligt 
välkommen, och, om du ej sitter bunden alltför fast, så – slit banden.” Festen 
hölls på Gillet och avslutades med att ett telegram, undertecknat av Lund-
ström, avsändes till Darwins son Francis Darwin.

Lundström mötte även vetenskapliga motgångar av annat slag. I slutet av 
1870-talet var han sysselsatt med olika växtanatomiska arbeten, bland annat 
studerade han Eduard Strasburgers analyser av cellbildningens förlopp hos tre-
mastarblomsläktet (Tradescantia). Han presenterade några preliminära resul-
tat i Botaniska notiser men just när han var i färd med att slutföra en större 
avhandling presenterade Strasburger själv en studie byggd på samma material 
i en tysk tidskrift. Av liknande skäl tvingades Lundström vid samma tid över-
ge sina studier av kärndelningen hos Tradescantiaarternas pollenmoderceller 
när den ryske botanikern Josep Baranetzky, till hans förvåning, utgav en stor 
studie över exakt samma ämne. Lundström kunde inte annat än lägga sina 
forskningsresultat åt sidan.

På Thore M. Fries’ uppdrag översatte Lundström 1882 Eugen Warmings 
 Lärobok i allmän botanik till svenska i en något bearbetad utgåva. Den snabba 
vetenskapliga utvecklingen inom disciplinen hade, som Fries skriver i för-
ordet, inneburit att ”botaniska läroböcker, som för ett eller tiotal af år se-
dan allmänt användes vid universitets- eller elementarstudier och som väl 
motsvarade den tidens fordringar, nu måste betecknas såsom föråldrade och 
mindre brukbara”. Det föreliggande arbetet avhjälpte bristen på adekvat lä-
robok i den akademiska undervisningen. Warming hade kompletterat sitt ar-
bete med rättelser och tillägg men Fries framhöll även att Lundströms insats 
var långt större än bara översättarens, ty denne hade ”lämpat detsamma efter 
våra svenska förhållanden samt gjort sig till godo åtskilliga undersökningar, 
hvilka först efter det danska originalets utgifvande blifvit offentliggjorda.” 
Följaktligen hade Lundström sin del av äran för att läroboken ”äfven inom 
vårt land skall blifva gagneligt för dem, som vilja ägna sig åt studiet af Linnés 
’scientia amabilis’.”

År 1882, samma år som läroboken utkom, blev Eugen Warming kallad till 
den nyinrättade professuren i botanik vid Stockholms högskola. Kallelsen av 
en dansk forskare med förbigående av flera framstående svenska botaniker var 
kontroversiell. Inför frågans avgörande skrev Lundström ett längre brev till 
Veit Wittrock, i vilket han vädjade om att denne i stället skulle stödja Frans 
Kjellman. Han påminde om att Wittrock själv tidigare yttrat att Warming ”för 
språkets skull är omöjlig”, en av anledningarna till att hans lärobok var oan-
vändbar på originalspråket. ”Och då detta gäller om det tryckta eller skrifna 
ordet”, fortsatte Lundström, ”huru djefligt skulle det då icke bli med det ta-
lade – låt vara att W. talar mycket tydlig danska, men tydligare än boken kan 
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han ej tala.” Vid översättningen hade Lundström konstaterat att den danska 
och svenska botaniska terminologin skilde sig åt på väsentliga punkter, varför 
han undrade om det verkligen var ”högskolans mening att inrätta en veten-
skaplig babylonisk förbistringsanstalt”. Med tanke på Kjellmans framstående 
meriter kunde Lundström inte begripa vilka krav högskolan uppställde om 
dennes vetenskapliga förtjänster inte ansågs motsvara dem.

Lundström hade även sina egna, högst personliga, skäl att verka för Kjell-
mans utnämning i Stockholm. Han anade nämligen att Berggren inom den 
närmaste framtiden skulle återkallas till Lund. Om Kjellman då redan hade 
fått en välbetald lärostol i Stockholm skulle han näppeligen vara intresserad 
av den extra ordinarie andrarangsprofessuren i Uppsala, för vilken Lundström 
därmed skulle framstå som den självskrivne kandidaten. I brevet till Wittrock 
hymlade Lundström inte om dessa bevekelsegrunder:

Jag ville rigtigt bedja dig att med hela tyngden af ditt votum framhålla Kjell-
man, ty jag är öfvertygad att du aldrig kommer att ångra det. Jag har visser-
ligen dessutom min enskilda anledning till denna bön, ty dystert ser det ut 
redan nu för mig, men kol-mörkt blefve det om Kjellman ej får platsen; – men 
jag erkänner att detta skäl ej har det ringaste med saken att skaffa. Jag tror 
dock att språkfrågan ej är eller behöfver vara något svepskäl för att göra War-
ming omöjlig, trots hans stora förtjenster, som jag naturligtvis ej vill på något 
sätt förringa.

Lundströms böner klingade dock ohörda. Warming fick 1882 professuren i 
Stockholm. Året därpå kallades Sven Berggren som väntat tillbaka till Lund 
som professor. Den extra ordinarie professuren i Uppsala blev därmed ledig 
för tredje gången på endast fem år. Thore M. Fries föreslog att Frans Kjell-
man i den uppkomna situationen skulle kallas utan ansökningsförfarande; att 
ledigförklara professuren för tredje gången på kort tid framstod som en över-
loppsgärning, i synnerhet som sektionen flera gånger hade försökt utverka en 
personlig extra ordinarie professur åt Kjellman. Fries underströk dessutom 
”att bland alla vårt lands botanister, som rimligen skulle kunna antagas vara 
hugade att söka den nu lediga e.o. professuren i botanik, ingen finnes, som 
eger sådana meriter, att han skulle kunna göra docenten Kjellman denna plats 
stridig”. Sektionen och konsistoriet delade Fries’ uppfattning. Genom kallelsen 
förvägrades Lundström således möjlighet att söka tjänsten en tredje gång, men 
med tanke på att Kjellman vid de båda tidigare utlysningarna hade tillerkänts 
ett tydligt försteg framför honom begicks knappast någon orättvisa.

Utnämningen av Kjellman innebar likafullt att Lundström inte längre 
kunde påräkna någon akademisk karriär i Uppsala, åtminstone inte om för-
hoppningarna innefattade beklädandet av en professur. Trots att auspicierna 
kunde synas just så kolmörka som han själv framställde dem i brevet till Witt-
rock var han ingalunda stukad. De bakslag som drabbat honom, såväl rörande 
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hans forskningsprojekt som avseende hans befordringsgång, hade nämligen 
inte hämmat hans vetenskapliga kreativitet. Han hade redan börjat förbereda 
publiceringen av ett vetenskapligt arbete, på vars mottagande han fäste de 
 största förhoppningar. De resultat han var i färd att sammanställa var sensa-
tionella. De var ägnade att föra den upsaliensiska botaniken till den interna-
tionella forskningens framkant och skulle rentav kunna sprida ära över hans 
Alma mater som helhet. Om detta Lundströms tilltänkta magnum opus hade 
hunnit utkomma innan Berggren återvände till Lund hade måhända utgången 
mellan honom och Kjellman framstått som mer oviss och kallelsen av den 
senare därmed varit svårare att försvara. Uppmärksammat skulle Lundströms 
arbete onekligen bli, något annat kan inte sägas. Utgivningen kom att markera 
utgångspunkten för en rad märkliga händelser i det upsaliensiska botanikstu-
diets historia, vilka i grunden skulle inverka på författarens fortsatta karriär, 
dock inte i den riktning han själv hade föresatt sig.

Från succé till fiasko
Det arbete som Lundström var i färd att färdigställa skulle bli hans mest origi-
nella vetenskapliga bidrag, nämligen första delen av tvåbandsverket Pflanzen
biologische Studien, vilket utkom i Kungl. Vetenskaps-Societetens Acta 1884. 
Studien hade undertiteln Die Anpassungen der Pflanzen an Regen und Thau 
och rörde således växternas anpassning till regn och dagg. Skriften inlämna-
des till societeten i februari 1883 och utkom på våren följande år. Långt innan 
arbetet förelåg i tryck cirkulerade rykten om att något storartat var att vänta. 
Lundström drev den djärva hypotesen att växter inte bara upptog vatten ge-
nom sina rötter utan också via särskilda tillpassningar i bladvecken, till exem-
pel rännor och gropar. De växter han studerat skulle således på långtgående 
sätt ha anpassat sig efter sin livsmiljö, en central darwinistisk föreställning.

Lundströms upptäckt var förbluffande. Hans kolleger i Uppsala var lika 
förvånade som imponerade – och de agerade snabbt. I februari 1884 hade Upp-
sala universitet utsett ledamöterna i den kommitté som skulle lämna förslag 
till mottagare av lärosätets förnämsta pris vid denna tid, nämligen Årsräntan 
av Oscar II:s jubelfestdonation. Utfallet blev att Carl Alfred Cornelius, Isak 
Landtmanson, Per Hedenius, Carl Yngve Sahlin och Robert Thalén valdes, 
således en representant vardera för de tre högre fakulteterna samt för Filo-
sofiska fakultetens båda sektioner. Sahlin utsågs till ordförande. De tre högre 
fakulteterna meddelade att de inte hade några kandidater att nominera denna 
gång. Humanistiska sektionen ville belöna nordisten Adolf Noreen, främst för 
hans skrift Fårömålets ljudlära, utgiven med ledning av Carl och Pehr  Arvid 
Säves ordsamlingar, men även för hans Ordbok öfver Dalmålet samt hans un-
der tryckning varande Isländsk grammatik. Matematisk-naturvetenskapliga 
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 sektionen nominerade, på Frans Kjellmans initiativ, Axel N. Lundström för 
hans just utgivna arbete om växternas vattenupptagningsförmåga.

Inom kommittén var stödet för Noreen starkt; han förordades som ensam 
pristagare av fyra av fem ledamöter. Thalén, som företrädde naturvetarna, 
ansåg  däremot att priset borde delas mellan de båda kandidaterna. Han re-
serverade sig till förmån för sitt eget yrkande, vilket således innebar att kom-
mittén inte hade kunnat enas. Därmed hänsköts beslutet om priset, enligt 
regelverket, till större konsistoriet.

Inför frågans behandling i konsistoriet bedrev botanikerna, inte minst 
Lundström själv, ett intensivt arbete för att påverka utgången i önskad rikt-

ning. I brev till Veit Wittrock redogjorde 
han i mitten av april för ärendets utveck-
ling efter priskommitténs sammanträde. 
Han såg fram emot att få höra Wittrocks 
uppfattning om hans avhandling och bad 
om dennes understöd, gärna i form av 
en recension i någon av Stockholmstid-
ningarna. En sådan åtgärd skulle, enligt 
Lundström, betyda mycket, eftersom 
botanikerna stod inför den svåra uppgif-
ten att vinna konsistoriets majoritet för 
sin sak: ”Som du nog minnes står bota-
niken icke alltid så högt hos härvarande 
’klassiker’, och nu då saken förekommer 
är Cleve borta, Kjellman, som föresla-
git mig, har ej plats i Konsistorium, och 
Fries stämma gör sig icke alltid hörd.” 
Lundström kunde inte nog understryka 
vikten av ett uttalande från en respek-
terad vetenskapsman, vilken från sin 

position i Stockholm stod utanför Uppsalaintressena. Priset skulle nämligen 
främst belöna det vetenskapliga värdet hos de insatser de nominerade fors-
karna hade utfört:

Du må icke tolka denna min anhållan som ett försök att tigga eloger – jag vet 
väl att du icke lånar dig till ngn humbug – men då mitt hopp att med denna 
afhandling få meritera mig såsom sökande, slog slint, får jag väl söka skaffa 
mig det erkännande jag kan förtjena, icke så mycket för erkännandets skull, 
ty derpå blir man ej fet, utan fast mer för det lumpna guldets skull, ty der-
till är jag tvungen af omständigheterna. Att många felaktigheter kommit in i 
mitt opus, vet jag väl – åtminstone anar jag det – men jag hoppas dock att af 
hufvuddelen alltid skall återstå så mycket att jag kan rättfärdiga den synpunkt 

Frans Kjellman gjorde stora ansträng-
ningar för att hjälpa sin vän och kollega 
Axel N. Lundström. Fotografiet tillhör 
Uppsala universitetsbibliotek.
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jag velat framhålla. Då jag ej kan begära att Du drar igenom hela smörjan har 
jag med rödt understrukit de exempel eller de delar som jag sjelf anser för de 
mest belysande och rigtiga.

I maj 1884 sammanträdde konsistoriet för att besluta om priset. Trots att fyra 
av fem ledamöter i kommittén hade förordat att priset odelat skulle tillfalla 
Noreen var utgången oviss. Botanikerna hade som synes inte varit overksam-
ma och vid sammanträdet begärde dess målsman Thore M. Fries omedelbart 
ordet. Inlägget var väl förberett och låg helt i linje med den argumentation 
som Lundström hade fört i brevet till Wittrock. Fries påpekade att Noreen 
förvisso kunde uppvisa fler vetenskapliga skrifter än Lundström, men kvalita-
tivt var kandidaternas insatser svåra att skilja från varandra, i synnerhet som 
Lundström hade ”kunnat anföra ännu flera utgifna afhandlingar, såvida han ej 
tvenne gånger haft det missödet att af utländska botanister blifva förekom-
men, innan han hunnit publicera resultaten af redan afslutade, synnerligen 
intressanta växtanatomiska undersökningar, – ett missöde, som oftare och 
lättare inträffar på det naturvetenskapliga området, än på det, inom hvilket 
Docenten Noreens författareverksamhet varit förlagd”. Fries framhöll vidare 
att Noreen haft föregångare i bröderna Säve medan Lundström ”sjelf uppdagat 
ett förr okändt arbetsområde, der genom skarpsinniga, mödosamma och tids-
ödande iakttagelser sjelf samlat sitt arbetsmaterial samt slutligen deraf dragit 
för vetenskapen vigtiga, öfverraskande resultat, som tvifvelsutan skola locka 
många botanikens idkare till efterskördars inhämtande på det af honom öpp-
nade arbetsfältet”.

Fries ville dock inte nedsätta Noreen utan förordade, precis som Thalén, 
att priset skulle delas. Han bifogade yttranden från Fredrik Areschoug, Eugen 
Warming och Veit Wittrock, vilken således på detta sätt gick Lundströms 
brevledes formulerade önskan till mötes. Wittrock framhöll att Lundströms 
ämne tillhörde ”ett vigtigt och intressant område, det teleologiskt-biologiska, 
hvilket af Darwin öppnats för den botaniska forskningen”, och som sedermera 
på ett fruktbringande sätt hade utvecklats av andra forkare, vilka, enligt Witt-
rock, hade frambringat ny kunskap om betydelsen av formen och ställningen 
hos olika växtdelar och ändamålsenligheten i deras anpassningar. Han konklu-
derade därefter:

Till raden af dessa undersökningar sluter sig på ett synnerligen värdigt sätt de 
hvilka nu af docenten Lundström i ofvannämnde afhandling offentliggjorts. 
Den tanken, att vissa växtdelar kunde till sin form och ställning väsentligen 
bestämmas af förhållandet till den atmosferiska nederbörden är – såvidt jag 
känner – alldeles ny. Att det hos många växter i verkligheten förhåller sig 
så, att vissa växtdelar genom sin form, beklädnad och anordning tjena såsom 
organ särskildt för qvarhållande och upptagande af regn och dagg har af do-
centen Lundström blifvit på ett klart och öfvertygande sätt ådagalagdt. Att 



AKADEMISKA INTERIÖRER

206

ämnet ej kan vara uttömdt genom denna första afhandling är – då man besin-
nar den stora omfattning ämnet eger – en sjelfklar sak. Det hufvudsakliga är 
dock genom docenten Lundströms arbete vunnet. Vetenskapen har genom 
detsamma fått ögonen öppna för vigtiga morfologisk-biologiska förhållanden 
inom växtverlden, som förut ingen anat.

Denna lika samlade som kraftfulla aktion från botanikerna gav resultat. Med 
fjorton röster mot tolv beslöt konsistoriet att priset skulle delas, trots att en-
dast en av priskommitténs ledamöter hade förordat detta. Lundström fick, 
förutom av Thalén och Fries, stöd av samtliga naturvetare, det vill säga zoolo-
gen Tycho Tullberg, astronomen Herman Schultz, fysikern Gustaf Lundquist, 
kemisten Per T. Cleve, matematikern Herman Theodor Daug. Avgörande för 
utgången var således att botanikerna även lyckades övertyga sju företrädare 
från övriga fakulteter, nämligen teologerna Otto Myrberg och K. H. Gez. von 
Schéele, medicinarna Edward Clason och Frithiof Holmgren, historikern Sven 
Fromhold Hammarstrand, statsvetaren Oscar Alin och estetikern Carl Rupert 
Nyblom. Det var precis det antal som krävdes; om utfallet i stället hade bli-
vit tretton mot tretton skulle rektor Sahlins utslagsröst ha avgjort saken till 
 Noreens förmån.

Lundströms upptäckt hade således omgående blivit belönad av universite-
tet. Fler lovord skulle följa. I Nordisk tidskrift införde Frans Kjellman 1885 en 
översvallande recension. Om upptäckten skrev han: ”Detta är en fullkomligt 
ny åskådning, ty om det också sedan länge varit erkändt såsom ett faktum, 
att högre växter egde förmåga att genom sina ofvanjordiska stamdelar och 
blad upptaga vatten med deri lösa ämnen, så voro dock bestämda anordning-
ar härför icke uppvisade.” Lundström hade således bidragit med väsentlig ny 
kunskap om förekomsten, formen och anordningen av vissa växtdelar. Land-
vinningarna hade fört växtbiologin ett gott stycke framåt. Kjellman samman-
fattade sin recension på detta sätt: ”Det nya uppslag, afhandlingen ger, den 
skärpa i iakttagelse, den grundlighet och omfattning i undersökning och det 
skarpsinne i slutledning, den allt igenom röjer, samt framställningens klar-
het och hofsamhet skola utan tvifvel tillförsäkra doc. L:s arbete en framstå-
ende plats inom den moderna botaniska litteraturen och säkert bidraga att 
ytterligare befästa det anseende för redbar och sjelfständig forskning, hvilket 
svenske botanister utom Linnés fädernesland egt och ega.” Således synes Kjell-
man fullständigt ha accepterat Lundströms teorier, trots att han själv inte haft 
möjlighet att experimentellt pröva dem.

Lundström hade blivit nära nog geniförklarad, lägligt nog samtidigt som en 
professur i botanik såg ut att bli ledig vid Stockholms högskola. I maj 1885, kort 
efter att Kjellman publicerade sin hänförda anmälan, hade nämligen  Eugen 
Warming blivit utnämnd till professor i botanik i Köpenhamn. Det hela kom 
så passligt att det längre fram skulle mer än antydas, att Kjellmans recension 
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hade ”allt för mycket tycke af annonsstil” och utgjorde ”ett icke oväsentligt bi-
drag till den litterära reklamens historia i vårt land”. Lundström vilade heller 
inte på lagrarna. Med sin av universitetet prisade, och av Nordisk tidskrift lov-
ordade, avhandling uppvaktade han flera medlemmar av  högskolans styrelse 
och anmälde intresse för professuren. Han fick dock, enligt uppgift, ”rådet att 
lugna sig, till dess befattningen i fråga blefve ledig”.

Ledigförklarandet av Stockholmsprofessuren skulle mycket riktigt dröja. 
Warming tillträdde nämligen inte befattningen i Köpenhamn förrän i novem-
ber 1885 och kvarstod således som lärare vid Stockholms högskola under hela 
denna hösttermin. Warming hade dessutom varit högskolans rektor sedan 
1882. Trots att det redan på våren 1885 stått klart att Warming skulle åter-
vända till Danmark vidtog högskolans ledning inga åtgärder för att återbe-
sätta professuren. Mot slutet av höstterminen ingick lärarrådet vid högskolan 
till styrelsen med uppmaning att utlysa tjänsten; det påtalade att undervis-
ningen i botanik i annat fall riskerade att hamna i lägervall efter Warmings 
avflyttning. Rådet ville dessutom försäkra sig om att platsen skulle tillsät-
tas efter ansökningsförfarande och inte genom kallelse. I sitt svar,  daterat 
28  november, påpekade styrelsen att det var den som enligt högskolans stad-
gar ansvarade för tillsättande av lärartjänster. Inte heller vid denna tidpunkt 
gjordes några ansatser att utlysa professuren, varför det stod klart att bota-
nikundervisningen vid högskolan från och med nyåret 1886 måste uppehållas 
av inkallad vikarie.

Eugen Warming hade ställt i utsikt att högskolans biträdande lärare i bota-
nik, den norske amanuensen Nordal Wille, skulle inträda som vikarie under 
vakansperioden. Wille hade tidigare varit elev till Veit Wittrock och redan 
1878 studerat sötvattensalgologi för denne i Uppsala. Warming och Wittrock 
ville av allt att döma att Wille skulle bli botanikens framtida målsman vid 
högskolan, varför de ogärna såg att tjänstens utlystes, eftersom den i så fall 
mycket väl skulle kunna tillfalla Lundström. Även denne anmälde emellertid 
intresse för vikariatet, varför högskolans styrelse i februari 1886 uppdrog åt en 
kommitté, bestående av professorerna Fredrik Areschoug, Frans Kjellman och 
Veit Wittrock, att yttra sig över de båda kandidaterna.

Fredrik Areschoug medgav att Willes produktion var kvantitativt mer om-
fattande än Lundströms. Samtidigt riktade han allvarliga invändningar mot 
den ”hardt nära till överproduktion ledande produktiviteten hos Wille”. Den-
nes många arbeten rörde nästan uteslutande algologin och de hade utarbetats 
efter Wittrocks och senare Warmings anvisningar, varför Areschoug fann det 
”svårt att afgöra författarens egen andel i de talrika publikationer, som ut-
göra frukten af hans studieresor”. Lundströms författarskap röjde, enligt Are-
schoug, ”en större mogenhet och sjelfständighet i förening med en högre grad 
af skarpsynthet och skarpsinne” i jämförelse med hans yngre  medsökandes. 
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De olika studierna över videsläktet blev välvilligt bedömda men det var 
främst arbetet om växternas fuktanpassning som Areschoug lyfte fram:

På ett talangfullt sätt redogöres här för en mängd yttre anordningar hos ett 
större antal växter, hvilka anordningar tolkas såsom ämnade att uppsamla och 
absorbera fuktigheter från atmosferen. Ehuruväl det hade varit önskligt, att 
författaren sökt en bekräftelse på sina spekulationer öfver betydelsen af de 
skildrade anordningarne genom några enkla och lätt anstälda experiment, så 
kan det å andra sidan ej förnekas, att ifrågavarande undersökningar äro synner-
ligen intressanta och vittna om stor skarpsynthet samt förmåga att kombinera 
företeelserna i naturen, egenskaper som för en naturforskare äro af största vigt.

Frans Kjellman uppförde likaså utan minsta tvekan Lundström i första för-
slagsrum, främst under hänvisning till sin egen recension av dennes senaste 
arbete i Nordisk tidskrift föregående år. Tillsättningen av detta vikariat ut-
målades av Kjellman som en ödesfråga för högskolan. ”Jag tror mig icke hafva 
begått något misstag”, framhöll han, ”då jag förestält mig, att stiftaren af och 
styrelsen för denna anstalt åsyftat – hvilket ju måste räknas dem till heder – 
att Stockholms Högskola icke blott bör höja sig till jemnhöjd med utlandets 
förnämsta anstalter af samma art, utan tillika inom hvarje vid den represen-

terad vetenskap i någon af vetenskapens 
grenar gå i spetsen för forskningen.” För 
att uppnå detta krävdes att goda veten-
skapsmän, forskare med självständig 
och kritisk förmåga, rekryterades till 
lärarbefattningarna. ”En sådan förmåga”, 
underströk Kjellman, ”har Doc. Lund-
ström men icke D:r Wille”.

Kjellman insåg naturligtvis att krafter 
inom högskolan verkade för Willes sak. 
Han nedlade därför stor omsorg vid sitt 
utlåtande, till vilket han fogade ett posi-
tivt intyg av den tyske botanikern Anton 
de Bary rörande den stora betydelse som 
Lundströms Pflanzenbiologische Studien 
fått för växtbiologin. Dessutom bilade 
Kjellman en avskrift av Veit Wittrocks 
yttrande från 1884 om samma arbete 

inför beslutet om universitetets pris. Avsikten med detta var säkerligen att 
försvåra för Wittrock att nedsätta värdet av Lundströms arbete, eftersom han 
därmed skulle desavouera sig själv.

Precis som förväntat gjorde Veit Wittrock en annan bedömning än Are-
schoug och Kjellman. Han tillerkände Wille ett klart försteg i kraft av dennes 

Veit Wittrock fotograferad av Alfred 
Dahllöf 1899. Uppsala universitetsbib-
liotek.
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mångsidigare produktion, om vilken hans bedömning var vida mer positiv än 
Areschougs. Medan Lundström främst hade ägnat sig åt videsläktet kunde 
Wille, framhöll Wittrock, uppvisa ”en hel rad af vetenskapliga arbeten, uti de 
flesta af botanikens branscher”, vilka var och en utgjorde ”en värdefull, större 
eller mindre insats uti nutidens botaniska forskning”. Måhända hade Wittrock 
redan börjat tvivla på riktigheten i Lundströms teser om växternas vattenupp-
tagning; hans positiva omdömen om dennes arbete var avsevärt nedtonade i 
jämförelse med det yttrande han två år tidigare hade avfattat inför universite-
tets prisbeslut. Han tillstod dock att Lundströms vetenskapliga författarverk-
samhet hade goda förtjänster, om än de inte kunde mäta sig med Willes:

Såsom företrädesvis värdefulla skulle jag vilja beteckna följande bland docen-
ten Lundströms botaniska skrifter: ”Kritische Bemerkungen über die Weiden 
Novaja Semljas” 1877; ”Iakttagelser af celldelning på lefvande material” 1879, 
samt Pflanzenbiologische Studien. I. Die Anpassungen der Pflanzen an regen 
und Thau” 1884. Den sist nämnda af dessa afhandlingar synes mig särskildt 
genom sin mer än vanliga originalitet i planen – vara ett synnerligen förtjenst-
fullt arbete, hvilket vittnar särdeles godt om författarens begåfning såsom 
biologisk forskare. Denna docenten Lundströms förtjenstfulla författareverk-
samhet, tillsammans med hans för mig sedan gammalt kända begåfning såsom 
föreläsare och undervisare, gör att jag utan tvekan förklarar äfven honom fullt 
kompetent till att sköta det ifrågavarande förordnandet.

Eugen Warming insände därtill på eget bevåg ett sakkunnigutlåtande med 
samma innebörd som Wittrocks. Även Warming ansåg att Wille hade visat 
prov på större vetenskapliga begåvning än Lundström.

I slutet av mars 1886 gav högskolestyrelsen Wille sitt förord. Mot beslutet 
reserverade sig matematikern Gösta  Mittag-Leffler och en häftig tidnings-
debatt utbröt. Tidningen Fyris skrädde inte orden när den offentliggjorde 
Willes utnämning den 28 april: ”Saken förefaller oss nära nog otrolig, då vi 
hafva oss bekant, att högskolans sjumannanämd, på grund af utsedde sakkun-
niges utlåtande, enhälligt förordat docenten Lundström. Vi motse, att Svenska 
Dagbladet, som proklamerat satsen ’Sverge för svenskarne’ och förut alltid 
underhållit den svenska allmänheten med notiser om d:r Willes göranden och 
låtanden, närmare redogör för, huru med denna utnämning förhåller sig, och 
vilja framdeles till saken återkomma.”

Svenska Dagbladet meddelade nyheten om utnämningen den 1 maj. Sam-
tidigt uppfyllde redaktionen Fyris’ önskemål om att den måtte redovisa skä-
len till varför högskolestyrelsen, i strid med enigt sjumannaråd, hade förordat 
Wille. Till att börja med framhöll Svenska Dagbladet att sjumannarådets ut-
slag inte alls hade varit enhälligt: ”Nämnda beslut omfattades nämligen endast 
af 4 af sjumannarådets 6 närvarande ledamöter, Då högskolans styrelse mot-
tog två utlåtanden (af professorerna Areschoug och Kjellman) som förordade 
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docenten Lundström och två (af professorerna Wittrock och Warming) som 
förordade doktor Wille, lär väl dess beslut hafva berott på den vigt som kunde 
tilläggas motiveringen i nämnda utlåtanden.”

Denna verklighetsbeskrivning fick inte stå oemotsagd. Den 3 maj utbasune-
rade Fyris att Svenska Dagbladets lösen ”Sverige för svenskarne” hade vunnit 
stor uppslutning i Uppsala, varför alla upsaliensare denna gång hade desto 
större anledning att ifrågasätta huvudstadstidningens omdöme: ”Detta svensk-
svenska organs synbarliga förkärlek för en af svenska riksmuseum importerad, 
obskur ung norrman har därför här tilldragit sig en viss oangenäm uppmärk-
samhet, och särskildt har det väckt anstöt, att Svenska Dagbladet, som under 
en längre tid meddelat hastiga underrättelser om denne norrmans för svenska 
allmänheten alldeles ointressanta förehafvanden, låter ungefär en månad för-
flyta utan att meddela den vigtiga underrättelsen, att norrmannen d:r Wille 
blifvit föredragen en svensk vetenskapsman till en plats vid en svensk hög-
skola.” Något rimligt skäl till detta förfarande, förutom att Svenska Dagbladet 
medvetet ville tysta ned händelsen, kunde Uppsalatidningen inte se. Fyris 
hade även starka invändningar mot Svenska Dagbladets sätt att framställa ny-
heten när den sent omsider meddelades dess läsekrets:

Vår uppgift, att doc. Lundström blifvit af sjumannanämden enhälligt före-
slagen till erhållande af det ifrågasatta förordnandet, är icke, såsom Svenska 
Dagbladet upplyser, ett misstag, ty alla afgifna röster afgåfvos till förmån för 
honom, ingen till förmån för d:r Wille; och det måste vi för vår del kalla ett 
enhetligt beslut, äfven om två ledamöter i nämden af en eller annan anled-
ning icke ansågo sig böra rösta. Svenska Dagbladets upplysning, att högskolans 
styrelse skulle hafva mottagit fyra utlåtanden, kan ej vara riktig, ty sjumanna-
nämden utsåg endast tre förtroendemän, som hade att afgifa utlåtande rörande 
de sökandes skicklighet, och det var sålunda endast dessa tre mäns utlåtanden, 
till hvilka såväl sjumannanämden som styrelsen hade att hålla sig och på hvilka 
de ägde att stödja sitt omdöme. Sjumannanämden har helt säkert haft giltiga 
grunder, då den icke till förtroendeman ansåg sig kunna utse prof. Warming,

Fyris fick understöd från andra håll. Den 5 maj införde signaturen ”Opartisk” 
en insändare i Svenska Dagbladet, i vilken både högskolestyrelsen och tid-
ningsredaktionen kritiserades. Skribenten framhöll att det i framtiden skulle 
bli svårt för högskolan att rekrytera kompetenta sakkunniga om de på detta 
sätt riskerade att bli desavouerade av en fjärde privat sakkunnig, vilken dess-
utom hade uppenbara personliga intressen i saken. Styrelsen hade ”genom 
sitt envisa arbetande för bibehållandet af den så godt som inskränkta och 
ogaranterade kallelserätten” visat sig vara mindre angelägen om allmänhetens 
förtroende än om sin egen makt. Vidare påtalade ”Opartisk” det märkliga 
förhållandet att tjänsten inte hade blivit utlyst och återbesatt med ordinarie 
innehavare, trots att lönemedel rimligen måste ha funnits avsatta.
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Lika skarp var signaturen ”Suecus” i sin insändare, även denna publicerad 
i Svenska Dagbladet den 5 maj. Skribenten tog fasta på att högskolestyrelsens 
beslut hade väckt berättigad förvåning, ”då man vågat hoppas, att åtminstone 
i detta fall man skulle hafva fasthållit vid den väl berättigade fosterländska 
grundsatsen: ”Sverige för svenskarne” och då ingen torde förneka att flere fullt 
kompetenta svenska botanister finnas, hvilka kunnat och velat åtaga sig detta 
uppdrag.” Kritiken riktades även mot Svenska Dagbladet som påstått att de 
sökande hade förordats av två sakkunniga vardera när i själva verket Warming 
hade agerat på eget bevåg. 

Svenska Dagbladets redaktion svarade båda skribenterna i samma nummer. 
Tydligt klargjordes att högskolestyrelsen, enligt tidningens mening, hade för-
farit klokt, artigt och förnuftigt när den bad om ett utlåtande från den av-
gående professorn i ämnet. Både Lundström och Wille hade tjänstgjort som 
biträdande lärare under Warming ”och då en af dessa skulle tillförordnas som 
lärare, borde det väl ej läggas ringa vigt vid huru han skött sig som biträdande 
lärare; och ett kompetent uttalande härom kunde lemnas ensamt af professor 
Warming”. Inte heller ansåg tidningen att Warmings kända sympatier för Wil-
le gjorde inhämtandet av hans ståndpunkt överflödig. Samma brist på oväld 
gällde i så fall för de formellt sakkunniga, ty ”ingen, som hade någon kunskap 
om förhållandena här vid lag kunde tvifla på, att Kjellman och Areschoug 
skulle uttala sig till förmån för Lundström”.

Flera tidningar, däribland ÖstgötaCorrespondenten och Aftonbladet, instäm-
de i den av Fyris framförda kritiken. Helsingen skrädde inte heller orden: ”Hela 
arrangementet, i hvilket intendenten vid vetenskapsakademien, V. B. Witt-
rock spelat en av de mest framstående rollerna, är ett slag, riktadt mot Upsala 
universitet och den allmänna rättskänslans kraf. Men slaget träffar ej mindre 
hårdt Stockholms högskola, för hvilken sympatierna svalna i en allt betänkli-
gare grad. Men så går det, när en institution blifver ett rof för kotterierna och 
det dermed oskiljaktigt förbundna intrigväsendet.”

För Lundström blev tillsättningen av professorsvikariatet i Stockholm ett 
stort och oväntat bakslag. Tre gånger hade han, i konkurrens eller genom kal-
lelse av en kollega, fått stå tillbaka vid tillsättningen av den extra ordinarie 
professuren i Uppsala. Vid inget av dessa tillfällen hade han dock kunnat 
klaga över att någon orättvisa hade begåtts. Detta var någonting annat. Hans 
arbete om växternas vattenupptagning hade inte bara hunnit utkomma utan 
även blivit prisbelönt av Uppsala universitet. Han hade fått stöd av sakkunnig-
majoriteten men ändå blivit förbigången av en mer än tio år yngre forskare, 
därtill av en norrman som – om detta varit en befattning vid något av univer-
siteten – hade varit förhindrad att konkurrera redan genom grundlagens på-
bud om att statliga fullmaktsämbeten skulle vara förbehållna ”svenske män”. 
Till allt detta kom att ansvaret för utgången berodde på ingripanden från hans 
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forna kolleger Warming och Wittrock, varav den sistnämnde tidigare hade 
lovprisat hans arbete.

Lundström skulle dessutom snart ställas inför nya svårigheter. Vid natur-
forskarmötet i Berlin i september 1886, således några månader efter vikariat-
striden i Stockholm, höll den framstående tyske botanikern Leopold Kny ett 
föredrag, i vilket han redogjorde för sina experimentella undersökningar av 
Lundströms upptäckt av växternas tillpassning till regn och dagg. I allt väsent-
ligt formades detta till en ren uppgörelse; experimenten och undersökning-
arna hade nämligen visat att Uppsalabotanikerns djärva hypoteser inte var 
korrekta. Kny hade undersökt en rad av de växter som ingick i Lundströms 
studie och konstaterat att ingen av dem upptog vatten genom ovanjordiska 
tillpassningar till regn. De ansatser till tveksamhet som Wittrock och även 
Areschoug givit uttryck för i sina sakkunnigutlåtanden kom här till fullt 
utlopp. Knys föredrag refererades i Tageblatt der 59. Versamlung Deutscher 
 Naturforscher und Aertze detta år.

Nordal Wille, som vistades i Berlin sommaren 1886, hade på förhand blivit 
informerad om Knys kommande generalangrepp på Lundström. Året innan 
hade Wille redogjort för dennes upptäckt i Svenska Trädgårdsföreningens 
tidskrift. Han hade då varit försiktigt positiv men samtidigt framfört tydliga 
reservationer: ”De experimentalfysiologiska undersökningarna öfver detta 
spörsmål äro emellertid tyvärr ytterst få och föga tillfredsställande, hvilket är 
ganska naturligt, då det först på allra sista tiden kommit på tal. Man kan dock 
hoppas, att det ej skall dröja länge, innan det blir gjordt till föremål för en nog-
grann sådan undersökning, hvilken ju vid alla dylika spörsmål måste hafva det 
sista och afgörandet ordet.”

När dessa avgörande ord nu förelåg – och när Lundström dessutom hade 
framträtt som hans främste konkurrent om platsen vid högskolan – var Wille 
redo att gå till anfall med full kraft. I ett brev till Wittrock skriver han i 
augusti 1886: ”Kny, fram hvem jeg skal hilse saa meget, meddelte mig för 
han reiste bort (till Thüringen), at alle hans Forsög at paavise Vandoptagning 
hos de Lundströmske Apparater kun havde fört til negative Resultater. Han 
kommer at foredrage sine Undersögelser mellem 18 de og 24de September 
paa Naturforskerforsamlingen, saaledes, af det omtrent blifver samtidigt, som 
jag kommer med mit i botaniska sällskapet, men Knys kommer aabenbart at 
bliva trykt för mit.” Flera andra forskare, däribland Georg Volkens, hade kom-
mit till liknande resultat, varför ytterligare kritik var att vänta. Triumferande 
kunde Wille därför till Wittrock ställa den retoriska frågan: ”Jeg undrer hvad 
Upsaliensarne skulle sige, naar nu flere Personer: Kny, Volkens, Johow, Kerner 
og jeg have kontrolleret de L:ske banebrydende Undersögelser og ikke er is-
tand til at finde en eneste riktig Sag.”
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Knys med fleras avslöjande att Lundströms teorier inte stämde skulle 
inte bara bli ett dråpslag mot upphovsmannen själv, det skulle även drabba 
Thore M. Fries och särskilt Frans Kjellman, vilka – innan de själva genom 
experiment bemödat sig om att granska de sensationella rönen – hade låtit 
universitetet belöna dem med sitt förnämsta pris.

Den 22 september 1886 föredrog Wille, precis som han skriver i brevet, den 
omfattande kritik som Kny, han själv och flera andra hade riktat mot Lund-
ströms teorier i ett föredrag i Botaniska sällskapet i Stockholm. Veit Wittrock 
var mötesordförande. Wille var säker på att han hade tillräckligt med belägg 
för att kunna tillintetgöra sin rival om vikariatet på Stockholmsprofessuren, 
vilket åter skulle bli ledigt inför 1887, eftersom högskolestyrelsen inte heller 
denna gång hade tagit några initiativ för att utlysa tjänsten. Väl medveten om 
att han satt med trumf på hand inbjöd Wille Lundström till Stockholm för att 
vid en offentlig debatt försvara sina teser mot den kritik som inte bara Wille 
själv utan en rad världsledande botaniker riktade mot dem. I en redogörelse 
några år senare skrev Wille: ”Jeg sendte Hr. L., 8 Dage för jeg holdt mit  Foredrag, 

Den i Sverige verksamme norrmannen Nordal Wille, Axel N. Lundströms konkurrent om 
botanikbefattningen vid Stockholms högskola, och den tyske botanikern Leopold Kny, 
professor i Berlin, tillhörde de skarpaste kritikerna av teorierna om växternas ovanjordiska 
vattenupptagning. Wille blev på 1890-talet professor i Kristiania. Hans utnämning till 
vikarierande professor vid Stockholms högskola, vilken på 1880-talet hade beskrivits som 
”ett slag mot Uppsala universitet”, hindrade inte detta lärosäte från att tjugo år senare kalla 
honom till filosofie hedersdoktor i samband med Linnéjubileet 1907. Axel N. Lundström 
hade då varit död i mer än ett år.
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en  Indbydelse til at overvære dette for at imödegaa mine Anmærkninger og 
jeg viste ham til og med den Venlighed, at samtidigt i Korthed underrette 
ham om hvilke Punkter, jeg skulde kommet til at angribe.” Lundström avböjde 
emellertid denna inbjudan. Han svarade i stället i såväl  Botanisches Central
blatt som Botaniska notiser. I sak vidhöll han sin uppfattning men gjorde halv 
reträtt under försäkran att han ”ingalunda antagit att alla de af mig beskrifna 
tillpassningarne till regn och dagg skulle förrätta ungefär samma absorptions-
arbete som roten eller upptaga vatten i någon eminentare grad”.

Willes vikariatsförordnande i Stockholm skulle löpa ut vid årsskiftet 
1886/87. Trots föregående års bakslag, och trots den allt häftigare kritik som 
riktades mot hans rön om växternas vattenupptagning, förberedde Lundström 
en ny ansökan, denna gång för år 1887. Förutom Wille och Lundström anmälde 
Lundadocenten Hjalmar Nilsson intresse. 

Inför beslutet om vilken av kandidaterna som högskolestyrelsen skulle 
förordna som lärare i botanik under kommande år uppstod återigen en af-
fekterad tidningsdebatt. Signaturen ”Antoninus Pius” införde artikeln ”En be-
fordringsfråga vid Stockholms högskola” i Arvid Ahnfelts kulturtidskrift Ur 
dagens krönika, där Lundströms anspråk avfärdades: ”Då för öfver ett halft år 
sedan amanuensen vid riksmuseets botaniska afdelning, d:r Wille, förordnats 
att till årets slut bestrida lärarebefattningen i botanik vid högskolan, gjordes 
styrelsen jemte förre innehafvaren af professionen i botanik, prof. Warming, 
af ett kotteri i Upsala till föremål för de mest hänsynslösa och häftiga angrepp, 
emedan en docent vid universitetet, d:r Lundström, icke erhållit nämnda för-
ordnande.” Lundström hade, enligt sina Uppsalavänner, några år tidigare utgi-
vit en avhandling, vilken ”skulle vara något riktigt non plus ultra” och det var 
huvudsakligen på detta arbete, ”som doc. L. stödde sina anspråk”. Terentius’ 
berömda sentens habent sua fata libelli (”böcker har sina öden”) hade emeller-
tid därefter blivit besannad. Sakernas utveckling hade inneburit att det sensa-
tionella arbetet ”till och med af doc. L. sjelf blifvit reducerat till nära nog = 0”.

Den anonyme granskaren tillstod att företrädare för den teleologiska rikt-
ningen inom botaniken, inte minst Darwin, hade lämnat betydande bidrag till 
studiet av ändamålsenligheten i organens uppbyggnad. En rad forskare hade 
senare med framgång följt i Darwins fotspår men åter andra hade givit fantasin 
fritt utlopp och dragit ”de allra befängdaste konklusioner”. Lundström till-
hörde dessvärre den senare kategorin och han rekommenderades att ”först lära 
sig tygla sin fantasi och använda en exakt metod, innan han kan åstadkomma 
något af varaktigt värde”. Någon prydnad för högskolan skulle han inte kunna 
bli innan dess.

Lundström hade börjat vänja sig vid hård kritik men detta inlägg var äg-
nat att förnedra och förlöjliga honom. Eftersom tidskriftens nästkommande 
 nummer skulle utkomma efter att högskolestyrelsen hade behandlat tillsät-
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tandet av vikariatet svarade Lundström i Nya Dagligt Allehanda. Han påpe-
kade att han i svaret ”till professor Kny icke återtagit ett enda ord af hvad jag i 
min ofvan nämda afhandling yttrat”, och han hänvisade till sina tidigare inlägg 
i Botanisches Centralblatt och Botaniska notiser.

Någon framgång med sin ansökan hade Lundström inte heller denna gång. 
Högskolestyrelsen förlängde Willes förordnande även för 1887, denna gång 
utan att ens inkalla sakkunniga. Högskolans rektor Wilhelm Leche och Axel 
Key reserverade sig mot beslutet, vilket de fann stridande mot högskolans 
grundstadgar. För Lundström var det dock en klen tröst och det hjälpte ho-
nom föga att Fyris även detta år ryckte ut till hans försvar med ett indignerat 
angrepp på högskolan:

En högskolestyrelse, som väl torde sakna sitt motstycke – åtminstone i god-
tycklighet – är den som med envåldsmakt råder öfver Stockholms högskola. 
Vi minnas, huru ett åtgörande af denna styrelse att tvärt emot sakkunniges 
utlåtande tillsätta en tillförordnad lärare i botanik, på sin tid väckte en storm 
af ovilja på de flesta håll. Nu har styrelsen gått ännu längre. Den har, såsom 
en tidning anmärker, denna gång lyckats öfverträffa sig själf; oaktadt tvänne 
akademiske lärare, en från hvardera af våra statsuniversitetet, anmält sig till 
förordnandets erhållande, så har styrelsen nu ej ens brytt sig om att söka vinna 
någon slags kännedom om de i fråga varande vetenskapsmännens inbördes 
företräden – nej, med åsidosättande af högskolans grundstadgars uttryckliga 
föreskrifter afgör den af maktfullkomlighet ärendet och förordnar norrman-
nen Wille, styrelsens skötebarn, till lärare i botanik för 1887, för att nästa år 
sannolikt upprepa samma manöver.

Högskolestyrelsens beslut att omförordna Wille utan att ens inkalla sakkun-
niga innebar att Lundström kunde uppge alla förhoppningar om en lärar-
befattning i Stockholm. Han blev kvar i Uppsala som docent. På hösten 1887 
utsågs han till konservator vid universitetets botaniska museum, en blygsam 
position för den som flera gånger aspirerat på att bli professor. Samma år 
utkom andra delen av Pflanzenbiologische Studien, vilken berörde växternas 
anpassning till djuren. Hans intresse riktades mot vissa egendomliga bild-
ningar, han kallade dem domatier, på undersidorna av lövträdens blad, i vilka 
han upptäckte att små spindeldjur ständigt fanns. Lundströms utredningar 
om dessa domatiers natur rönte ett betydligt bättre mottagande än den före-
gående studien.  Lika fullt hade hans forskarglädje fått en allvarlig törn. Han 
vara bara fyrtio år gammal men skulle aldrig mer publicera något tyngre 
vetenskapligt arbete.

Debatten om växternas vattenupptagningsförmåga pågick under ytterligare 
flera år. Innerst inne insåg förmodligen även Lundström att han hade drivit 
sin tes litet för långt. Uppslaget var spännande och nydanande men offent-
liggörandet hade med fördel kunnat ske under mindre anspråksfulla former, 
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 åtminstone innan teorierna hade belagts genom experimentella prov. Han 
valde taktiken att ödmjukt retirera inför konkreta påpekanden om brister 
i bevisföringen men utan att överge sin teori i stort. Detta gjorde honom å 
andra sidan mottaglig för fortsatta angrepp. 

År 1889 införde Lundström i Botaniska notiser uppsatsen ”Om regnupp-
fångande växter”, i vilken han efter bästa förmåga samlade sig till försvar mot 
de invändningar som Leopold Kny, Eugen Warming och Nordal Wille hade 
riktat mot hans studie. Han hade gjort nya experiment, vilka visat ett annat 
resultat än Knys, även om han medgav att denne hade presenterat en saklig ut-
redning som var ”affattad i en värdig form och fri från sådana vrängningar och 
försmädligheter, som genast gifva en personlig bismak”. På samma sätt förhöll 
det sig däremot inte med den övriga kritiken, allra minst den som framförts av 
Wille, vilken hade inlett sina polemiska utfall med ett ”med en mängd starka 
uttryck kryddadt föredrag, som han höll i Stockholm hösten 1886”. Lundström 
fann skäl att erinra om att han och Wille vid detta tillfälle konkurrerade om 
vikariatsplatsen vid Stockholms högskola, varför Wille nog hade sina särskilda 
skäl och bevekelsegrunder. Wille anklagades för att han förvrängt Lundströms 
teori och överdrivit hans pretentioner. Det var blott i något enstaka fall som 
han menat att växter upptog vatten via bladen i någon större mängd: ”Om de 
öfriga har jag hufvudsakligen angifvit att de hafva anordningar för ledande 
af vatten samt i korthet beskrifvit, huru de förhålla sig i regn i naturen och 
hvilka delar som vätas och fasthålla vatten, utan att närmare redogöra för i 
hvilken grad vatten upptages.”

Nordal Wille svarade året därpå i samma tidskrift. I uppsatsen ”Yderligere 
om regnopfangende Planter – et Svar” bemötte han Lundströms personliga 
beskyllningar samtidigt som han underströk att frågan redan var vetenskapligt 
avgjord. I den senaste växtbiologiska forskningen, till exempel Julius Wies-
ners Biologie der Pflanzen (1889) och Georg Volkens’ Die Flora der ägyptisch
arabischen Wüste (1887), förbigicks Lundströms arbete antingen med talande 
tystnad eller nämndes blott en passant med tillägget att teorierna var oriktiga. 
De experiment som Lundström i efterhand hade utfört för att bekräfta sina 
teorier förtjänade knappt någon kommentar: ”De nye Forsög, som Hr. L. har 
anstillet for at bevise Rigtigheden af sine Paastande, staa, efter Beskrivelsen at 
dömme, i sin Methode saa betydeligt efter Forsög som udförtes for mere end 
100 Aar siden (f. ex. af S. Hales, Statical essays 1727 og Bonnet, Rech s. l’usage 
d. feuilles 1754), at det næppe kan falde nogen nulevende Plantefysiolog ind at 
optage dem til alvorlig Diskussion.”

Wille kunde vidare bara beklaga att Lundström ansåg sig vara missför-
stådd av nästan alla sakkunniga läsare, vilka hade övertolkat hans rön. Mot 
denna senkomna reträtt – författaren hade, enligt egen utsago, aldrig hävdat 
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att  vatten upptogs i någon större mängd – anförde Wille att det i så fall var 
märkligt att Lundström inte hade reagerat när just detta missförstånd hade 
renderat honom priser och vetenskapligt erkännande. Han hade haft flera år 
på sig att underrätta sina kolleger Fries och Kjellman om att de hade missupp-
fattat honom när de refererade hans viktiga upptäckt att vatten absorberades 
av ovanjordiska växtdelar. Det torde inte heller, fortsatte Wille, kunna räknas 
som förtjänst hos ett vetenskapligt arbete ”at det er skrevet so utydeligt eller 
tvetydigt, saa at Hovedpunkterne i det misforstaaes af de fleste Sagkyndige, 
som læse det”. Dessutom borde Lundström vara tacksam, eftersom det endast 
var genom denna missförståelse eller förvrängning som hans arbete, åtmins-
tone för en tid, hade väckt viss uppmärksamhet. Om Lundström i efterhand 
ville göra gällande att hans främsta syfte varit att påvisa det kända förhål-
landet att regnvatten rinner av växter skulle det vara ”vanskeligt at finde en 
eneste Plantefysiolog, som havde betragtet det Hele anderledes end som en 
Undersögelse, der var fuldstændigt værdilös for Plantefysiologien”.

Wille grep även tillfället att, med fyra års distans, kritisera tidningen  Fyris’ 
inblandning i saken. Han omtalade tidningen som det ”officiöse Organ for vis-
se yngre Universitetslærere i Upsala”, vilket 1886 hade fyllt sina spalter med 
angrepp på hans egen och Eugen Warmings vetenskapliga duglighet samtidigt 
som Lundström ”anonymt blev fremholden som en af Nutidens fornemste 
Botanikere”. Nu stod tidningen där med skammen. Lundström avrundade de-
batten med ”Slutord i frågan om de regnuppfångande växterna” i Botaniska 
notiser samma år. Han försökte, så långt det var möjligt, rädda sin sak men 
utan större framgång. 

Pflanzenbiologische Studien: I. Die Anpassungen der Pflanzen an Regen und 
Thau som skulle öppna vägar till lärostolar och internationellt erkännande 
hade snarast skadat Lundströms vetenskapliga anseende. Näppeligen framstod 
verket som någon merit inför kommande professorskonkurrenser. Av den ve-
tenskapliga sensation som Uppsala universitet hade belönat med sitt främsta 
pris återstod inte mycket. Rutger Sernander påtalade i sitt minnestal i SHT 
att Lundströms arbeten kunde utmärkas av en ”svaghet för konstruktioner”. 
Inte ens författaren själv kunde, fortsätter Sernander, undgå att notera, ”att de 
uppslag, af hvilka han väntade den största effekten, t.ex. frågan om ovanjor-
diska växtdelars vattenupptagande, om man undantar den rent destruktiva 
kritiken, blifvit temligen obeaktade”. Sic transit gloria mundi.
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Skogsfrågor och Norrlandsdebatt
Lundströms många vänner gjorde flera försök att rädda hans karriär. En av 
dem var Karl Warburg, som Lundström kände väl genom SHT. I augusti 1887 
berättar Lundström i brev till Thore M. Fries att Warburg, genom informella 
kontakter, hade berett honom möjlighet att hålla en föreläsningsserie i Göte-
borg. Warburg ställde, enligt Lundström, ”frågan i samband med en eventuel 
högskola i Göteborg”. Om en sådan högskola skulle komma till stånd vore det 
gagneligt om Lundström redan var etablerad i staden. 

Vid ett besök som Lundström gjorde i Göteborg i november samma år för-
sökte Warburg under en SHT-fest ingjuta mod i den förbigångne vännen. Han 
försäkrade att SHT fäste större värde på honom än vad Stockholms högskola 
hade gjort:

Snabb var befordran; värde sattes der
på godt humör, förmåga och på snille,
men’s man på vissa håll i Stockholm lär
se mindre uppå Kunde än på ”Wille”. 

År 1891 gjorde Matematisk-naturvetenskapliga sektionen i Uppsala ett miss-
lyckat försök att utverka en personlig professur till Lundström. I november 
1892 tillträdde han i stället ett lektorat i botanik, zoologi och trädgårdssköt-
sel vid Ultuna lantbruksinstitut. Befattningen som konservator vid Botaniska 
museet behöll han till 1894.

Rent vetenskapligt kom Lundström att byta inriktning på nytt efter de-
bac let med de växtbiologiska studierna. Han vände blickarna mot den norr-
ländska hembygden, inte minst frågor rörande turism och skogsnäring. År 
1885 hade han varit med om att bilda Svenska Turistföreningen, i vars första 
styrelse han ingick. Fler och större uppdrag skulle följa.

Under de första studieåren hade Lundström lärt känna sin jämnårige norr-
ländske landsman Frans Kempe, som hade studerat botanik för Thore M. Fries. 
Kempe, som också tillhörde SHT, hade lämnat Uppsala redan 1873 för att verka 
inom trävaruindustrin; han samarbetade bland annat med Severin Axell. Från 
mitten av 1880-talet och trettio år framåt ledde Kempe Mo och Domsjö som 
verkställande direktör. För den norrländska skogsnäringen var detta en omväl-
vande tid, då nya arbetssätt och förädlingsteorier lanserades. Skogsindustrin 
behövde forskningen för att kunna lära sig att förvalta tillgångarna på rätt sätt. 
Skogsfrågan var samtidigt politiskt laddad, eftersom olika intressen stod mot 
varandra. Det gällde särskilt i debatten om införandet av den så kallade Norr-
ländska förbudslagen som inskränkte skogsbolagens möjligheter att förvärva 
ytterligare mark i Norrland. Syftet med lagen var att förhindra att småbrukare 
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blev hemlösa när skogsmarken på deras hemman uppköptes av bolagen. Detta 
blev en utmaning för de stora skogsbolagen, vars talan Frans Kempe förde. Han 
argumenterade utifrån ett geodeterministiskt synsätt. Naturen hade förlänat 
Norrland stora rikedomar, vilka – rätt utnyttjade – utgjorde förutsättningar för 
en blomstrande industri. I stället hindrades bolagen av missriktade lagar från 
att utvinna tillgångarna på ändamålsenligt sätt.

För att söka vetenskaplig legitimitet inledde Kempe ett samarbete med 
naturvetenskapliga forskare med norrländsk bakgrund, främst Axel N. Lund-
ström, geologen Arvid G. Högbom och zoologen Carl Bowallius. Vissa kultur-
radikala krafter ansåg att fors-
karna offrade sin akademiska 
opartiskhet för att i ställa göra 
sig till lydiga redskap för bo-
lagsintressena. Kritiken ledde 
bland annat till att Högbom i 
protest utträdde ur student-
föreningen Verdandi. Lund-
ström, som var van vid växt-
biologiska kontroverser, tog 
med tacksamhet emot det nya 
verksamhetsområde som öpp-
nade sig genom kontakterna 
med Kempe. Det ekonomiska 
biståndet från Kempe var där-
till välbehövligt för honom.

Lundströms engagemang 
för Norrlandsfrågorna var inte 
bara teoretiskt utan i högsta 
grad praktiskt. Från 1890 ut-
förde han skogsbotaniska undersökningar i Norrland. Han uppdrog planer för 
växtbiologiska och skogsbiologiska forskningsstationer och startade olika ut-
dikningsprojekt, framför allt i Mo och Domsjös myrmarker. Lundström ansåg 
att fukt och väta hade lett till omfattande försumpning, varför de vidsträckta 
Norrlandsskogarna inte var fullt så ståtliga som de vid en första anblick kunde 
te sig. Framgången uteblev inte. Konsthistorikern Henrik Cornell, vars föräld-
rar vara nära vänner med paren Kempe och Lundström, har härom skrivit: 
”Utdikningarna gav på flera håll storartade resultat. Små martallar, som på 
sumpmarken stått stilla i växten i årtionden, sköt efter torrläggningen i höjden 
och utvecklade sig sällsamt hastigt till stora träd.”

Förutom försumpningen varnade Lundström, och många med honom, för 
granens utbredning och tallens undanträngning. Furuskogen betraktades som 

Axel N. Lundström fotograferad 1896 av Alfred 
Dahlgren. Uppsala universitetsbibliotek.
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den ursprungliga nordiska skogsformen.  Tallen var ett kvalitativt mer högt-
stående trädslag som måste skyddas. Geologen Alfred G. Nathorst gjorde 
detta till huvudtema för ett föredrag i Kungl. Vetenskapsakademien 1892 och 
samma ståndpunkt omfattades av bland andra geografen Gunnar Andersson. 
Tallen ansågs vara tålig, stark och manlig. Granen hade kommit till Sverige 
från öster långt senare och tillskottet hade inte varit till den svenska skogens 
fromma; trädslaget var vekt, kvinnligt och mindre användbart. En mer nyanse-
rad ståndpunkt intog Rutger Sernander i sin stora uppsats ”Die Einwanderung 
der Fichte in Skandinavien”, vilken 1892 inflöt i Botanische Jahrbücher. Även 
Sernander betraktade tallen som det ursprungliga trädslaget men han fram-
höll samtidigt att granens intåg hade skett betydligt tidigare än vad många 
andra hade hävdat. I darwinistiska ordalag underströk Sernander dessutom att 
granen inte nödvändigtvis var svag, vek och kvinnlig; dess snabba utbredning 
visade snarare på dess förmåga att anpassa sig till livsmiljön. 

Lundströms syn på granen var däremot entydigt negativ, åtminstone vad 
gällde trädslagets utbredning i Norrland. Han sammanfattade sin ståndpunkt 
i en uppmärksammad programartikel i SundsvallsPosten den 13 augusti 1898:

Den som något närmare tagit kännedom om de norrländska skogarne, har nog 
förmärkt, att dessa icke alltid äro så goda, som de på afstånd visa sig, eller som 
de kunde eller borde vara. Orsaken härtill är den, att oerhörda skogsområden 
under tidernas lopp blifvit försumpade, hvarvid träden nästan alldeles afstan-
nat i sin tillväxt och marken blifvit omöjliggjord såsom grobädd för fram-
alstrandet af nya barrträdsplantor. En annan orsak är, att granen inkommit i 
norra Sverige och påskyndat försumpningen samt undanträngt tallen, som för-
ut der bildade ofantliga och vackra skogar. Men denna gran är i själfva verket 
ett skogens förderf, som intagit de nästa markerna utan att gifva en nämvärd 
ersättning för den tall, som blifvit undanträngd och den återväxt, som eljest 
genom naturens egen återsådd skulle hafva uppkommit.

Den skogsvård, som genom öfverhållandet och bevarandet af dylika oväxt-
liga granskogar föreger sig vilja tillgodose framtidens behof, kan möjligen 
handla i välmening, men är närmast att jämföra med det jordbruk, som på 
våren hjälper ogräset att inkomma på åkern i den tro att det skall blifva nå-
gonting att skörda på hösten.

Artikeln föranledde ett genmäle i Umeå Nya Tidning, där granens nytta för-
svarades och där det återigen mer än antyddes att Lundström gick i granmot-
ståndaren Frans Kempes ledband. Kempe ingrep själv i debatten och klargjorde 
att han till fullo delade Lundströms åsikt att granen var ett slags ogräs. Mellan 
Kempe och Lundström rådde full åsiktsgemenskap. Samarbetet dem emellan 
fungerade följaktligen utmärkt, vilket Sverker Sörlin har utrett i sin avhandling 
om det sena 1800-talets Norrlandsdebatt, Framtidslandet (1987). Lundström 
blev, i högre utsträckning än de andra inblandade Uppsalaforskarna, Kempes 
vetenskapliga språkrör. För Lundström framstod det förtroende han fick och 
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den framgång som uppnåddes säkerligen som en efterlängtad upprättelse efter 
den svåra växtbiologiska fejden och de många befordringsbesvikelserna.

Kontakterna mellan Kempe, Lundström, Högbom och Bowallius hade 
fördjupats under vintern 1893/94. I Aftonbladet hade Jonas Stadling infört 
flera gentemot bolagsintressena kritiska artiklar och det förelåg risk för att 
skogsbolagens fortsatta markinköp skulle förhindras. I mitten av december 
1893 samlade Kempe forskarna till överläggning på Stadshotellet (”Gästis”) i 
Uppsala, varvid uppdrogs riktlinjerna för en presskampanj följande år. Under 
hela denna kampanj utbytte Lundström och Kempe hela tiden tankar. Kempe 
framställde synpunkter på de texter Lundström framlade inför publiceringen. 

Det nära samarbetet med Kempe skulle bli lönande för Lundström. I mit-
ten av 1890-talet utgav Lundström i Heimdals skriftserie Om våra skogar och 
skogsfrågorna, vilken han sände till Kempe. Trots att skriften således var för-
fattad på studentföreningens initiativ var Kempe så nöjd med resultatet att 
han betalade Lundström ett arvode. Betydligt större understöd skulle snart 
komma Lundström till del. Det går, framhåller Sörlin, ”en rak linje från kam-
panjen på våren 1894 till den professur i växtbiologi Kempe donerade medlen 
till 1897 och vars förste innehavare blev just Axel Lundström”.

Redan under våren 1895 förekommer diskussioner mellan Kempe och 
Lundström om en donationsprofessur för den senare. Tidigt blev deras ge-
mensamme lärare Thore M. Fries, vilken sedan 1893 var universitetets rektor, 
införstådd med planerna, vilka de under de följande åren utarbetade ytterliga-
re. Bland annat stod det klart att donator själv skulle utse professurens förste 
innehavare; ett val som självfallet skulle träffa Lundström. När förberedelserna 
var avslutade uttryckte Kempe sin tacksamhet rörande Fries’ tillmötesgående: 
”Ingen enda har undrat öfver att jag utsett Ax. Lundström till förste innehaf-
vare: tvärtom alla som derom yttrat sig hafva varit tillfredsställda. Jag var en 
smula rädd för att Ax. Lundström kunde få något obehag, men den fruktan är 
nu borta.” Samarbetet mellan Kempe och Lundström fortsatte oförtrutet. Till 
Stockholmsutställningen 1897 arrangerade Lundström med Kempes bistånd 
Exportföreningens skogsutställning och utgav en rikt illustrerad katalog.

På Gustaf Adolfs-dagen samma år (1897) meddelade Kempe att han till 
universitetet donerade 150 000 kronor för att inrätta en särskild professur i 
växtbiologi med Axel N. Lundström som förste innehavare. Enligt donator 
hade Lundström genom vittomfattande och mödosamma undersökningar av 
de svenska skogarnas växtbiologiska förhållanden påvisat resultat, som i vä-
sentlig mån skulle ”blifva bestämmande för åstadkommande af en rationell 
skogsvård i vårt land”. För den utkorade, som nyss fyllt femtio år och som hade 
en familj att försörja, blev upphöjelsen en välkommen överraskning. Det hade 
gått nitton år sedan han blivit förklarad professorskompetent, varefter följt 
så många bakslag. Donationsprofessuren var extra ordinarie, vilket innebar 
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att Lundström inte tog säte i konsistoriet och därför inte heller installera-
des som professor. Han tillträdde sitt ämbete i december 1897 och mottog i 
mars följande år studentkårens traditionella uppvaktning. Under sina föreläs-
ningar under de följande åren utlade Lundström växtbiologins grunder, men 
han uppmärksammade även skogsfrågorna. Några av föreläsningsserierna bar 
namn som ”Svenska skogar”, ”Skogsväxternas biologi”, ”Skogsundersökningar” 
och ”Skogsväxternas byggnad och liv”. Även på andra sätt fullföljde Lund-
ström under professorstiden sitt engagemang för den svenska skogens föräd-
ling. Kempe hade alla skäl att vara nöjd. Donator blev inte heller lottlös. Några 
veckor efter donationen hedrades han av Norrlands nation med ett heders-
ledamotskap, och år 1900 kreerades han till filosofie hedersdoktor vid sitt 
Alma mater.

En upsaliensisk sällskapsmänniska
I mer privata sammanhang gjorde Lundström sig känd som sällskapsmänniska 
av rang. I juni 1880 hade han i Hudiksvall ingått äktenskap med Emy von 
 Rehausen, dotter till översten vid Hälsinge regemente Wilhelm von Rehausen 
och hans hustru Olivia Åkerman. Paret Lundström fick fyra barn, varav endast 
dottern Maja och sonen Atle uppnådde vuxen ålder.

Axel N. och Emy Lundström på ett fotografi från 1904, kort före katastrofen på Grand 
Hôtel. Fotografiet har tillhört Axel N. Lundströms vän och sällskapsbroder anglisten Axel 
Erdmann. Uppsala universitetsbibliotek.
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Familjen Lundström bodde på Sysslomansgatan 9 och deras hem blev en 
medelpunkt i Uppsalas sällskapsliv. Lundström agerade ofta och gärna värd 
– för professorskolleger lika väl som studenter. Särskilt uppskattade blev de 
danssupéer som familjen anordnade. Från en sådan lämnar Waldemar Swahn 
denna interiör: ”Hos den populäre lille växtbiologen Axel Nikolaus Lund-
ström – lika uppburen i professorskretsar som bland studenterna – rådde en 
synnerligen glad och otvungen stämning. Han var en kvick S.H.T:are, och jag 
ser just nu framför mig hans tindrande blick bakom glasögonen, då han håller 
tal till de kära unga gästerna med punschglaset i ena handen och sin behagliga 
och älskvärda maka i den andra, under det att husets dotter, den rara flickan, 
som var en ständig studentflamma, gör lustiga randanmärkningar.”

Lundström tillhörde en rad mer eller mindre hemliga sammanslutningar, 
av vilka flertalet hade det gemensamt att sång, spex, god mat och lämpliga 
drycker stod i centrum. En av dessa var kotteriet Svenska-Kulparnassen, som 
utgav en skämtsam liten skriftserie. I denna medverkade Lundström med sin 
Helsning till Carl Rupert Nyblom den 29 mars 1892 (Nybloms sextioårsdag).

I Sällskapet Jultomtarne kom Lundström att i egenskap av vice mäster-
tomte inta en ledande position. Mästertomte var hans kollega Thore M. Fries. 
För detta sällskap författade Lundström dikten ”Jultomtens visa” (1894).

En särskild betydelse för Lundström hade Samfundet SHT, som under Carl 
Rupert Nybloms ledning hade utvecklats från en renodlad studentorden till 
ett slags föreningsband mellan humoristiskt lagda Uppsalaprofessorer och 

Till filosofiprofessorn Reinhold Geijers femtioårsdag 1899 sammanställde Svenska Kulparnassen detta skämtsamma  kollage 
 föreställande medlemmarna, vars kroppslängd i flera fall har förvrängts, och några av deras fruar. Från vänster: Reinhold 
Geijer, Signe Trygger, Hugo Blomberg, Ernst Trygger, Axel N. och Emy Lundström, David Davidson, Oscar Alin, Simon J. 
Boëthius, Axel Erdmann, Calla Geijer, Johan Hagströmer, Carl Wahlund och Ernst Meyer. Flera av de så kallade kuliterna till-
hörde Axel N. Lundströms närmaste vänkrets. I sällskap med Carl Wahlund och Axel Erdmann genomförde han turistresor i 
Jämtland och Medelpad. Tillsammans med Ernst Meyer organiserade han en rad muntrationer, inte minst ett flertal student-
karnevaler. Uppsala universitetsbibliotek.
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 deras själsfränder inom Svenska Akademien och Stockholms ämbetsmanna-
väsen. I början av 1900-talet blev Lundström stormästare i SHT.

Katastrofen på Grand Hôtel
Lundströms verksamhet i SHT fick emellertid ett katastrofalt slut. I oktober 
1904 arrangerade SHT:s filialloge i Stockholm en bal på Grand Hôtel. Då som 
nu tillhörde hotellet huvudstadens främsta restauranger; vid den här tiden 
leddes det av den legendariska direktören och traktören Wilhelmina Skogh. 
Omkring 350 personer deltog i festen, varvid serverades en storslagen festmål-
tid med hummer, kalkon, ostron, dessert och många fina viner.

Inom någon vecka efter festen hade drygt hälften av gästerna insjuknat i 
vad som uppenbarligen var matförgiftning. Visserligen tillfrisknade de fles-
ta inom någon vecka, men ganska många drabbades av långvarig sjuklighet 
och tyfoidfeber. Stadsläkaren i Stockholm Ivar Andersson inkallades för att 
undersöka saken, men Stockholmstidningarna höll länge tyst av respekt för 
Wilhelmina Skoghs ansedda etablissemang. En av de som insjuknat, den unge 
Uppsala historikern Gunnar Julin, fick en kritisk artikel refuserad av en tid-

Stormästaren Axel N. Lundström i mitten under en SHT-utfärd till Lagnö i Stockholms skärgård sommaren 1903. 
Från vänster syns Johan Fredrik Nyström, Karl Warburg, Alfred Melin, Erik Axel Karlfeldt, Hjalmar Bergman och 
Henning Kinberg. Fotografi av Hasse W. Tullberg, återgivet efter SHT:s StorMästare (2011).
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ning när redaktionen insåg vilken restaurang som kritiken riktades mot. Men 
när det första dödsfallet inträffade strax före jul fylldes emellertid tidning-
arna av braskande rubriker om Grand 
Hôtel-skandalen. StockholmsTidning
en talade exempelvis om en ”mass-
förgiftning i Stockholm”. Ytterligare 
några personer avled kring årsskiftet 
1904/05, däribland Gunnar Julin. Tra-
gedin var ett faktum.

Olika teorier om vad som kunde ha 
hänt fördes fram. Tidigt stod det klart 
att det inte handlade om någon kemisk 
förgiftning, till exempel genom att 
humrarna skulle ha hållits färska med 
hjälp av tillsatt arsenik. Detta kunde 
snabbt avfärdas, eftersom humrarna 
hade levererats i levande tillstånd. 
Dessutom skulle en kemisk förgiftning 
ha medfört omedelbart insjuknande. I 
detta fall hade symptomen framträtt 
tidigaste efter ett par dagar, vanligt-
vis först efter flera veckor. Inte heller 
kunde någon av de övriga maträtterna 
bindas till förgiftningen. Ostronen hade importerats från en ostronbank vid 
floden Schelde i Nederländerna, vilken stod under regelbunden hygienisk över-
vakning. Ostron med samma ursprung hade levererats till restauranger över 
hela Europa men inga sjukdomsfall hade inträffat utöver dem på Grand Hôtel. 
Detsamma gällde kalkonerna, som var uppfödda på Överums hönsgård utanför 
Västervik, liksom glassen, vilken hade tillagats av mjölk och grädde från en 
leverantör som hade en rad andra restauranger och hotell bland sina kunder.

Till slut konstaterades att en av hotellets vattenledningar inte var ihop-
kopplad med stadens ordinarie vattennät utan löpte direkt ut till Norrström, 
varifrån vattnet hämtades. Ledningen hade troligen anlagts redan i samband 
med hotellets grundläggning trettio år tidigare och av någon anledning bli-
vit kvar när hotellet senare kopplades samman med stadens vattenlednings-
system. Ledningen fanns och fungerade, och förmodligen tänkte ingen av de 
anställda närmare på saken eller undrade varifrån vattnet egentligen kom. 
Alldeles bredvid inloppsröret utmynnade en rad avloppsledningar, bland an-
nat från hotellets egna toaletter och från det närbelägna epidemisjukhuset. 
Antagligen hade tallrikarna diskats eller ostronen sköljts i denna bakteriehärd 
till vatten med ödesdiger följd.

Axel N. Lundström fotograferad av Alfred 
Dahlgren något år före den tragiska mid-
dagen på Grand Hôtel. Uppsala universi-
tetsbibliotek.
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Upptäckten att smittan troligen hade orsakats av den gamla vattenled-
ningen ökade pressen på Wilhelmina Skogh och hotellets ledning. I Svenska 
Dag bladet införde signaturen ”Hotellkund” en svidande vidräkning med de 
 sanitära  förhållandena på hotellet, i synnerhet att bad- och toalettvattnet av 
allt att döma kom direkt från Strömmen: ”Detta allt förklarar det af hotel-
lets gäster välkända förhållandet, att toalettvattnet i resanderummen nästan 
jämnt varit uppblandadt med vidriga föroreningar i mycket stor mängd, såsom 
slamsor af alla slag, hårtussar, t.o.m. af fiber, som brukas vid badningen, hvilket 
sistnämnda bevisar, att afloppsvattnet från hotellet insugits i dess vattenled-
ning.”

Stadsläkaren Ivar Andersson hade först betvivlat att Norrströmsledningens 
vatten varit smittkällan, eftersom det vid tillfället hade rått uppsjö, det vill 
säga Saltsjövattnet stod högre än Mälarvattnet, varför kloakvattnet borde ha 
drivits bort från ledningens intag. Detta avvisades bestämt av ”Hotellkund”, 
vilken tvärtom påpekade att förhållandena var som värst under uppsjö: ”Vid 
utsjö köres kloakvattnet ut i saltsjön af Mälarvattnet, vid uppsjö däremot blir 
det liggande vid bottnen, hvirfvlar sig upp med det från motsatt håll kom-
mande saltvattnet och kommer nödvändigt in i sugledningen.”

För att möta anstormningen införde Wilhelmina Skogh annonser i ett fler-
tal tidningar, vari hon utfäste en belöning på 10 000 kronor till den som kunde 
styrka att förgiftningskatastrofen på något sätt hade orsakats av henne eller 

Grand Hôtel i Stockholm vid tiden för matförgiftningskatastrofen 1904. Kungl. Konsthög-
skolan.



FRÅN VEGA TILL GRAND HôTEL

227

hennes anställda. Det var en ansenlig penningsumma men någon större risk 
för att belöningen skulle behöva utbetalas fanns knappast; det skulle vara 
nästintill omöjligt att finna säkra bevis efter så lång tid.  Upsala Nya Tidning 
var därför föga imponerad av hotellets till intet förpliktigande åtgärd: ”Det är 
bra lätt att lofva guld och gröna skogar åt den som kan åstadkomma ett orsaks-
sammanhang mellan tyfoidfeberfall eller förgiftningsfall och maten vid en fäst 
för nära två (2) månader sedan. [---] Nej, fru Skogh med sin lilla kloakvatten-
pump bör förhålla sig lugn och ej reta opinionen.” Wilhelmina Skogh kvarstod 
som verkställande direktör under ytterligare fem år. Trots alla tidningsskrive-
rier förefaller både hon och hennes etablissemang ha klarat sig relativt lindrigt 
undan. I sin självbiografiska bok Minnen och upplevelser (1910) berör hon inte 
alls förgiftningskatastrofen.

Axel N. Lundström tillhörde dem som blev svårt sjuka. Han hämtade sig 
visserligen från det akuta tillståndet men hans inre organ, främst njurarna, 
hade tagit obotlig skada. Efter ett utdraget och smärtsamt sjukdomsförlopp 
avled han, vid femtioåtta års ålder, den 30 december 1905. Sex dagar tidi-
gare, på  julafton, införde han sitt sista arbete, nämligen en skildring av sin 
resa på  Jenisej trettio år tidigare, i Aftonbladets julnummer. Att även detta 
dödsfall var en följd av matförgiftningen ifrågasattes inte. Dalpilen konsta-
terade: ”Den sorgligt minnesvärda S.H.T.-fästen på Grand Hôtel i Stockholm 
för ett år sedan vållade genom sina följder själfva ordensstormästarens för ti-
diga bortgång.” Jämtlandsposten rapporterade att en njursjukdom hade orsakat 
Lundströms frånfälle men ”första symtomen till hans sjuklighet framträdde 
efter nämda middag.” Dödsfallet var inte oväntat men sorgen var stor. ”Jag 
glömmer aldrig”, skriver Henrik Cornell, ”föräldrarnas stumma förtvivlan, då 

En av Wilhelmina Skoghs annonser i Dagens Nyheter i januari 1905 rörande 
efterspelet till den beryktade SHT-festen nästan två månader tidigare.
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min far visade mamma telegrammet med det länge fruktade dödsbudet från 
 Uppsala.” Lundström begravdes på Uppsala gamla kyrkogård. Den ståtliga 
minnes vården finns ännu kvar men av förgyllningen återstår endast rester och 
det på stenen inristade namnet går knappt längre att uttyda.

Lundströms vetenskap, växtbiologin, skulle ta en helt ny riktning när pro-
fessuren efter hans död övertogs av Rutger Sernander, grundare av den se-
dermera berömda växtgeografiska Uppsalaskolan. Lundströms minne bestod 
emellertid. I kraft av sin sociala förmåga hade han under flera decennier satt 
en djup prägel på Uppsalas akademiska liv. Vid SHT:s minnesfest intygade 
Sernander just detta: ”Det låg något af dionysisk festglädje, något af hvad de 
gamle kallade festivitas öfver hans sätt att betrakta lifvet. I hans gemyt smälte 

Axel och Emy Lundströms minnesvård på Uppsala gamla kyrkogård. Fotograf: Carl Frängsmyr.
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allvar och skämt samman till en harmonisk enhet.” Många liknande utsagor 
kunde anföras. Vilhelm Lundström har exempelvis framhållit att Axel N. 
Lundström framstod ”som en symbol för den gamla, i bästa mening studen-
tikosa anda, som har landet rundt i det allmänna föreställningssättet skapat 
en gloria kring Fyrisstadens eviga ungdomslif”. Lundströms bidrag till denna 
särpräglade upsaliensiska anda var förvisso ymnigt flödande. Hans kreativitet, 
som sällan hämmades av vardagslivets tråk och tvång, kom dock aldrig till ett 
så tydligt offentligt uttryck som vid Vegafesten 1880. För en dag kom hela 
staden att präglas av dionysisk glädje och humor. Det avtryck som Axel N. 
Lundström därmed lämnade i Uppsalas studenthistoria har bestått vida läng-
re än hans storslagna, men i allt väsentligt missriktade, försök att sälla sig 
till Darwins närmaste efterföljare med upptäckten av växters ovanjordiska 
vatten upptagningsförmåga.



Lärdomshistorikern Johan Nordström har intagit talarstolen i Uppsala universitets aula 4 mars 1933 för att hålla sin 
installationsföreläsning ”Om idé- och lärdomshistoria”. Universitetets rektor Otto Lagercrantz är på väg ned från sce-
nen. I mitten på första raden syns Henrik Schück, Nordströms lärare och en av Lagercrantz’ företrädare som rektor. 
Till vänster sitter Lagercrantz’ prorektor och blivande efterträdare Thore Engströmer. Uppsala universitetsbibliotek.
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Professorsämbetet 
i vardag och ceremoni

Allt sedan Uppsala universitet inrättades 1477 har dess undervisning letts av 
professorer. Några av akademiens lärostolar kan uppvisa en obruten kontinui-
tet som sträcker sig tillbaka till 1600-talets förra hälft. Professorsbegreppets 
innebörd har dock förändrats, inte minst under de senaste trettio åren. Att 
upphöjas i den högsta lärarbefattningen markerar numera ofta en personlig 
befordran snarare än inträdet efter konkurrens i ett kollegium med särskilda 
rättigheter och skyldigheter.

Installationsceremonin markerade att den nye professorn inträdde i det äm-
bete han blivit satt att vårda och att han mottog de privilegier som hörde till 
detta. I Uppsala har professorer förmodligen installerats redan under medel-
tiden och belagt sedan tiden efter universitetets återupprättande på 1590- talet. 
I lärosätets konstitutioner från 1626 erinrades om att varje ny professors till-
träde skulle markeras i högtidliga former. De första mer bestående statuter 
som reglerade universitetets verksamhet stadfästes 1655 av Carl x Gustaf. I 
dessa stipulerades att varje ny professor skulle hålla en installationsföreläsning 
vid en ceremoni, till vilken rektor utfärdade inbjudan. Till högtiden hörde 
även att installanden från talarstolen skulle avlägga en ed, där han, för endast 
män kunde före 1920-talet bli professorer, lovade att ”stå fast vid den rena 
tron, uppenbarad i den Heliga Skrift, i korthet uttryckt i den apostoliska, den 
nicenska och den athanasianska bekännelsen och vid den oförändrade augs-
burgska bekännelsen, antagen av Uppsala möte”. Därutöver svor varje profes-
sor att ”visa tillbörlig lydnad och trohet mot den stormäktigste fursten och 
Herren, Herr Carl Gustaf, vår allernådigste konung”. Av detta framgår att en 
professors uppgift inte var att ägna sig åt fri forskning; hans uppgift var att 
ingå som lojal ämbetsman med kunglig fullmakt och med trohet mot staten 
och kyrkans lutherska ortodoxi.

I professorsämbetet ingick inte bara att vara lärare utan också att vara do-
mare. Ända fram till 1852 var universitetet en juridiskt fristående korporation, 
skild från det övriga samhället. Det innebar att brottmål begångna av studenter 
och akademiska medborgare hanterades av universitetets konsistorium, det vill 
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säga av professorerna. De många juridiska symboler som pryder konsistorie-
rummets tak i universitetshuset har häri sin förklaring. Den akademiska juris-
diktionen hade visserligen avskaffats 1852, trettiofem år innan universitetshu-
set invigdes, men studenterna undantogs från detta beslut. Ända fram till 1908 
var studenterna i Uppsala och Lund – men inte deras kolleger vid de privata 
högskolorna i Stockholm och Göteborg – juridiskt onåbara för det allmänna 
rättsväsendet. De kunde stjäla i butiker, göra sig skyldiga till misshandel med 
flera förseelser men ändå inte riskera att dömas av andra än sina lärare. Ända 
in på 1900-talet var således professorernas funktion som domare högst reell.

Till professorsämbetet hörde även andra privilegier och bördor. Ända fram 
till 1876 roterade rektorsämbetet termins- och, från 1840, läsårsvis i turord-
ning mellan professorerna. Tanken var att makten över universitetet skulle 
finnas hos kollegiet, det vill säga professorerna. Alla skulle, oberoende av per-
sonlig lämplighet, ha såväl rättighet som skyldighet att bli rektor. De korta 
ämbetsperioderna utgjorde en garant för att ingen skulle kunna tillskansa sig 
alltför stor makt. Detta kan ses som det akademiska samhällets motsvarighet 
till de båda principer som övertagits av de gamla europeiska universiteten från 
vad som tillämpades vid val av ämbetsmän i den romerska republiken – kol
legialitetsprincipen och annuitetsprincipen.

Kollegiet och utnämningsmakten
Professorskollegiet förnyade sig självt. När en lärostol blev ledig uppsatte kon-
sistoriet, det vill säga kollegiet, förslag, på vilket kandidaterna rangordnades i 
turordning. Alla förväntades rösta och delta i beslutet, även om till exempel 
en professor i matematik inte gärna kunde bedöma vilken sökande som var 
mest meriterad för en professur i exempelvis latin eller medicin. Fram till 
1800-talets mitt var detta bekymmer emellertid icke oöverstigligt. Universi-
tetet var fortfarande främst en undervisningsinrättning, varför vetenskapliga 
meriter hade en underordnad betydelse vid tjänstetillsättningar. Viktigare var 
rent kvantitativa förtjänster såsom tjänsteår med mera. Det var först de nya 
universitetsstatuterna från 1852 som betonade den vetenskapliga forskningens 
betydelse, något som kom att ställa allt högre krav på kollegiets hantering av 
befordringsärenden. I mitten av 1870-talet infördes därför ett sakkunnigförfa-
rande vid tillsättningar – de sökande skulle granskas av vetenskapligt kompe-
tenta granskare – till ledning för konsistoriet.

Den kandidat som konsistoriet i första hand förordade tillerkändes ett så 
kallat första förslagsrum. Eventuella övriga sökande som befanns äga profes-
sorskompetens tilldelades andra och tredje förslagsrum. Förslaget sändes se-
dan till universitetskanslern som yttrade sig däröver och sedan överlämnade 
ärendet till Kungl. Maj:t som utnämnde professorn. Ofta, men inte alltid, 
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 följde regeringen universitetsmyndigheternas vilja. I princip kunde den dock 
utse vem den ville av dem som blivit uppförda på förslag.

När universitetskanslern eller Kungl. Maj:t trotsade universitetsmyndighe-
ternas vilja fann kollegiet inte sällan anledning att göra en markering. Så skedde 
när kronprinsen och kungen i mitten på 1800-talet försökte få Carl Axel Juel 
utnämnd till professor i civilrätt, trots att han blivit uppförd i tredje förslags-
rum av konsistoriet och endast med knapp nöd blivit förklarad kompetent av 
sin egen fakultet. Försöken misslyckades och Knut Olivecrona, som förordats 
av ett näst intill enigt kollegium, blev till slut utnämnd. När han tillträdde sitt 
ämbete med installationsföreläsningen ”Om principerna för Arfsordningen 
enligt svensk lag” fann dock universitetet klokast att tona ned högtidlighe-
terna för att inte i onödan chika-
nera kungahuset. Universitetets 
rektor Lars  Anton Anjou uteslöt i 
rektorsprogrammet den sedvanliga 
redogörelsen för själva utnämning-
ens gång, liksom skrivningarna om 
den utkorades vetenskapliga för-
tjänster. Olive crona uppfattade 
dessutom att rektor hälsade honom 
”på ett temligen kyligt sätt, hvilket 
ådrog sig en viss uppmärksamhet”. 
Han fortsätter: ”Jag erfor senare att 
Anjou, ansett sig böra i programmet 
yttra så litet som möjligt om mig 
och hvad jag uträttat i vetenskapens 
och Universitetets tjenst, enär ett 
omnämnande deraf troddes kunna 
träffa en för Kronprinsen-Kansleren 
ömtålig punkt, då denne icke lyc-
kats att förskaffa sin klient Juel den 
befordran, som han hade lofvat ho-
nom. Men detta var säkerligen en 
ogrundad fruktan å Anjous sida.”

Även under 1900-talet kunde regeringen ibland ändra det kollegialt utar-
betade förslaget vid tillsättningar av professurer. Det kunde fortfarande väcka 
lika starka känslor som i fallet Olivecrona. I början av 1923 utnämnde den 
socialdemokratiske ecklesiastikministern Olof Olsson religionshistorikern 
Gillis Wetter till professor i Nya testamentets exegetik, trots att motkandida-
ten Johannes Lindblom hade förordats av sakkunnigmajoriteten, av en nästan 
enig fakultet, av konsistoriet (låt vara endast med rektors utslagsröst) och av 

Teologen Lars Anton Anjou fick som rektor 
hantera den känsliga installationen av Knut 
Olivecrona i april 1852. Fotografi av Carl Jacob 
Malmberg i Uppsala universitetsbibliotek.
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universitetskanslern. Den så kallade Wetterska striden ansågs stå mellan den 
radikale Wetter, som var religionshistoriker snarare än teologisk exeget, och 
den konservative Lindblom, som fullföljde den äldre traditionen. Valet dem 
emellan kunde framstå som ett vägval för hela fakulteten och berörde centrala 
frågor som prästutbildningen och kyrkans förhållande till staten. För en soci-
aldemokrat med smeknamnet ”Hedna-Olle” var det lätt att sympatisera med 
Wetter, även om verkligheten var mer nyanserad än de slagord som användes 
på båda sidor. Olsson visade med sitt agerande att han inte tvekade att över-
pröva de kollegiala myndigheternas beslut för att försvara sin rätt att utnämna 
vem han ville av de på förslag uppförda kandidaterna.

Mindre än två år senare agerade Olsson på samma sätt. I november 1924 
utnämnde han nämligen lundensaren Axel W. Persson till professor i klassisk 

fornkunskap och antikens histo-
ria, trots att upsaliensaren Axel 
Boëthius hade uppförts i första 
förslagsrum av konsistoriet med 
klar majoritet, femton röster mot 
sex. Å andra sidan hade Pers-
son stöd av två av tre sakkun-
niga samt av en knapp majoritet 
i Humanistiska sektionen, varför 
ministerns agerande denna gång 
var något mindre kontroversiellt. 
Olsson hade själv lundensisk bak-
grund och kände såväl Persson 
som dennes lärare Martin P:son 
Nilsson väl. Det kan säkert ha 
inverkat på hans beslut, likaväl 
som det faktum att Boëthius till-
hörde en etablerad upsaliensisk 
lärdomssläkt nog inte saknade 
betydelse för konsistoriets beslut 
att frångå sakkunnigmajoritetens 
och sektionens rangordning.

I slutet av 1930-talet skulle pro-
fessuren i engelska språket och litteraturen återbesättas sedan Eugen Zachris-
son oväntat avlidit. Samtliga fyra sakkunniga satte Bodvar Liljegren främst. 
Denne var en internationellt erkänd anglist som varit professor i Greifs wald, 
New York och Leipzig. Han saknade ingalunda meriter inom engelsk filologi 
även om han framför allt var litteraturhistoriker. Huvudkonkurrenten, den 

Axel W. Persson, här fotograferad i Grekland 
1939, utnämndes 1924 till professor i klassisk 
fornkunskap, trots att en klar majoritet av kon-
sistoriet hade förordat hans medsökande Axel 
Boëthius. Museum Gustavianums historiska 
samlingar.



PROFESSORSÄMBETET I VARDAG OCH CEREMONI

235

unge Uppsaladocenten Helge Kökeritz, var däremot en renodlad filolog. Han 
fick av det skälet flest röster i sektionen, där en knapp majoritet till och med 
inkompetensförklarade Liljegren, trots hans internationella meriter. I konsi-
storiet blev Liljegren visserligen förklarad kompetent men fick endast sju rös-
ter till förstarummet mot fjorton för Kökeritz. Majoriteten resonerade som 
rektor Thore Engströmer, vilken förvisso medgav att alla fyra sakkunniga hade 
satt Liljegren främst. Han underströk dock att han inte kunde ”hysa mindre 
förtroende för sektionens majoritet, vilken innesluter samtliga företrädare för 
främmande levande språk”. Det uppseendeväckande utfallet rapporterades på 
Upsala Nya Tidnings förstasida. Sista ordet var dock inte sagt. Universitets-
kanslern Östen Undén kritiserade både sektionen och konsistoriet för att de 
hade desavouerat såväl de sakkunniga som en internationellt erkänd sökande, 
”vars arbeten inom engelsk litteraturvetenskap och kulturforskning ställer 
honom i främsta ledet bland vår tids forskare”. Ecklesiastikministern Arthur 
Engberg följde kanslerns utslag och utnämnde Liljegren i juli 1939.

Efter dessa preludier kände sig Liljegren, av lätt insedda skäl, inte särskilt 
välkommen till Uppsala. Vid hans installation införde Engströmer, som mot-
arbetat hans utnämning, en markering i inbjudningsskriften, precis som An-
jou en gång hade gjort vid Olivecronas. Engströmer framhöll visserligen att 
den nye professorn hade en lång vetenskaplig bana bakom sig och att han hade 
förvärvat ett högt anseende. Han tillade dock att detta gällde ”engelsk lit-
teraturvetenskap och kulturhistoria”, underförstått inte engelsk filologi. Den 
följande lyckönskningen var inte heller oreserverad: ”Även om hans vetenskap-
liga arbete i väsentliga delar haft en annan inriktning än den vid professuren 
hittills traditionellt förbundna, är det med stora förhoppningar om framgång i 
fortsatt forskning och i ledningen av lärjungars vetenskapliga håg och intresse, 
som han av universitetet hälsas välkommen åter till sitt hemland för att här 
intaga en akademisk lärostol.”

Universitetskanslern och ecklesiastikministern hade genom utnämningen 
av Liljegren bortsett från de kollegiala myndigheternas förslag; formulering-
arna i inbjudningsskriften var ett sätt att markera mot detta. Helge Kökeritz, 
som av många i Uppsala betraktades som ett språkgeni, blev några år senare 
professor vid Yale. Efter Liljegrens pensionering 1950 avböjde han kallelse till 
professuren i Uppsala.

Ytterligare ett kontroversiellt exempel, som utförligt skildras på annan 
plats i denna bok, var den socialdemokratiska regeringens beslut 1983 att inte 
utnämna den av universitetsmyndigheterna förordade Kjell Goldmann till 
professor i freds- och konfliktforskning, utan i stället återföra ärendet till Uni-
versitetskanslersämbetet.
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Det roterande rektorsämbetet
Det system byggt på rotation, som tillämpades fram till mitten av 1870-talet, 
innebar att de flesta professorer kom att tjänstgöra som rektorer vid åtmins-
tone något tillfälle. Detta var en viktig del av det kollegiala systemet. I äldre 
tid fungerade detta mestadels väl, delvis på grund av att rektorernas betydelse 
var mer blygsam än i senare tid. Universitetets främste styresman var nämli-
gen universitetskanslern, prokanslern (ärkebiskopen) utövade tillsyn på nära 
håll och konsistoriet in corpore tog aktiv del i det praktiska arbetet. Rektorerna 
hade således gott stöd. Likafullt blev det med tiden allt mer uppenbart, emel-
lanåt smärtsamt uppenbart, att systemet inte längre fungerade. De understun-
dom världsfrånvända, tankspridda och praktiskt odugliga professorsoriginal 
som befolkade 1800-talets lärostolar var långt ifrån alltid skickade att hantera 

ett universitet, som började profes-
sionaliseras. Den nyssnämnde Knut 
Olivecrona har lämnat en del dråp-
liga exempel på hur illa det kunde 
gå när universitetets administration 
lades i händerna på för ändamålet 
mindre lämpade krafter. Om den 
vänlige men icke särdeles expedi-
tive teologen Carl Axel Torén skri-
ver han: ”Själv mycket opraktisk av 
naturen hade han lyckligtvis en för 
praktiska sysselsättningar synnerli-
gen passande maka, som på ett ut-
märkt sätt skötte hela hans ekono-
mi och bistod honom i ledningen av 
deras barns uppfostran.” Emellertid 
kom det olycksaliga läsår, då Torén 
fick ansvaret för hela universitetets 
administration, korrespondens och 

ekonomi. I rektorsvärvet kunde han heller inte räkna med bistånd från sin 
hustru. Utfallet blev därefter. Olivecrona skriver fortsättningsvis: ”Själv er-
kände han öppet att han icke var lämplig att förvalta rektorsämbetet. Han 
yttrade att han endast påtagit sig denna börda under känslan av sin plikt, att 
då han var i tur, emottaga ämbetet och då han tillika icke ansåg sig kunna san-
ningsenligt anföra laga förfall eller ursäkt för att undandraga sig ett åliggande, 
som han visste sig skyldig uppbära så långt hans förmåga räckte.”

Detta och andra exempel visade att den äldre ordningen hade kommit till 
vägs ände och att större vikt måste fästas vid lämplighet för uppdraget att 

Domprosten Carl Axel Torén tecknad av sin 
kollega, fysikprofessorn Robert Thalén, vid 
mitten av 1880-talet. Uppsala universitets-
bibliotek.
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vara rektor än vid turordning, trots att detta innebar en allvarlig inskränkning 
av det klassiska kollegiala styret av universitetet. Förändringen var, liksom 
införandet av sakkunniga vid samma tid, nödvändig vid ett universitet där 
inte bara den vetenskapliga forskningen, utan även den inre administrationen, 
inträtt i ett skede av professionalisering. 

Vetenskapliga inbjudningsskrifter
Allt sedan 1600-talets början har universitetet utgivit inbjudningsskrifter till 
såväl professorsinstallationer som andra akademiska högtider, till exempel 
promotioner, rektorsskiften och jubileer. Dessa program trycktes ursprungli-
gen alltid på latin, vilket fram till mitten av 1800-talet utgjorde de lärdas mo-
dersmål. När svenskan väl bröt igenom som gängse språk för de akademiska 
programmen bortföll snart bruket av latinet. Inbjudningsskrifterna undergick 
även förändring av ett slag som rörde innehållet snarare än språkdräkten. Flera 
av1700-talets rektorer försåg inledningarna till sina inbjudningar med veten-
skapliga betraktelser och specialstudier. Carl von Linné var en av de förs-
ta att göra så. Han följdes senare av bland andra Anders Berch, Johan Ihre, 
 Daniel Solander, Adolph Murray och Pehr Niclas Christiernin innan seklet 
var till ända. Dessa rektorers lärda reflexioner utvecklades av deras efterträ-
dare under 1800-talets förra hälft till att bli självständiga essäer, studier och 
artiklar. Erik Gustaf Geijers uppsats ”Det Europeiska samhällets begynnelser” 
i programmet till Olof Wingqvists och Carl Olof Delldéns installationer 1844 
blev stilbildande, liksom två år senare Israel Hwassers inbjudan till anatomen 
Fredric Sundewalls installation. Den innehöll såväl en längre skildring av Olof 
Rudbecks liv och gärning som en förteckning över dem som mellan Rud-
beck och Sundewall hade innehaft lärostolen i anatomi, fysiologi och forensisk 
medicin. 

Inbjudningsskrifternas allt mer vetenskapliga karaktär visar att tiderna 
hade börjat förändras. Vid mitten av 1800-talet hade Wilhelm von Humboldts 
uppfattning att universitetet skulle förena två uppgifter, undervisning och ve-
tenskaplig forskning, på allvar vunnit insteg i Sverige, inte minst genom de nya 
universitetsstatuter som utfärdades 1852. Professorerna skulle befordras på ve-
tenskapliga grunder och genom de akademiska programmens utformning blev 
forskningens betydelse manifesterad även vid själva installationshögtiden. 
Fortfarande roterade rektoratet läsårsvis bland professorerna, varför dessa i 
regel bara fick någon enstaka möjlighet att författa en installationsinbjudan. 

När valda rektorer infördes förlängdes även deras mandatperioder. Rekto-
rernas insatser bestod inte längre i författande av någon enstaka uppsats, i stäl-
let skulle de under flera år förse de akademiska programmen med vetenskap-
liga artiklar. Carl Yngve Sahlin, den förste rektorn enligt den nya ordningen, 
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tog denna del av rektorssysslan på största allvar. Hans utförliga uppsatser i 
universitetets inbjudningsskrifter utgjorde en betydande del av hans filosofis-
ka författarskap. De kom därmed att fylla samma funktion som den berömda 
inskriptionen över ingången till universitetets aula, ”Tänka fritt är stort tänka 
rätt är större”, nämligen att framställa den Boströmska idealismen som ett 
slags officiell universitetsfilosofi.

Sahlins närmaste efterträdare som rektor, medicinaren Per Hedenius, läm-
nade bidrag av ett helt annat slag till de akademiska programmen. Samtliga 

bidrag som under rektorsåren flöt 
ur hans penna var delstudier i ett 
större medicinhistoriskt arbete om 
upptäckten av blodomloppet. Hans 
efterträdare, botanikern Thore M. 
Fries, lämnade med uppsatsen ”Bi-
drag till en lefnadsteckning öfver 
Carl von Linné”, publicerad i åtta 
olika program mellan 1893 och 
1898, en omfattande förstudie till 
hans 1903 utgivna tvåbandsbiografi 
över Linné. Statsvetaren Oscar Alin 
avled kort efter att han tillträtt rek-
toratet. Under det inleddes dock en 
desto långvarigare utgivning inom 
inbjudningsskrifternas ram, näm-
ligen Uppsala universitets matrikel 
1595–1817. Anledningen till att just 
detta avslutningsår valdes var att 
den första studentkatalogen utgavs 
1818. Matrikeln omfattade arton 
 delar; den sista utgavs först 1960.

Med fullbordandet av universitetets matrikel sattes även punkt för en epok 
i inbjudningsskrifternas historia. När utgivningen av Uppsala universitets års
skrift upphörde 1960 skapades i stället en rad olika serier under den samman-
fattande benämningen Acta Universatis Upsaliensis (AUU). Inom AUU fick 
inbjudningsskrifterna en egen serie: ”Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter 
rörande Uppsala universitet, B. Inbjudningar”. Samtidigt inrättades serien ”C. 
Organisation och historia”. Båda dessa serier inom AUU för vidare arvet från 
de äldre inbjudningsskrifterna. Uppdelningen innebar att deras dubbla funk-
tion av festinbjudan och publiceringskanal för vetenskapliga och universitets-
historiska uppsatser skildes från varandra. Under 1960- och 1970-talen pub-
licerades alltjämt lärostolshistoriker i inbjudningsskrifterna till installationer 

Rektor Carl Yngve Sahlin moderniserade 
inbjudningsskrifternas format. I dessa pro-
gram publicerade han ett flertal inträngande 
filosofiska avhandlingar. Fotografi i Uppsala 
universitetsbibliotek.
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medan uppsatser och längre specialstudier således utgavs separat. Skrifterna 
förblev nära kopplade till varandra och en rad nummer i C-serien utgavs till-
sammans med inbjudningar till akademiska högtider. Från och med millen-
nieskiftet har dock återigen de akademiska programmen i B-serien i regel 
varit försedda med vetenskapliga, främst universitetshistoriska, uppsatser.

Installationsföreläsningen som 
programförklaring
Ett annat mått på den allt större tonvikt som i 1852 års statuter lades på det 
vetenskapliga innehållet var påbudet att varje utnämnd professor skulle ”utan 
tidsutdrägt medelst offentlig föreläsning embetet tillträda”. Denna installa-
tionsföreläsning hade i äldre tid uppfattats närmast som ett retoriskt stilprov, 
genom vilket professorn förväntades visa sin förmåga som talare snarare än 
som vetenskapsman. I en tid präglad av tilltagande vetenskaplig specialise-
ring blev egna professurer, facktidskrifter och seminarier centrala delar av 
olika nya ämnens disciplinformering. I detta sammanhang kom även instal-
lationsföreläsningarna att spela en roll, såväl när det gällde nyinrättade ämnen 
som när det handlade om att ge äldre ämnen en ny inriktning. I takt med 
att dagstidningarnas referat av installationsföreläsningarna blev allt mer utför-
liga förstärktes deras betydelse. Många professorer insåg möjligheten att från 
 talarstolen, ex cathedra, lansera nya program för sitt ämne.

Redan 1836 hade Per Daniel Amadeus Atterbom använt sin installations-
föreläsning till att försvara den, av somliga ifrågasatta, estetikens plats vid 
universitetet. Hösten 1877 höll den unge nordisten Mårten Richert sin instal-
lationsföreläsning, där han, som skildras på annan plats i denna bok, lanse-
rade ett språkdarwinistiskt program. Under 1900-talet blev föreläsningens del 
av installationsakten än mer central. I september 1901 installerades Nathan 
Söderblom som kalseniansk professor i teologiska prenotioner och teologisk 
encyklopedi. Universitetsaulan var fylld till sista plats långt innan ceremo-
nin tog sin början och den förväntansfulla publiken blev inte besviken. Den 
tillträdande professorn föreläste över ämnet ”Den allmänna religionshistorien 
och den kyrkliga teologien”. Han drog därvid upp riktlinjerna för ett framtida 
vetenskapligt studium av teologin, inte minst av religionshistorien. Den tret-
tiofemårige nye professorn vände sig direkt till sina studenter och lyckönskade 
dem till valet av studiebana, trots den identitetskris och de motsättningar som 
hade följt på den historiska bibelkritikens genombrott. Enligt Söderblom be-
rodde teologins kris på ”den dogmatiska oklarhet och äfven på de maktinträs-
sen, den fåvitska välmening och de förlöpningar och mänskliga lidelser, som 
på båda hållen förvärra krisen och grumla dess verkliga innebörd”, snarare än 
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på den teologiska vetenskapen i sig. Det var både möjligt och givande att be-
driva vetenskaplig religionshistorisk forskning. Installationsföreläsningen blev 
en kraftfull markering av att en ny tid var inne, även om inte minst Söderblom 
själv under de följande åren skulle få erfara att motsättningarna mellan tro och 
vetande långt ifrån var överspelade.

Tio år senare, i mars 1911, höll Axel Hägerström en lika nydanande instal-
lationsföreläsning, då han tillträdde professuren i praktisk filosofi. Ämnet var 
”Om moraliska föreställningars sanning”. Utifrån såväl historiska som samtida 
exempel försökte Hägerström visa att moraliska utsagor inte kunde vara objek-
tivt sanna eller falska, vilket inte innebar att han ville frångå etablerade sede-
regler eller uppmana alla och envar att endast agera utifrån kortsiktiga egois-
tiska intressen. Den grundläggande innebörden var, underströk Hägerström, 
”att moralvetenskapen icke kan sägas vara en lära i moral, utan blott en lära om 
moral”. Därmed hade han formulerat grunderna för värdenihilismen och den 
sedermera ryktbara Uppsalafilosofin. I ljuset av detta beskrev installationsföre-
läsningen ett dramatiskt kast. I princip gjorde Hägerström upp med den senbo-
strömianska idealism mot vilken han dessförinnan inte hade fronderat öppet.

Måhända tjänade Hägerströms blandning av antika och samtida exempel 
som inspiration för den installationsföreläsning, vilken The Svedberg höll, när 

Nathan Söderblom och Axel Hägerström uppdrog riktlinjerna för deras verksamhet som 
professorer i installationsföreläsningarna. Fotografier i Uppsala universitetsbibliotek. Häger-
ströms fotograf är Emil L:son Finn.
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han 1 februari 1913, blott tjugoåtta år gammal, installerades som innehavare 
av Liljewalchs personliga professur i fysikalisk kemi. Svedberg hade valt äm-
net ”Atomforskningen i modern fysik och kemi”, vilken alltså, titeln till trots, 
innehöll en exposé över atomteorins utveckling från Demokritos från Abdera 
(omkring 400 före Kristus) till den samtida diskussionen. Ett tecken på att det 
vetenskapliga inslaget i installationsföreläsningarna hade börjat bli allt vikti-
gare var att Svedberg avsåg att illustrera sitt föredrag med skioptikonbilder. 

The Svedberg porträtterad av Isaac Grünewald 1934. Uppsala universitets konstsamlingar. 
Fotograf: Mikael Wallerstedt.
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Detta betraktades på sina håll som stridande mot konventionen. I en intervju 
långt senare berättade Svedberg: ”Men det där med skioptikonbilder väckte 
oro som något av en alltför djärv nymodighet vid något så fint som en profes-
sorsinstallation”. I stället ritade den nye professorn ett antal stora figurer, vilka 
vägledde åhörarna i aulan. Detta onekligen framåtpekande nya grepp, att låta 
installationsföreläsningen åtföljas av illustrerande bilder, förefaller ha fungerat 
väl. Upsala Nya Tidnings utsände kunde rapportera att föreläsningen ”åhördes 
med stor uppmärksamhet, och då professor Svedberg steg ned för att mottaga 
rektors och övriga kollegers lyckönskningar hälsades han af auditoriet med 
starka applåder”. Huruvida det är nödvändigt eller önskvärt att illustrerande 
bilder förekommer vid installationsföreläsningar (i vår tid snarare Power Point 
än skioptikon) – liksom huruvida applåder hör hemma i seriösa, högtidliga 
sammanhang som akademiska ceremonier – är frågor som diskuteras än i 
dag, mer än hundra år senare. Det svar den tillfrågade ger beror på huruvida 
vederbörande fäster större vikt vid föreläsningens historiska funktion av reto-
riskt stilprov i ceremoniellt sammanhang eller vid dess karaktär av pedagogisk 
forskningsinformation till allmänheten. På senare år har även förekommit att 
publiken har fått ställa frågor till föreläsaren, vilket hade varit otänkbart i 
äldre tid då gränsen mellan ceremoni och seminarium drogs skarpt. Detta 
är dock främst en följd av att de allra flesta installationsföreläsningar under 
2000-talet har hållits utanför ceremonin i universitetsaulan.

År 1918, några år efter The Svedberg, installerades August Hahr som förs-
te professor i ämnet konsthistoria sedan detta ämne avsöndrats från littera-
turhistorien. Inför en välfylld aula föreläste han över ”Renässansbegreppet i 
konsthistorien” och tackade samtidigt de akademiska myndigheterna för deras 
medverkan till att konsthistorien äntligen hade fått en egen lärostol. Särskilt 
vände sig talaren till universitetets rektor Henrik Schück, vilken, i sin egen-
skap av professor i det tidigare sammanhållna ämnet litteratur- och konst-
historia, verksamt hade arbetat för uppdelningen. Schück hade dessutom, 
något som Hahr givetvis inte nämnde, på olika sätt förhindrat utnämning av 
konsthistoriens tidigare ämnesföreträdare i Uppsala, docenten Johnny Roos-
val, något som öppnat vägen för Hahr. Roosval utsågs i stället 1920 till förste 
innehavare av makarna Zorns donationsprofessur vid Stockholms högskola.

Under 1900-talets första decennier var professorsinstallationerna inte säl-
lan välbesökta tillställningar, som lockade såväl allmänhet som akademiska 
medborgare till universitetsaulan. I takt med att antalet professurer ökade, 
och således exklusiviteten i själva installationsakterna blev mindre, avtog 
 publikintresset. Undantag förekom förvisso även under de följande decen-
nierna. Lärdomshistorikern Johan Nordström hade i samband med Gustaf II 
Adolf-jubileet 1932 erhållit en uppmärksammad donationsprofessur. När han 
installerades 4 mars följande år var uppslutningen stor. Upsala Nya Tidning 
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rapporterade: ”Den upsaliensiska akademistaten var synnerligen talrikt före-
trädd och att det var ett evenemang framgick också av en publiktillströmning, 
som endast vid få dylika tillfällen uppnått liknande storlek. Hela nedre aulan 
var praktiskt taget fullsatt.” Även Nordström utnyttjade sin installationsföre-
läsning, som hade titeln ”Om idé- och lärdomshistoria”, för att dra upp rikt-
linjerna för den nya akademiska disciplinen. Efter föreläsningen hyllades han, 
precis som The Svedberg tjugo år tidigare, med livliga applåder från publiken, 
vilket enligt lokaltidningens utsände var ”något unikt vid en installation”.

En annan ny professor som lockade stora åhörarskaror var medicinaren Erik 
Ask-Upmark, vilken installerades i februari 1947. Omkring tusen åhörare lyss-
nade till hans installationsföreläsning ”Nervsystem och organsjukdom”. Stort 
intresse tilldrog sig även installationen av kulturgeografen Gerd Enequist i 
slutet av oktober 1949. Det var första gången någonsin som en kvinna instal-
lerades som professor vid ett svenskt universitet. Publiken i aulan uppgick 
till omkring 800 personer, vilket var mångdubbelt fler än vad som var vanligt 
vid denna tid. Delar av Enequists installationsföreläsning ”Geografiens bidrag 
till samhällsvetenskaperna” sändes direkt i Dagens Eko i Sveriges Radio. Även 
denna installand tog chansen att i installationsföreläsningen betona kraften i 
och betydelsen av denna delvis nya disciplin; det tidigare sammanhållna äm-
net geografi hade just delats i en naturgeografisk och en kulturgeografisk del. 

Gerd Enequist på väg in till installationsceremonin 29 oktober 1949. Hon omges av ärkebisko-
pen och prokanslern Erling Eidem och universitetets rektor Fredrik Berg. Bakom installanden 
syns universitetets tidigare rektor Nils von Hofsten. Uppsala universitetsbibliotek.
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”När eftervärlden skall skriva Uppsala universitets historia”, framhöll den till-
trädande professorn, ”kommer samhällsvetenskapernas frammarsch att be-
tonas som en nyhet och kanske ett karakteristikum.” Hon gladdes inte bara 
över sin egen professur utan även över att en ny lärostol hade inrättats i natio-
nalekonomi och att en preceptur hade tillkommit inom ekonomisk historia. 
Ämnesgruppen statskunskap, sociologi, nationalekonomi, statistik och ekono-
misk geografi hade därtill fått ett eget forskningsråd. ”Våra kunskaper om det 
svenska samhället”, underströk installanden, ”är rent skrämmande små, men 
aptiten på forskningsuppgifterna påfallande.” Femton år senare skulle denna 
raskt expanderande samhällsvetenskapliga forskning avsöndras i en egen fa-
kultet – en utvecklingslinje som åtminstone indirekt uppdrogs i Gerd Ene-
quists programmatiska installationsföreläsning.

Installationsföreläsningarna vid Uppsala universitet utgavs av trycket 1975–76 
samt 1989–96 under titeln Forskningsprofiler. År 1967 utgav Barbro Marin för-
teckningen Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer i Uppsala 1855–1966.

Obligatorium eller frivillighet
Installationsceremonin var obligatorisk för varje ordinarie professor. Dock bör 
tilläggas att de äldre akademiska adjunkturerna på 1870-talet omvandlades 
till extra ordinarie professurer. Innehavarna av dessa nybildade tjänster mot-
svarade ungefär vad som i senare tid har benämnts biträdande professor eller 
befordrad professor. Prefixet ”extra ordinarie” saknade inte betydelse. Dessa 
professorer hade lägre lön än sina ordinarie kolleger. De hade säte i sin fakul-
tet men inte i konsistoriet, varför de heller inte installerades. Genom de nya 
universitetsstatuter som trädde i kraft 1909 avskaffades prefixet ”extra ordi-
narie”, varigenom alla professorer fick likvärdig ställning. Det innebar å andra 
sidan att det totala antalet professorer blev så stort att principen om att alla 
per automatik skulle ingå i konsistoriet blev omöjlig att upprätthålla. Platserna 
runt bordet i konsistorierummet räckte inte till.

I slutet av januari 1909 installerades romanisten Erik Schöne Staaff som 
den förste ordinarie professor i universitetets historia vilken inte samtidigt 
avlade domared och tog säte i konsistoriet. Den akademiska jurisdiktionen var 
nu fullständigt avskaffad. Sedan akademisekreteraren Johan von Bahr hade 
uppläst Staaffs kungliga fullmakt talade rektor Henrik Schück med följande 
ord till installanden: ”Å universitetets vägnar ber jag att få hälsa den nye pro-
fessorn välkommen till det ämbete, han nu går att tillträda. Denna gång måste 
detta ske under andra former än som hittills – måhända under flera århund-
randen – varit de vanliga och häfdvunna vid detta universitet. Ty de gamla 
statuterna har nu blivit ersatta av nya, och en professor tillhör icke längre 
med själfskrifvenhetens rätt det större akademiska konsistoriet, där han förut 
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Henrik Schück, här porträtterad av Anders Zorn, fick som rektor installera Erik Schöne Staaff, 
den förste ordinarie professorn som inte genom upphöjelsen tog plats i konsistoriet. Uppsala 
universitets konstsamlingar.
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hälsades af rektor och tillträdde sitt ämbete med att där aflägga den då före-
skrifna, men nu afskaffade, domareden.”

Mot bakgrund av universitetets tillväxt under decennierna kring sekelskif-
tet 1900 var denna utveckling ofrånkomlig. Även detta var dock, precis refor-
merna på 1870-talet, en väsentlig inskränkning av den akademiska kollegiali-
teten. Staaffs installationsceremoni var på sin tid en märkeshändelse. 

Även efter 1909 förblev installationsceremonin obligatorisk, trots att alla 
professorer inte längre fungerade som domare i brottmål eller ingick i kon-
sistoriet. I 1916 års universitetsstatuter stipulerades i sjuttionde paragrafen: 
”Utnämnd professor skall utan tidsutdräkt och, så vitt kan ske, utan rubbning 
i undervisningens gång på övligt sätt insättas i ämbetet samt därvid hålla en 
offentlig föreläsning. Rektor meddele underrättelse härom genom en av ho-
nom utfärdad inbjudning.” I princip hade inget i statuternas lydelser ändrats 
sedan 1852 men det formella obligatoriet hindrade inte att undantag kunde 
göras i särskilt ömmande fall. Historikern Erland Hjärne var ett sådant. Han 
led av kroniska neurotiska problem och hade aldrig förmått disputera. Bris-
tande självförtroende och rädsla för kritik hindrade honom från att omvandla 

Erland Hjärne tecknad av  
Bengt Odhner Segerstedt vid 
 mitten av 1930-talet. Uppsala  
universitetsbibliotek.
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sina omfattande och gedigna manuskript till färdiga böcker. Likafullt omgavs 
Hjärne av ett växande rykte för sin genialitet. När professuren i historia blev 
ledig efter Ludvig Stavenows pensionering 1929 ingrep därför hans vänner och 
kolleger på ett handgripligt sätt. De uppmanade och övertalade honom att 
söka tjänsten, även om de var väl medvetna om att de sakkunniga skulle få 
svårt att värdera hans meriter. Omkring hälften av hans produktion bestod 
nämligen av opublicerade, handskrivna manuskript. Ärkebiskop Nathan Sö-
derblom, universitetets prokansler, lät sin egen skrivpersonal sätta sig ned för 
att renskriva så mycket som möjligt av denna produktion. Delar av materialet 
hann tryckas innan utlysningstiden löpte ut, övriga manuskript kunde åtmins-
tone bifogas ansökningshandlingarna i renskrivet skick. Hjärne var fylld av 
ångest men vännerna lyckades hindra honom från att återkalla sin ansökan. 
Efter en konkurrens som inte saknade komplikationer utnämndes Hjärne till 
professor på våren 1930. Denna oväntade, och förmodligen oönskade, fram-
gång drabbade den nye professorn svårt. Han blev sjukskriven, enligt sjuk-
journalen hade han drabbats av ”psykisk chock i samband med befordring”. 
Det dröjde fyra år innan han fullt ut kunde träda i tjänst. Han avböjde att bli 
installerad och denna önskan blev alltså uppfylld.

Vid ytterligare ett fåtal tillfällen under de följande decennierna gjordes 
avsteg från installationsobligatoriet. I 1956 års universitetsstatuter föreskrevs 
visserligen fortfarande att varje ny professor skulle ”insättas i sitt ämbete vid 
en offentlig högtidlighet, till vilken rektor utfärdar inbjudning” men det bör 
noteras att kravet att en installationsföreläsning skulle ingå i denna högtidlig-
het hade avskaffats. Detta avspeglade den förändring som inträtt i själva pro-
fessorsrollen. Det gamla ”professorsväldet” hade försvagats; installandi kunde 
inte längre på samma självklara sätt som Söderblom, Hägerström, Svedberg 
eller Nordström på egen hand staka ut riktlinjerna för ett helt ämne. Åtta år 
senare, genom 1964 års universitetsstadga, avskaffades det återstående instal-
lationsobligatoriet. Det strikta imperativet att en ny professor ”skall insättas” 
i ämbetet ersattes då med skrivningen ”må insättas”. I vår tid, efter införandet 
av autonomireformen, bestämmer lärosätena själva huruvida deltagande i in-
stallationen skall vara frivilligt eller ej.

Avskaffandet av det strikta installationsobligatoriet var bara en liten del av 
den förändring som inträdde i det svenska universitetsväsendet under decen-
nierna efter andra världskriget. Denna tid brukar karakteriseras som utbild-
ningsexplosionen. Bara under Torgny T. Segerstedts, i och för sig osedvanligt 
långa, rektorstid, det vill säga under perioden 1955–78, skrevs det in fler stu-
denter än sammanlagt under hela universitetets tidigare historia från 1477 
till 1955. Detta förändrade naturligtvis universiteten i grunden. Den gamla 
modellen med en professor som enväldigt styrde över sitt ämne likt en ge-
neral i fält, och som möjligen hade en eller annan docent i släptåg, gick inte 
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längre att upprätthålla. Nya tjänster tillkom, dels lektorer som främst skulle 
sköta undervisning, dels innehavare av vetenskapliga tjänster som närmast 
kunde liknas vid äldre tiders extra ordinarie professorer men som hade andra 
benämningar. Inom humaniora och samhällsvetenskaperna inrättades precep-
torstjänster. Motsvarande befattningar inom medicin och naturvetenskap var 
tjänster som prosektor, laborator eller observator.

Ett annat resultat av 1964 års universitetsstadga var att prefektbefattningar 
och institutionsstyrelser infördes. Därmed tillkom en demokratisk makt-
struktur vid sidan om den meritokratiska. Således var det inte längre självskri-
vet att en lektors eller docents röst i alla sammanhang skulle väga lättare än 
en som tillhörde en medlem av professorskollegiet. Under decennierna efter 
andra världskriget ersattes det kring en professor centrerade seminariet med 
institutioner, där innehavare av olika lärar- och forskartjänster, liksom admi-
nistratörer och studenter, skulle samlas och samsas.

År 1969 omvandlades tjänsterna som observatorer, laboratorer, prosekto-
rer och preceptorer till biträdande professurer. Ytterligare tio år senare, 1979, 
ströks prefixet biträdande, varefter även dessa titulerades professor, även om 
den strikt formella benämningen var ”professor på extra tjänst”. Dessa profes-
sorer utnämndes även fortsättningsvis av universiteten själva, inte, som full-
maktsprofessorerna, av Kungl. Maj:t. Av detta följde att de förblev uteslutna 
från installationsceremonin, vilken enbart skulle vara till för fullmaktsprofes-
sorerna, det vill säga de professorer som ansågs inträda i ett ämbete snarare än 
i en tjänst. Det fanns även andra professorskategorier som inte installerades, 

Professor Skytteanus Carl Arvid 
Hessler under installationsföre-
läsningen i universitetsaulan den 
8 november 1947. Uppsala-Bild/
Upplandsmuseet.
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dels de som tillsatts av forskningsråden, dels sådana som av regeringen tillde-
lats professors namn, heder och värdighet. Nyordningen i två steg, 1969 och 
1979, innebar i praktiken en återgång till det system med två skilda profes-
sorskategorier som varit rådande fram till 1909, låt vara att andra benämningar 
användes.

Professorerna på extra tjänst fick således inte möjligheten att presentera sig 
själva och sin forskning vid en offentlig installationsföreläsning och där under 
ceremoniella former mottaga lärosätets välkomsthälsning. 

Installationen hade från urminnes tider varit individuell, varje professor 
hade sin egen ceremoni. Med tiden gick detta inte längre att upprätthålla, 
eftersom antalet installandi blev allt större. Den 28 februari 1953, under Åke 
Holmbäcks rektorat, installerades den klassiske arkeologen Arne Furumark 
och hans kollega inom den nordiska arkeologin Mårten Stenberger vid sam-
ma tillfälle, även om de höll var sin installationsföreläsning. Redan på hösten 
samma år installerades professorn i sanskrit Stig Wikander tillsammans med 
exegeten Harald Riesenfeld. Dessa båda dubbelinstallationer blev stilbildande, 
även om det dröjde till hösten 1961 innan det skedde för tredje gången, näm-
ligen då psykiatrikerna Torsten S:son Frey och Hans Forssman installerades 
tillsammans.

I november 1962 togs nästa steg, föranlett av att Medicinska fakulteten 
skulle installera inte mindre än fyra professorer. Denna kvartett, thoraxkirur-
gen Viking Björk, ortopeden Tor Hierton, histologen Karl-Erik Fichtelius och 
neurokirurgen Einar Bohm, hade hos rektorsämbetet gemensamt anhållit om 

Den nye fysikprofessorn, seder-
mera Nobelpristagaren, Kai Sieg-

bahn efter installationsceremonin 
5 november 1954. Till vänster 

rektor Åke Holmbäck. Uppsala-
Bild/Upplandsmuseet.
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att få installeras tillsammans. Torgny T. Segerstedt hade beviljade detta ”under 
uttalande av att envar av installandi borde hålla en föreläsning”. Så skedde, 
även om föreläsningen inte längre föreskrevs i universitetsstatuterna. 

År 1968 konstaterades i inbjudningsskriften till installationerna: ”Såvitt nu 
kan bedömas torde under läsåret 1968–69 åtminstone sexton professorer vid 
Uppsala universitet komma att installeras i sina ämbeten. Det stora antalet har 
medfört, att det icke längre är möjligt att bibehålla bruket med särskild instal-
lationshögtidlighet för var och en av installandi. Det har då för universitetet 
gällt, att finna en ny form för installationerna, så att två eller flera professorer 
insättas i sina ämbeten vid en gemensam installation.” Från och med denna tid 
genomfördes därför fem eller sex installationer per läsår, varvid två eller tre 

Konsthistorikern Nils Gösta  Sandblad på väg in till sin installation 12 oktober 1957. Den nye 
professorn beledsagas av universitetskanslern Arthur Thomson och universitetets rektor 
Torgny T. Segerstedt. Thomson hade tidigare varit landshövding i Malmöhus län och som så-
dan varit ordförande för Malmö museum, där Sandblad då verkade som amanuens. Uppsala-
Bild/Upplandsmuseet.
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professorer tog sitt inträde i ämbetet vid varje tillfälle. Detta nya bruk innebar, 
av lätt insedda skäl, att installationsföreläsningarnas längd måste kortas ned.

Hösten 1968 lät Segerstedt pröva en helt ny form för installationsceremo-
nin. I oktober detta år installerades fem professorer vid ett och samma till-
fälle nämligen Jerker Porath och Lennart Philipson från Matematisk-natur-
vetenskapliga fakulteten samt Göran Schill, Allan Ågren och John Sjöquist, 
vilka alla tre tillhörde den nya Farmaceutiska fakulteten som för första gången 
framträdde i installationssammanhang vid Uppsala universitet. Hela kvintet-
ten skulle i en nära framtid komma att få arbetsplatser i det framväxande 
BMC på Artillerifältet. För att markera denna samhörighet och stärka den 
tvärvetenskapliga karaktären deltog alla fem professorerna i ett estradsamtal 
på temat ”Samarbete i gränsvetenskaper mellan kemi, medicin och biologi”. 
Samtalet, vilket ersatte de hävdvunna installationsföreläsningarna, leddes av 
Arne Tiselius, avgående professor i biokemi, tillika Nobelpristagare i kemi 
1948. I sitt inledande hälsningstal underströk Segerstedt att universitetet inga-
lunda avsåg att frångå den månghundraåriga traditionen med högtidliga in-
stallationer, men han tillade att ”arbetsformerna i det akademiska samhället 
ändras” och att estradsamtalet utgjorde ett exempel på detta.

Den till formen innovativa installationshögtiden 1968 lockade ovanligt 
många åhörare till aulan. I den meningen blev nyordningen en framgång men 
likafullt fick estradsamtalet ingen fortsättning som yttre form för professors-
installationerna. De fem deltagarna i samtalet är således de enda professorer 
som har installerats vid Uppsala universitet utan att hålla konventionella in-
stallationsföreläsningar.

Under de stormiga och radikala åren kring 1968 ifrågasattes flera av uni-
versitetets traditioner och ceremonier, inte minst installationsceremonin, vil-
ken kunde framstå som en symbol för det ”professorsvälde” från vilket många 
ville distansera sig. Segerstedt höll dock efter bästa förmåga emot trycket från 
bildstormarna. Han strävade däremot efter att förnya formerna och anpassa 
den gamla ceremonin till en ny tid. De flesta av dessa förändringar fick mer 
bestående verkan än det nyssnämnda estradsamtalet. Den högtidliga inram-
ningen förstärktes. Akademiska Kapellet, som tidigare endast undantagsvis 
hade framfört musik utöver till processionens in- och utmarscher, fick större 
plats. Redan när meteorologen Gösta Liljequist installerades på hösten 1958 
hade förekommit ett mer omfattande musikaliskt program. Andra åtgärder 
vidtogs för att göra högtiden mer tilltalande. Så pryddes aulan under instal-
lationerna med livfulla blomsteruppsättningar, inte bara solenna lagerträd. 
Tryckta program började delas ut och installationsföreläsningarna utannon-
serades i tidningarna.

Effekten uteblev inte. Under 1960-talet ökade antalet åhörare. Förvisso 
torde detta delvis vara en följd av att flera professorer installerades vid varje 
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tillfälle men arbetet med att göra ceremonin mer tilltalande och interfolierad 
med musikaliska inslag bidrog säkerligen också. Segerstedts strävan att säkra 
installationsceremonins fortlevnad genom att anpassa den till en ny tids vill-
kor kröntes i allt väsentligt med framgång. Vid rektors avgång kunde Harald 
Riesenfeld konstatera i festskriften Universitet i utveckling (1978): ”En gammal 
tradition ser ut att på ett meningsfyllt sätt kunna leva vidare”.

En annan viktig förändring under Segerstedts rektorat var att universitetet 
började anordna mottagningar i kanslers- och fakultetsrummen efter instal-
lationsakterna. Ända fram till andra halvan av 1900-talet fortlevde den gamla 
traditionen att nya professorer själva förväntades bjuda akademistat och fakul-
tetskolleger på middag efter installationen. Denna förpliktelse var visserligen 
mer moralisk än formell men kunde likväl för nya professorer framstå som 
ekonomiskt betungande, i synnerhet efter andra världskriget, då universitetet 
växte snabbt och det sociala avståndet till kollegerna inom fakulteten vidga-
des. Farhågor fanns att ”middagsskyldigheten” skulle leda till att professorer 
avstod från att låta sig installeras när väl deltagande i denna ceremoni hade 
blivit frivilligt.

Från fullmaktssystem till installationsvecka
De förändringar i installationsceremonin som genomfördes under Segerstedts 
rektorat blev de första stegen i en omfattande reformering av högtidens ut-
formning, vilken fortsatte fram till millennieskiftet. Förändringarna har av-
speglat de omdaningar som skett av professorsrollen. Den nya grundlagen 
1974 innebar bland annat att kungen inte längre formellt deltog i det politiska 
beslutsfattandet. ”Kunglig fullmakt” blev således ”regeringsfullmakt”. Själva 
fullmaktssystemet fanns således kvar – och därmed systemet med två olika 
professorskategorier. Vid det laget hade traditionen att rektor inledde installa-
tionsceremonin med att anmoda akademisekreteraren att uppläsa den kung-
liga fullmakten redan fallit ur bruk. S. H. T. Kihlgren blev siste innehavare av 
ämbetet som akademisekreterare, vilket hade avskaffats genom införandet av 
1964 års universitetsstadga. Kihlgren gick formellt i pension tre år senare men 
förblev verksam vid universitetet under hela Segerstedts rektorat, bland annat 
som redaktör för universitetets inbjudningsskrifter.

Den ordning som hade etablerats 1969 genom införande av biträdande 
professorer (från 1979 professorer på extra tjänst) framstod med tiden som 
orättvis. Det förelåg ingen skillnad i vetenskaplig eller pedagogisk skicklighet 
mellan dessa professorer och deras kolleger med fullmakt. Skillnaden bestod 
endast i att de förra tillsattes centralt av regeringen medan de senare utnämn-
des lokalt vid lärosätet. I slutet av 1988 beslöt därför konsistoriet vid Uppsala 
universitet att avskaffa tillägget ”på extra tjänst” på anställningsbevisen för de 
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lokalt  utnämnda professorerna. Dessutom beslöts att installationsceremonin 
framdeles inte skulle vara reserverad enbart för fullmaktsprofessorer, även ex-
tra professorer och rådsprofessorer (men inte adjungerade professorer) skulle 
installeras.

Inga retroaktiva installationer företogs. Rektor Martin H:son Holmdahl 
samlade professorerna på extra tjänst till överläggning och fann att de – med 
något undantag – inte önskade att bli installerade. I stället anordnades i mars 
1989 en särskild välkomsthögtid i universitetsaulan för tjugonio tidigare an-
ställda professorer på extra tjänst. Några av dessa hade verkat som professorer 
sedan början av 1970-talet. Arrangemanget, som kallades ”Forskningens dag”, 
påminde i mycket om installationsceremonin. Akademiska Kapellet spelade, 
Allmänna Sången framträdde och tre av professorerna höll populärvetenskap-
liga föreläsningar, vilka till formen motsvarade installationsföreläsningar. En 
av dem som universitetet välkomnade vid detta tillfälle var dess sedermera 
rektor Bo Sundqvist. Solenniteten i de ordinarie installationerna tonades ned 
något under slutet av 1980-talet och genom hela 1990-talet så till vida att även 
mörk kostym, inte bara högtidsdräkt, var påbjuden klädsel i processionen.

Vid halvårsskiftet 1993 avskaffades systemet med fullmaktsprofessorer. 
Förslaget hade framförts av den socialdemokratiska regeringen vid riksdagen 
1990/91 och avspeglade en vilja till decentralisering. Motiveringen löd: ”Även 
valet mellan att använda tjänster som professor eller andra personella resurser 
eller resurser av annat slag bör ankomma på de berörda högskoleorganen. Re-
gering och riksdag bör således fortsättningsvis inte besluta om inrättande eller 
omprövning av tjänster som professor. Det är inte rimligt att regeringen utser 
innehavarna av tjänster som inrättas av myndigheterna. Även besluten om att 
tillsätta professorstjänsterna bör således i fortsättningen fattas av universi-
tet och högskolor.” I samband med detta upphörde även professorernas hävd-
vunna oavsättlighet, varför ytterligare en del av den klassiska kollegialiteten 
bortföll, nämligen principen att en oberoende professor inte skulle stå i an-
ställningsförhållande till universitetets ledare, de må vara prefekter, dekaner 
eller rektorer. En fri professor skulle inte känna sig bunden av en arbetstagares 
lojalitetsplikt gentemot några överordnade; det kritiska uppdraget omfattade 
även inre förhållanden. Under ytterligare några år hade dock professorerna 
kvar ett särskilt anställningsskydd i högskolelagen, om än det var väsentligt 
svagare än inom det äldre fullmaktssystemet.

Trots att konsistoriet redan 1988 hade beslutat alla professorer skulle instal-
leras, och trots att fullmaktssystemet avskaffades fem år senare, var den mer 
än sekellånga diskussionen om huruvida installationsceremonin skulle vara 
reserverad för enbart vissa professorskategorier ännu inte över. Anledningen 
var den så kallade befordringsreformen 1999, vars syfte var att förbättra kar-
riärmöjligheterna för kompetenta universitetslektorer genom att anställa dem 
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som professorer. Det innebar å andra sidan att antalet professorer ökade kraf-
tigt, till förfång för exklusiviteten i titeln. En konsekvens av reformen blev 
även att professorernas kvarvarande speciella anställningsskydd avskaffades. 
I samband med denna reform höjdes röster för att lektorer som fått profes-
sors titel genom personlig befordran inte skulle installeras. Diskussionen ut-
mynnade dock i ett fasthållande vid den princip som hade etablerats i slutet 
av 1980-talet, nämligen att samtliga professorer framdeles skulle installeras. 
 Formerna för installationerna av ”befordrade” respektive ”ordinarie” profes-
sorer kom dock under några år att skilja sig åt.

Vid en stor installationsceremoni i november 2000 installerades inte mind-
re än 126 befordrade lektorer. Antalet installandi innebar att endast ett få-
tal installationsföreläsningar kunde framföras under själva högtiden i aulan, 
merparten av dem fick hållas i de omkringliggande lärosalarna under den 
föregående veckan. Även 2001 och 2002 skedde installationer av befordrade 
professorer vid ett tillfälle under höstterminen medan de ordinarie profes-
sorerna, precis som tidigare, installerades gruppvis vid ett par tillfällen under 
läsåret. Så skedde sista gången våren 2003. Året dessförinnan hade nämligen 
beslutats att samtliga professorer i framtiden skulle installeras vid ett tillfälle 
i november varje år. Från och med hösten 2003 har således installationscere-
monin vid Uppsala universitet haft den form den alltjämt har, det vill säga 
med ceremoni i universitetsaulan och efterföljande middag på slottet i mitten 
av november varje år. Tre installationsföreläsningar – en för varje vetenskaps-
område, det vill säga teknisk-naturvetenskapliga, medicinsk-farmaceutiska 
och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen – hålls under själva ceremonin 
i aulan medan de övriga äger rum under installationsveckans övriga dagar. 
Ordningen har visat sig väl fungerande men inför oförutsedda händelser går 
det inte att förbereda sig. Så framtvingade coronavirusets härjningar våren 
2020 en framflyttning av det årets installationer till 2021. 

Traditionen att under ceremoniella former installera nya professorer fort-
lever således, om än mer till den yttre formen än till det reella innehållet. 
Installandi ikläder sig inte längre genom ceremonin ett ämbete med oavsätt-
lighet och fullmakt från Kungl. Maj:t eller regering, de inträder inte i konsi-
storiet, de kan inte påräkna att bli rektorer när deras tur är inne, de utövar 
ingen jurisdiktion, de avlägger ingen domared, de flesta av dem får hålla sina 
installationsföreläsningar utanför högtiden i aulan. Genom en process, som 
pågått under halvtannat sekel, har den klassiska kollegialiteten monterats ned. 
Därigenom har professorstiteln kommit att förlora stora delar av sin historiska 
innebörd, vilket inte hindrar att upphöjelsen kan vara väl värd att fira ändå.
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Filosofen Ingemar Hedenius och litteraturhistorikern Victor Svanberg var båda typiska 
representanter för 1900-talets ”professorsvälde”. De var professorer av ett helt annat slag än 
2000-talets. De styrde över sina ämnen och deltog gärna i den offentliga debatten, ibland 
som meningsfränder, ibland som motståndare. Under Tro och vetande-debatten 1949 hade 
Svanberg slutit upp på kristendomskritikern Hedenius’ sida. Vid en ryktbar Verdandidebatt 
om Boris Pasternaks Nobelpris på Norrlands nation den 3 november 1958 lämnade däremot 
Svanberg den fullsatta salen i protest, sedan Hedenius i ett anförande hade beskyllt honom 
för att inte tydligt ta avstånd från Sovjetmaktens påtryckningar på Pasternak om att avsäga 
sig priset. Svanbergs inlägg hade, enligt Hedenius, kunnat framföras i det kommunistiska 
Clarté men var ovärdigt i en förening som Verdandi. Fyra år senare blev dock Svanberg och 
Hedenius åter vänner när de hade gemensamma intressen att försvara. År 1962 utkämpades 
en strid i Historisk-filosofiska sektionen om huruvida Svanbergs elev Germund Michanek 
skulle erhålla docentbetyg på sin avhandling om Gustaf Frödings dikt ”En morgondröm”. 
 Michanek tillhörde Västgöta nation, där Hedenius var inspektor. Trots Hedenius’ ingri-
pande på sin unge landsmans och Svanbergs sida uteblev docentbetyget. Michanek blev 
dock docent redan 1964. Tecknaren Yngve Svalanders dubbelporträtt visar Hedenius och 
 Svanberg under Michaneks disputation. Uppsala universitetsbibliotek.



Docenten Teddy Brunius, här fotograferad under en promenad 1966, återupplivade under 1950- och 1960-talen 
ämnet estetik i Uppsala, vilket dessförinnan hade spelat en undanskymd roll under flera decennier. Åren kring 
1970 gjordes flera fruktlösa försök att inrätta en professur för honom vid universitetet. I stället utsågs han till 
professor i Köpenhamn. Det skulle dröja ytterligare fyra decennier, till juni 2011, samma månad som Brunius avled, 
innan en lärostol i estetik till slut utlystes vid Uppsala universitet. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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Estetiker på barrikaderna

I början av 2010-talet inrättades en lärostol i estetik i Uppsala, där ämnet haft 
en mer än tvåhundraårig, och mycket växlande, historia. Under 1800- talet till-
hörde det de centrala ämnena vid lärosätet men under stora delar av 1900- talet 
hade det i stället en underordnad ställning som bihang till litteratur- respek-
tive konsthistorien. Ämnets innebörd och inriktning har förändrats över tid 
– från vitterhetsstudium via idealistisk skönhetslära till empirisk konstfilo-
sofi. Organisatoriskt har det omväxlande varit förenat med konstvetenskap 
respektive filosofi. Vid flera tillfällen har estetikens företrädare gett sig ut på 
barrikaderna för att försvara ämnets ställning som akademisk disciplin med 
lärartjänster och examinationsrätt. Diskussionerna har förts såväl inom som 
utanför universitetets murar; särskilt intensivt skedde det under de två de-
cennier, från 1953 till 1973, då ämnet i Uppsala företräddes av docent Teddy 
Brunius. 

De första initiativen hade tagits redan i oktober 1784, då den nytillträdde 
universitetsbibliotekarien i Uppsala Jacob Fredrik Neikter lanserade en djärv 
idé i en skrivelse till universitetskanslern Gustaf Philip Creutz. Han föreslog 
nämligen att bibliotekariens arbetsuppgift skulle utsträckas till att även om-
fatta föreläsningar. Såsom ämne för dessa föreläsningar tänkte han sig inte 
lärdomshistoria eller bokhistoria, vilka rimligen borde ligga en bibliotekarie 
närmast. Han ville i stället lägga grunden till ett modernt vitterhetsstudium. 
Bibliotekarien skulle, enligt Neikters tanke, också vara professor i den nyare 
vitterheten och därmed ha säte och stämma i fakultet och konsistorium.

I en bilaga lämnade Neikter ett förslag till arbetsbeskrivning för den tänkta 
vitterhetsprofessuren. Innehavaren skulle ge sina studenter praktisk anvisning 
vid författande av vitterhetsarbeten samt lämna exposéer över konsthisto-
ria och antikviteter. Föreläsningarna i ämnet skulle lämna orientering ”om de 
öden, som witterheten undergått, om de folckslags särskilta smak, som haft 
någon teinture deraf, och ordsaken til denna olikhet, om de reglor, som böra 
iaktagas wid et witterhets arbetes författande; nemligen sådane reglor, som 
äro grundade i menniskjans och ämnets natur, men icke i granskares capricer”. 
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Vidare skulle föreläsningarna ”göra ungdommen bekant med sådane författa-
re, som på deras språk redan anses för classiska auctorer, och derwid i synner-
het ihågkomma de nu lefwande språken, om hwilkas witterhet ungdommen 
hitills icke haft tilfälle at inhämta någon underrättelse”.

Neikter förordade således ett konststudium, där historiska, språkliga, lit-
terära och estetiska aspekter förenades. Hans forskningsprogram var kultur-
relativistiskt. Redan 1774 hade han angripit franskklassicismens regeltvång i sin 
docentavhandling De poësi tragica, vilken följande vår refererades – troligen av 
Neikter själv – i Tidningar utgifne i Upsala. Regeltvånget hade, menade han, 
inte gagnat poesin: ”Aldrig har man sedt at Aristoteles och Scaligers Poeticor 
hafwa upeldat någon Skalde-Ande, men väl har det blifwit anmärkt, at den 
Grekiska, Latinska och Franska Poesien synligen förloradt, sedan Aristoteles, 
Horatius, Boileau utgifwit sina Artes Poeticae.”

Neikters förslag om att införa föreläsningar i modern vitterhet blev väl 
mottaget. I ett kanslersbrev till Gustaf III yrkade Gustaf Philip Creutz att 
erbjudandet skulle antas. Kungen visade samma välvilja. Genom ett kungligt 
brev i mars 1785 utsågs Neikter till professor i modern vitterhet, varvid det 
samtidigt fastslogs att detsamma skulle gälla hans framtida efterträdare på 
bibliotekariebefattningen. Detta kan sägas vara en del av den kungliga kultur-
politik, som kort därefter även ledde till grundandet av Svenska Akademien.

Jacob Fredrik Neikter. Gouache i Uppsala 
universitetsbibliotek. 
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Neikters uppslag var nydanande och innebar att ett helt nytt ämne in-
troducerades vid universitetet. Förslagsställaren var dock väl rustad för det 
uppdrag han ville ta sig an. Redan som nybliven docent hade han blivit invald 
i det vittra sällskapet Apollini Sacra, ett slags upsaliensisk avläggare till Utile 
Dulci. I Tidningar utgifne i Upsala publicerade han några år senare en positiv 
omvärdering av den under franskklassicismen förkättrade Shakespeare. Upp-
satsen var en av de första svenskspråkiga studierna av Shakespeares förfat-
tarskap.

Under första halvan av 1780-talet hade Neikter genomfört en längre euro-
peisk grand tour, det vill säga studieresa. Han besökte bland annat Tyskland, 
Holland, Frankrike, Italien och England. Under sin resa hade han särskilt in-
spirerats av Hugh Blair, en av förgrundsgestalterna inom den skotska upplys-
ningen. Blair innehade sedan 1762 en professur i retorik och ”belles lettres” 
vid universitetet i Edinburgh. Sitt program hade Blair framför allt utlagt i 
Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), vilken Neikter i originalupplaga 
hemförde till Uppsala och universitetsbiblioteket. I likhet med Neikter hade 
Blair vänt sig mot franskklassicismens regeltvång och i stället med fascination 
betraktat Ossiandiktningen, men i egenskap av professor kunde han göra det 
med en helt annan auktoritet än vad Neikter hade förmått som ung docent i 
1770- talets Uppsala. Blairs lärostol blev av allt att döma förebilden för den 
professur som Neikter ville inrätta vid sitt eget universitet.

Genom Neikters initiativ fick Uppsala tidigt en professur i estetik men lik-
nande lärostolar inrättades snart på andra håll. I Lund förordnades dåvarande 
docenten Anders Lidbeck att hålla föreläsningar i estetik från 1795. Kort där-
efter utsågs han till universitetsbibliotekarie, och från 1801 var han tillika pro-
fessor i estetik. Ett liknande arrangemang uppgjordes 1798 vid Åbo akademi, 
där bibliotekarien Frans Michael Franzén utsågs till professor i lärdomshisto-
ria. Inom ramen för denna befattning föreläste han även i estetik.

Neikter lade en första grund till det moderna estetikämnet vid Uppsala 
universitet men redan 1787 övergick han till den Skytteanska lärostolen, på 
vilken plats han i stället kunde fullfölja sina vidsträckta antropologiska och 
etnografiska forskningar, bland annat om klimatlärans inflytande. Såsom bib-
liotekarie och professor i vitterhet efterträddes han av Pehr Fabian Aurivillius, 
vilken under sin långa professorstid föreläste i estetik och vitterhet. Det var 
dock som biblioteksman, inte som estetiker, han kom att göra sina mest be-
tydande insatser, därom vittnar framför allt den mödosamt framställda kata-
logen över universitetsbibliotekets tryckta bokbestånd, Catalogus Biblio thecae 
Regiae Academiae Upsaliensis, vanligen benämnd ”Aurivillius” efter sin upp-
hovsman. Aurivillius avled i november 1829. Undervisning i estetik bedrevs i 
början av 1800-talet även inom ämnet teoretisk filosofi, särskilt av professo-
rerna  Benjamin Höijer och Samuel Grubbe.
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Under några terminer i början av 1830-talet, då professuren var vakant ef-
ter Aurivillius’ död, ombesörjdes undervisningen i estetik av latinadjunkten 
Adolph Törneros. Uppenbarligen gjorde han det med stor framgång, eftersom 
han lockade stora åhörarskaror till sin kateder. Hösten 1831 följde exempelvis 
inte mindre än 119 studenter hans föreläsningar i estetik.

Från Atterbom till Malmström
Diskussioner om estetikämnets framtida ställning hade redan pågått en tid 
när professuren och bibliotekariebefattningen blev ledig genom Aurivillius’ 
frånfälle. I december 1828 hade den så kallade Snillekommittén föreslagit att 
en särskild professur skulle inrättas i ”Esthetiken samt den moderna Littera-
turen med dithörande Språk”. Den nya professuren skulle, enligt förslaget, inte 
vara förenad med bibliotekariesysslan.

Filosofiska fakulteten behandlade förslaget i januari 1830, varvid skiljak-
tiga meningar kom till uttryck. Det rådde visserligen enighet kring nödvän-

digheten av att skilja vitterheten 
(estetiken) från bibliotekariebe-
fattningen, men behovet av den 
nya professuren ifrågasattes på 
sina håll. Fysikprofessorn  Fredric 
Rudberg ansåg till exempel att det 
var mer angeläget att dela profes-
suren i kemi och mineralogi. Pehr 
Daniel Amadeus Atterbom, som 
1828 hade  efterträtt Samuel Grub-
be på lärostolen i teoretisk filosofi 
(logik och metafysik), argumente-
rade däremot med stor energi till 
stöd för förslaget. Han saknade inte 
egna intressen i saken. I ett brev till 
den danske lektorn och publicisten 
Peder Hjort hade han något år tidi-
gare skrivit att han långt hellre än 

en professur i filosofi hade velat ”ha en Profession i Vitterheten och Konstlä-
ran”. I brevet framhöll han vidare att universitetskanslern, kronprins Oscar, 
hade önskat att en sådan lärostol skulle inrättas för honom.

Atterboms långa inlägg publicerades i något omarbetad form i Svea 1831 
under titeln ”Om rätta betydelsen af hvad man kallar ästhetik, betraktadt 
såsom föremål för akademisk undervisning”. Han utlade däri sin syn på såväl 
betydelsen av estetikämnet som dess samband med universitetstanken. Uni-

Per Daniel Amadeus Atterbom. Litografi 
av Mauritz Frumerie. Uppsala universitets-
bibliotek. 
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versitetet fick, enligt Atterbom, inte reduceras till att vara en praktiskt inrik-
tad utbildningsanstalt för ämbetsmän. Under inspiration från Friedrich von 
Schelling menade han att universitetet framför allt skulle vara en medelpunkt 
för den andliga odlingen i landet. Denna viktiga bildningsuppgift kunde inte 
lösas med mindre än att de humanistiska ämnena fick en framträdande plats.

Estetiken rymde, som Atterbom uppfattade det, fyra huvudsakliga aspek-
ter, varav vitterhet och konst utgjorde de två första. Den tredje skepnad, i vil-
ken estetiken yttrade sig, var humaniteten, vilken inom sig sammanfattade 
konsten och vitterheten och placerade dem i ett historiskt sammanhang. Slut-
ligen ansåg Atterbom att estetiken hade en fjärde och högre uppgift, nämligen 
att ”tillika reflektera öfver sin enhet, eller öfver den egenskap, att i alla dessa 
yttringar vara ett och samma ämne”. Genom detta sitt fjärde uttryckssätt 
kunde estetiken höja sig till en kunskapsart som inte enbart var historisk: 
”Den är nu jemväl en filosofisk, som uppdagar idéen af sin verksamhets object. 
Detta object är mensklighetens och verldens form, sådan, som den är gifven i 
den fullkomliga sinnlighetsföreställning, hvilken vi kalla åskådningen af det 
sköna. Att uppdaga idéen af denna form, är att uppdaga idéen af det sköna.”

Atterbom betonade kontinuiteten från Neikter och han betraktade denne 
som en föregångare. Samtidigt strävade han efter att flytta fram estetikens 
position. Ämnet skulle vara såväl en historisk som en filosofisk vetenskap, inte 
något som kunde reduceras till en bisyssla för bibliotekarien. Tvärtom skulle 
estetiken inta en rangplats vid universitetet och förkroppsliga dess bildnings-
uppgift.

Debatten om estetikprofessuren fördes inte bara inom universitetet. Johan 
Erik Rydqvist, sedermera bekant språkman, beklagade hösten 1833 i Svenska 
litteraturföreningens tidning att han levde i ett land ”som icke ens äger en ästhe-
tisk profession vid något af sina Universiteter”, varför ”konstdomarens makt-
påliggande wärf för det mesta utöfwas af dilettanter”. Andra, däribland Hans 
Järta, intog rakt motsatt ståndpunkt. De ifrågasatte estetikens vetenskapliga 
tyngd och därmed nyttan av en lärostol.

Atterboms förslag var inte okontroversiellt, särskilt inte bland naturveten-
skapsmännen. Astronomen Gustaf Svanberg har i sina memoarer berättat att 
artikeln i Svea inte togs väl emot, särskilt inte bland dem som misstänkte 
att författaren talade i egen sak. Särskild irritation väckte, enligt Svanberg, 
Atterboms beskrivning av den nye professorns ämbetsåligganden: ”De voro 
icke, menade han, så simpla som de öfriges, nemligen att föreläsa fyra timmar 
i veckan. Nej, en sådan skulle se åhörare hos sig om aftnarne och med dem 
genomgå Spanska, Italienska, Franska, Tyska o.s.v. litteraturerne, för att få ett 
material att hålla föreläsningar öfver.”

Trots vissa protester vann Atterboms förslag bifall. År 1835 utnämndes 
han till Aesthetices et Literarum Humaniorum professor, vilken lärostol hade 
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inrättats genom beslut två år dessförinnan. Som innehavare av professuren 
kunde han förverkliga sitt estetiska program, det klargjorde han redan i sin 
installationsföreläsning i mars 1836. Rektor för universitetet var denna termin 
filosofen Samuel Grubbe, som själv hade föreläst i estetik under 1810- och 
1820-talen. I sin inbjudningsskrift till Atterboms installation underströk han, 
mot bakgrund av den debatt som förts, estetikens betydelse som vetenskap 
och följaktligen dess hemortsrätt vid universitetet. Grubbe betonade bland 
annat att ”den vetenskapliga reflexionen öfver det Sköna och Konsten utgör 
en väsendtlig beståndsdel af den intellektuella bildningen”.

I sina föreläsningar utlade Atterbom bland annat poesins historia, och han 
försökte utmejsla estetiken till en filosofisk lära om det sköna. Under hans pre-
sidium ventilerades under de första professorsåren en rad disputationer över 
ämnen som Ästhetiska betraktelser och Bidrag till bestämmande af ästetikens 
begrepp. Atterbom betraktade estetiken som ett slags treenighet, där teori, 
 historia och kritik utgjorde de centrala komponenterna. Denna grundsyn kom 
längre fram att genomsyra hans stora arbete Svenska siare och skalder (I–VI, 
1841–55), vilket brukar betraktas som Sveriges första samlade litteraturhis-
toriska översikt. Vid sidan av Atterbom gjorde vid denna tid docenten Carl 
Julius Lénström viktiga insatser för ämnets utveckling, inte minst genom sina 
föreläsningar över Friedrich Hegels estetiska teorier. Lénström utgav dess-
utom 1836 en lärobok i estetik.

Sommaren 1855 avled Atterbom och hans professur blev ledig. Flera sö-
kande anmälde intresse men konkurrensen kom att stå mellan Bernhard Elis 
Malmström och Carl Wilhelm Böttiger. Huvudkandidaterna, som båda räk-
nades bland landets mest uppburna skalder, representerade olika inriktningar, 
varför tillsättningen inte bara blev en personfråga utan kom att gälla este-
tikämnets omfattning och avgränsning. Filosofen Christopher Jacob Boström 
ansåg inte att den sköna konstens filosofi skulle höra till lärostolen, varför 
han underkände meritvärdet i Malmströms specimen. Boström gav således 
Böttiger sitt stöd men konsistoriet uppförde Malmström i första förslagsrum. 
Beslutet fattades med minsta möjliga marginal, tolv röster mot elva, och den 
tillförordnade universitetskanslern Henrik Reuterdahl, som ogillade Malm-
ströms hegelianska åskådning, förordade Böttiger, vilken till slut utnämndes.

Malmström soulagerades med en personlig extra ordinarie professur i 
estetik och modern litteratur. Snart öppnades emellertid nya möjligheter för 
honom. År 1858 delades nämligen Böttigers professur, varvid de moderna 
språken avskildes i en egen lärostol. Böttiger valde att övergå till den nya pro-
fessuren i ”nyeuropeisk lingvistik, modern litteratur och estetik”. Malmström 
fick professuren i ”estetik samt litteratur- och konsthistoria”. Böttiger blev ge-
nom reformen universitetets förste professor i moderna språk men det är värt 
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att notera att ordet ”estetik” levde kvar i benämningen även på denna lärostol 
fram till hans emeritering 1867.

På många sätt framstod Malmström som en främmande fågel i Uppsala, där 
han stod tämligen ensam med sin hegelianska åskådning. Han hade föga ge-
mensamt med den upsaliensiska salongskulturen, där fosforismens och efter-
klangsromantikens ideal levde kvar. Som person var han därtill en folkskygg 
enstöring. Hans inbundenhet skapade distans till studenterna och bidrog till 
att han inte blev någon skolbildare. Under 1840-talet hade han föreläst om 
Hegels estetik men under professorstiden uppehöll han sig främst vid den 
svenska litteraturhistorien. Dessa föreläsningar, som skildrade litteraturens 
utveckling från Georg Stiernhielm till 1820-talet, utgavs postumt som delarna 
I–V i hans Samlade skrifter (1866–73) under titeln ”Grunddragen af Svenska 
Vitterhetens historia”. Malmström dog i förtid 1865.

Nyblom och formestetiken
Den tidigt bortgångne docenten och poeten Daniel Klockhoff formulerade 
på 1860-talet ett idelistiskt estetiskt program med boströmianismen som 
grund. Inspirerad av Boströms filosofi var även Carl Rupert Nyblom, som i 
likhet med Klockhoff tillhörde det 
ryktbara Namnlösa sällskapet, sam-
lingspunkten för 1860-talets ideal-
realistiska lyriker i Uppsala. Ny-
blom utsågs 1867 till Malmströms 
efterträdare på professuren sedan 
Gunnar Wennerberg ståndaktigt 
avböjt alla propåer. Nybloms främs-
te utmanare blev i stället språkfors-
karen Theodor Hagberg. Utgången 
av tillsättningsärendet markerade 
ytterligare att estetik och språk-
vetenskap hade gått skilda vägar. 
Hagberg blev året därpå professor i 
nyeuropeisk lingvistik och modern 
litteratur men, vilket är värt att no-
tera, inte längre i estetik som hans 
företrädare Böttiger hade varit.

Nyblom hade 1857 försvarat magisteravhandlingen Om det komiska och dess 
förhållande till humorn. Några år senare genomförde han en längre studieresa 
till Tyskland, Frankrike och Italien. Efter hemkomsten började han i offent-
liga sammanhang utlägga sin syn på estetiken som vetenskap, så till exempel 

Daniel Klockhoff. Litografi efter fotografi från 
1860-talet.
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under en uppmärksammad föreläsningsserie i Stockholm 1864. Kort därefter 
grundade han Svensk Literaturtidskrift, vilken blev Namnlösa sällskapets röst 
i kulturdebatten.

År 1866 framlade Nyblom sitt professorsspecimen Om innehåll och form i 
konsten, där han formulerade sitt estetiska program, enligt vilken den yttre 
formen måste avspegla ett harmoniskt innehåll. Förutom av boströmianismen 
tog han djupa intryck av den så kallade formestetiken, som vid denna tid hade 
utarbetats av den österrikiske filosofen Robert von Zimmermann, framför allt 
i Aesthetik I–II (1858–65).

Nyblom hämtade inspiration även från andra håll, inte minst från Zim-
mermanns föregångare, den tyske filosofen Johann Friedrich Herbart. Således 

företrädde Nyblom ett slags allmän, 
eklektisk idealism, vilken han i sin 
forskning kombinerade med en em-
pirisk metod. Estetiken var för ho-
nom en allmängiltig skönhetslära, 
vilken måste studeras utifrån filo-
sofisk spekulation. Konst- och litte-
raturhistoria skulle däremot stude-
ras med empiriska metoder. Dessa 
båda perspektiv erbjöd en fruktbar 
kombination. Ett av Nybloms vikti-
gaste arbeten under professorstiden 
var tvåbandsverket Estetiska studier 
(1873–84). Nyblom tog vidare aktiv 
del i uppförandet och inredningen 
av universitetshuset, i utformning-
en av Geijerstatyn i universitetspar-
ken, liksom i förarbetet inför Helgo 
Zettervalls omgestaltning av Upp-

sala domkyrka. Han var således i hög grad en praktisk estetiker.
Nyblom populariserade estetikämnet genom sina offentliga föreläsningar. 

En av dem som i efterhand har vittnat om detta är Anna Söderblom, vil-
ken 1891 följde hans föreläsningsserie om den italienska litteraturens historia 
tillsammans med bland andra Erik Axel Karlfeldt. I sina memoarer På livets 
trottoir (1948) skriver hon: ”Hela livet har jag varit tacksam för hans [Nybloms] 
undervisning, och de utblickar och överblickar han gav.”

Flera av Nybloms elever, till exempel Carl David af Wirsén och Herman 
Solander, förde hans arbete vidare. Det gjorde även Edvard Petrini, som 1889 
blev docent i estetik vid universitetet sedan han försvarat en avhandling om 
Zimmermanns lära om de estetiska formerna. Under några år efter Nybloms 

Carl Rupert Nyblom fotograferad av Henri 
Osti 1877. Uppsala universitetsbibliotek.
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pensionering 1897 framstod Petrini som estetikens målsman vid universitetet. 
Han övergick vid sekelskiftet 1900 till en docentur i teoretisk filosofi, men 
han engagerade sig även fortsättningsvis för att lärostolar i estetik skulle inrät-
tas i Sverige, i likhet med vad som tidigare hade skett i bland annat Tyskland, 
Österrike-Ungern och Schweiz.

Nyblom efterträddes 1898 av sin elev Henrik Schück, vilken hade återvänt 
till Uppsala efter åtta år som professor i Lund. Därmed inträdde estetiken 
och litteraturhistorien i ett nytt skede. Schücks personliga förhållande till Ny-
blom var gott men hans vetenskapliga inriktning var väsensskild från lärarens. 
I en recension i Nordisk tidskrift hade Schück redan 1879 beklagat att den 
litteraturhistoriska forskningen i Sverige inte hade utvecklats i samma takt 
som andra vetenskaper. Han skyllde detta på ämnets ”mer ästetiska än his-
toriska karaktär”. I sin biografi över William Shakespeare framhöll han några 
år senare att han var ”i allmänhet en fiende till den spekulativa ästetiken”. 
Litteraturforskaren skulle vara historiker, inte estetiker. Allmänna estetiska 
spekulationer hade föga värde om forskaren inte förmådde att historisera sitt 
ämne och betrakta författaren som representant för den tid under vilken han 
verkade. Schück fortsatte: ”Först genom att försöka ställa sig på hans [dikta-
rens] egen ståndpunkt – fullkomligt kan det aldrig lyckas – kan man uppfatta 
honom. Men den väg, som för till denna ståndpunkt, slingrar sig ej fram öfver 
den spekulativa ästetikens gungflyn; dit ledes man blott genom den historiska 
forskningen.”

Under Henrik Schücks ledning utmönstrades estetiken ur ämnet litteratur-
historia. Något låg det i hans ofta citerade ord om att han hade lyckats fördriva 
”estetflabbarna” från Lund och Uppsala. Under 1900-talets två första decen-
nier skedde en successiv uppdelning av ämnet konst- och litteraturhistoria, 
vilken ledde till att konsthistorien utbröts och fick en egen lärostol. Förste 
innehavare av professuren i ”konsthistoria med konstteori” blev August Hahr, 
som tillträdde 1917. I och med uppdelningen fick Schücks lärostol en ny be-
teckning, nämligen ”litteraturhistoria med poetik”.

Konstfilosofi på empirisk grund
Själva ordet estetik hade utmönstrats ur benämningarna på de båda profes-
surerna i litteratur- respektive konsthistoria, däremot ingick poetik respek-
tive konstteori som biämnen. Längre fram tillkom även musikhistoria, där 
estetiska frågeställningar likaså blev centrala. I Uppsala talades om ”den este-
tiska trojkan”, varmed avsågs litteraturhistorikern Gunnar Tideström, konst-
historikern Rudolf Zeitler och musikhistorikern Ingmar Bengtsson. De deltog 
ofta vid varandras seminarier, de hade regelbunden telefonkontakt och de-
lade uppfattningen att värderingen av ett konstverk utgjorde en central del 
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Teddy Brunius’ disputation skildrades på detta sätt av tecknaren Nils  Melander i Svenska 
Dagbladet 28 maj 1952. Överst till vänster syns  fakultetsopponenten Gunnar Aspelin och 
till höger respondentens  lärare  Torgny T. Segerstedt och Ingemar  Hedenius, samt Teddy 
Brunius’ bror, skulptören Göran Brunius. Avbildade längst ned är historikern Sven Ulric 
Palme, tidskriften BLM:s redaktör Åke Runnquist, konsthistorikern Gregor Paulsson och 
filosofen Konrad Marc-Wogau.
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av konststudiet. De förenades av ett värdeobjektivistiskt synsätt. Tideström, 
som på 1950-talet hade lanserat den amerikanska nykritiken, menade att kri-
tisk närläsning skulle leda till ”den spekulativa estetikens rehabilitering”. Han 
hävdade rentav, att den som inte kunde säga varför en dikt var bättre än en 
annan, den hade inte i hans ämne att göra.

Redan på 1950-talet hade andra initiativ tagits för att återuppbygga estetiken 
i Uppsala. En central roll i denna process kom docenten Teddy (Theodor) Bru-
nius att spela. Från början hade Brunius, som var son till kritikerna August 
och Célie Brunius, varit filosof. År 1946 hade han avlagt licentiatexamen för 
Torgny T. Segerstedt, vars idéhistoriska inriktning han stod nära. Året därpå 
övergick Segerstedt till den nyinrättade professuren i sociologi. På lärostolen i 
praktisk filosofi efterträddes han av Ingemar Hedenius, som var en analytisk 
filosof, skolad inom den klassiska Uppsalafilosofin och sedermera influerad av 
den logiska positivismen. Med honom hade Brunius föga gemensamt i veten-
skapssyn. Deras personliga förhållande, som inledningsvis varit gott, blev snart 
mer komplicerat och till slut direkt fientligt.

I maj 1952 försvarade Brunius sin avhandling David Hume on Criticism, 
där han utredde sambandet mellan Humes estetiska och filosofiska tankar. 
 Gunnar Aspelin var fakultetsopponent och det hela förflöt utan intermez-
zon. Likafullt blev disputationen ingen framgång för respondenten. Hedenius 
skrev nämligen en kritisk inlaga till betygsnämnden, där han förvisso tillstod 
att avhandlingen hade ”ett betydande värde som en sammanfattande fram-
ställning och undersökning av en föga uppmärksammad sida av Humes filosofi 
och en viktig fas i 1700-talets estetiska debatt”. Författaren hade dock varken 
”underkastat sitt svårbehandlade men också mycket tacksamma material nå-
gon värdeteoretisk analys” eller på ett djupare plan intresserat sig för ”den 
logiska strukturen hos de behandlade teorierna”. Till följd av lärarens omdöme 
uteblev docentbetyget, vilket grusade Brunius’ förhoppningar om en framtida 
karriär inom filosofiämnet. Hedenius ansåg uppenbarligen inte att elevens ve-
tenskapliga tyngd stod i paritet med hans journalistiska flyhänthet. 

Brunius erhöll i stället hjälp och understöd från andra professorer. Hans 
tidigare lärare Torgny T. Segerstedt såg genom sina kontakter till att han fick 
ett vikariat vid Göteborgs Handels och SjöfartsTidning. I början av 1953 avlade 
Brunius dessutom licentiatexamen i konsthistoria med konstteori och erhöll 
högsta betyg. Konstprofessorn Gregor Paulsson hjälpte honom samma år till 
en docentur i estetik. I sin inlaga till sektionen framhöll Paulsson att endast 
fragment av det gamla kärnämnet estetik hade blivit kvar sedan konst- och 
 litteraturhistorien skildes från varandra under 1910-talet. Poetik och konst-
teori hade endast blivit kvar som bihang till litteraturhistoria respektive 
konst historia, vilket var en naturlig konsekvens av de båda huvudämnenas 
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utpräglat historiska inriktning. Situationen hade, underströk Paulsson, föränd-
rats sedan dess. Han fortsatte:

I forskningsmålen ingår tolkningen av konstverkens verkningsmedel som en 
konstituerande beståndsdel. Parallellt med denna utveckling har skett en för-
ändring av estetikens eget föremål. Från att under den idealistiska filosofins 
glanstid ha varit en vetenskap om det sköna i naturen och konsten, dess väsen 
och betingelser, har den övergått till en konstfilosofi på empirisk grund, vilken 
behandlar de olika konstarternas verkningsmedel och funktion i samhället. 
Den upptar i sig också konstpsykologin och dess problem, skapandet och upp-
levandet av ett konstverk. Estetiken är sålunda f.n. inte blott en specialgren av 
den praktiska filosofin utan också en för de estetiskt-historiska disciplinerna 
gemensam principvetenskap.

Litteraturhistorikerna Victor Svanberg och Gunnar Tideström instämde med 
Paulsson. Ingemar Hedenius protesterade inte heller. Han hyste inget tvivel 
om att Brunius ägde docentkompetens i estetik. Inrättandet av en docentur 
skulle, ansåg han, även gagna undervisningen i estetik inom praktisk filosofi. 
En enig sektion hemställde hos kanslern att Brunius skulle utses till docent i 
estetik, vilket skedde kort därefter.

Konsthistorieprofessorn Gregor 
Paulsson fotograferad i sitt hem 
på Trädgårdsgatan 11 i Uppsala. 
Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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Brunius och striden med filosoferna
Estetiken fick genom Brunius’ docentutnämning ställning som särskild avdel-
ning inom ämnet konsthistoria. Den nye docenten förordnades av universi-
tetskanslern att examinera de studenter som önskade ta med betyg i ämnet 
i sina filosofie kandidat- och filosofie magister-examina. Utifrån sin nyvunna 
position försökte han profilera sitt ämne, bland annat genom att introducera 
nykritiken vid sina seminarier. Redan i början av 1940-talet hade han rekryte-
rats som medarbetare till Upsala Nya Tidning av dess redaktör Axel ”Koftan” 
Johansson. Från 1947, då August Hahr avled, svarade Brunius för alla recensio-
ner av konsthistorisk litteratur i tidningen. Fyra år senare övertog han även be-
vakningen av konstutställningarna från Stig Carlbring. Lokaltidningens spalter 
erbjöd en kanal till offentligheten, vilken Brunius icke försummade att ta till 
vara.

Snart invecklades Brunius i en, med åren allt häftigare, polemik med hans 
gamla lärare bland filosoferna. I mitten av maj 1954 införde han en artikel i 
 Upsala Nya Tidning med den talande rubriken ”Filosofihistoria – ett sorgebarn”, 
i vilken han kritiserade filosofernas, särskilt Ingemar Hedenius’ och Anders 
Wedbergs, ringaktning av filosofihistorien, vilken hade kommit till uttryck 
under flera professorstillsättningar i början av 1950-talet. Brunius nämnde det 
inte uttryckligen men det var uppenbart att han främst åsyftade Hedenius’ 
agerande under tillsättningen av professuren i praktisk filosofi vid Stockholms 
högskola. Han hade därvid först lyckats utmanövrera filosofi historikern Sven 
Wermlund och sedan genomdrivit utnämningen av den  norske analytiske filo-
sofen Harald Ofstad. Brunius befarade, liksom Wermlund i sitt överklagande, 
att vidsträckta och väsentliga filosofiska områden riskerade ”att komma i lä-
gervall” om filosofisk lärdomshistoria inte skulle räknas som en viktig del av 
ämnet praktisk filosofi. I bakgrunden fanns säkerligen även en personlig besvi-
kelse över det uteblivna docentbetyget på hans egen avhandling.

Hedenius påpekade i sitt svar att filosofihistoriska arbeten förvisso var me-
riterande men enbart om de grundades på filosofisk analys. Rent lärdomshisto-
risk forskning, som stannade vid ”att göra referat och parafraser och fastställa 
rent historiska sammanhang”, var däremot inte tillräcklig för professorskom-
petens i filosofi, eftersom den inte fordrade ”någon förtrogenhet med filosofisk 
metodik av sina utövare”.

I ett brev till Brunius, daterat 19 maj 1954, skriver Hedenius att det var 
nödvändigt för honom att offentligt gå i svaromål. Av brevet framgår att den 
forne elevens kritik hade berört honom illa: ”Du anklagade mig för ett ’dras-
tiskt underkännande av den filosofihistoriska forskningens värde’ (sista orden i 
din art., alltför ruskiga för att jag skulle vilja citera dem). Och detta var ju inte 
sant! Hur du kunde ha panna att skriva något sådant är mig alltjämt obegrip-
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ligt.” Hedenius värjde sig vidare från anklagelsen om att han skulle ha försökt 
inskränka den praktiska filosofins ämnesomfång, varigenom filosofihistorien 
skulle hamna på undantag. Avslutningsvis riktade han uppmaningen: ”Ring 
om du vill prata om saker och ting; detta tidnings- och brevskrivande är så 
tröttsamt.” Under flera år respekterade Brunius denna önskan att hålla me-
ningsutbytet utanför offentligheten men sista ordet i debatten var inte sagt.

År 1957 sökte Brunius professuren i praktisk filosofi i Lund. Han återkallade 
dock raskt sin ansökan när han via underhandsbesked fick reda på att han inte 
kunde påräkna någon kompetensförklaring. De sakkunniga, Ingemar Hede-
nius, Anders Wedberg, Konrad Marc-Wogau och även Gunnar Aspelin, hade 
nämligen varit överens om att hans meriter var otillräckliga.

Kort efter intermezzot i Lund utgav en av Brunius’ kritiska sakkunniggran-
skare, Stockholmsfilosofen Anders Wedberg, första delen av trebandsverket 
Filosofins historia, vilken behandlade antiken och medeltiden. I likhet med 
Hedenius och Marc-Wogau var Wedberg starkt präglad av den analytiska 
 filosofin och han distanserade sig från föregångarna Alf Ahlbergs och  Gunnar 
Aspelins mer lärdomshistoriska, externalistiska, sätt att skriva filosofins hi-
storia. Wedbergs perspektiv var internalistiskt. Han ville granska även äldre 
tiders filosofiska läror utifrån modern logik och kunskapsteori. Idéernas inre 
sammanhang var för honom det verkligt intressanta, inte deras samband med 
yttre politiska, kulturella eller sociala förhållanden i förgången tid. Av sina kol-
leger i Uppsala betraktades han med största respekt. ”Wedberg tillhör världs-
eliten inom sin vetenskap, och om han nämndes som den främste nu levande 
filosofiske forskaren i Norden, så skulle ett sådant omdöme förefalla oss helt 
naturligt”, framhöll Hedenius och Marc-Wogau i ett gemensamt yttrande.

Brunius var inte lika imponerad av Wedberg, åtminstone inte av hans för-
måga som filosofi historiker. I Upsala Nya Tidning publicerade han i slutet av 
januari 1959 en nedgörande recension av Wedbergs arbete. Det var framför 
allt dennes metod som han fann ohistorisk: ”Framställningen blir”, skriver Bru-
nius, ”som ett lapptäcke, där det är författarens rastlöst tråcklande tråd som 
dominerar bilden på bekostnad av kronologi och historiskt perspektiv.” För 
egen del ansåg Brunius att det inte borde ”finnas plats i en filosofihistoria för 
ohistoriska tolkningar”.

Den hårda dom som Brunius avkunnade var säkerligen ärligt menad, lik-
nande åsikter hade han uttryckt redan 1954, men den kritiska recensionen 
måste samtidigt ses i ljuset av vad som hade passerat under befordringsärendet 
i Lund. Wedberg och hans kolleger uppfattade recensionen som en hämnd 
för att Brunius hade blivit förklarad inkompetent. I ljuset av detta blev hans 
inlägg i praktiken en krigsförklaring, vilken föranledde Hedenius och Marc-
Wogau att gemensamt rycka ut till Wedbergs försvar. De menade att dennes 
ahistoriska angreppssätt tillhörde de främsta förtjänsterna i Filosofins historia. 



ESTETIKER PÅ BARRIKADERNA

271

Författaren hade därigenom skickligt undvikit fällan att ”som historiker avstå 
från all kritisk analys och nöja sig med parafraser, som inte försöker göra de 
gamlas idéer klarare”. Filosofins historia var följaktligen värd ett betydligt bätt-
re öde än att ”offentligen avhånas av en person som så uppenbart som Brunius 
saknar kompetens att bedöma andra arbeten inom vetenskaplig filosofi”. I en 
recension i BLM framhöll Hedenius kort därefter att Wedbergs filosofihistoria 
utgjorde ”det märkligaste arbete som någon nu levande svensk filosof har ut-
givit”. Hela recensionen är utformad som en indirekt uppgörelse med Brunius, 
även om denne inte nämns vid namn. ”Med sina lärda, fint intelligenta och 
originella utredningar visar Wedberg”, enligt Hedenius, ”att just en filosofisk 
vetenskapsman har möjligheter att vinna resultat av sitt filosofihistoriska stu-
dium, som inte är möjliga att nå enbart med idéhistorikernas gängse metod.” 
Estetikdocenten och hans stödtrupper hade således varit ute i ogjort väder.

Brunius blev inte svaret skyldig. Under rubriken ”Till broders hjälp” be-
mötte han Hedenius’ och Marc-Wogaus replik i Upsala Nya Tidning. Han 

Teddy Brunius fotograferad i sitt arbetsrum i december 1958, någon månad innan han 
införde sitt ryktbara angrepp på filosofen Anders Wedberg i Upsala Nya Tidning. Fotograf: 
Uppsala-Bild/Upplands museet.
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kryddade anrättningen med ett fiktivt filosofiskt samtal mellan Anaxagoras 
och en elyseisk filosof. Det var, som Lennart Hirschfeldt uttrycker det i sin 
historik över tidningen, en ”infam saga” med vilken Brunius förlöjligade trion 
Wedberg, Hedenius och Marc-Wogau. Detta stilprov kan tjäna som exempel: 
”I det här landet hyllar man tanken att filosofi är att tänka rätt, åtminstone 
på rätt sätt. Är man filosof på rätt sätt, får man uttala sig om något som heter 
Nya Testamentets Exegetik utan att man sysslat med dylik, men filosofi och 
särskilt filosofihistoria skall man bara uttala sig om när man tänker på rätt sätt. 
Ja, en av de här två rätta filosoferna erkänner att han inte är filosof (’I stället för 
samtal’ av Ingemar Hedenius, s. 16) men han vet tydligen vilka som är filosofer 
på rätt sätt.”

Debatten spred sig snart långt utanför Uppsala. StockholmsTidningens 
kulturredaktör Birger Christofferson och litteraturkritikern John Landquist 
fanns bland dem som gav Brunius sitt stöd. Christoffersons artikel hade rubri-
ken ”Professorer skämmer ut sig”. Trots pluralformen lade han främst skulden 
på recensentens forne handledare: ”En mer samlad polisiär aktion får man 
leta efter; även om man tycker sig märka att texten enbart luktar Hedenius, 
medan Marc-Wogaus insats tycks inskränka sig till underskriften.” I ett inlägg 
i StockholmsTidningen framhöll å andra sidan historikern Sven Ulric Palme att 

Filosofen Ingemar Hedenius 
var under åren kring 1960 in-
begripen i en legendarisk fejd 
med estetikdocenten Teddy 
Brunius. Denna karikatyr av 
den för sin kristendomskritik 
välbekante filosofiprofessorn är 
utförd av tecknaren Lindorm 
Möller swärd 1958. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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det hade varit en skyldighet för de båda professorerna att agera, eftersom de 
använde Wedbergs arbete som kursbok: ”Angreppet på boken”, skrev Palme, 
”ter sig då som ett angrepp på Hedenius’ och Marc-Wogaus undervisning.” Pal-
me hade själv i essäboken Historien och nuet (1952) framhållit att nuet skapade 
historien, snarare än tvärtom. Således hade han stor respekt för Wedbergs 
synsätt. Den modernistiske formgivaren G.A. Berg, som under 1960-talet 
följde det estetiska seminariet i Uppsala, gav i sin tur Palme svar på tal. Även 
Wedberg ingrep i debatten men endast för att i Aftonbladet kortfattat medge 
den dumheten att han hade gjort sin bok tillgänglig för okunniga kritiker av 
Brunius’ och Landquists slag.

Genom polemiken om Wedbergs filosofihistoria övergick motsättningen 
mellan Brunius och filosoferna i öppen konfrontation. Själv återkom Brunius 
till ämnet under våren 1959, då han i Upsala Nya Tidning recenserade dels 
Marc-Wogaus utgåva av Leibniz’ Valda skrifter, dels andra bandet av Wed-
bergs filosofihistoria. Enligt vad Brunius uppgav i en skrivelse till universitets-
kanslern i mars 1960 fick detta till följd ”att professor Marc-Wogau i brev till 
tidningens redaktion uttalade att han inte längre ville stöda tidningen med 
sin prenumeration på grund av mina filosofiska artiklar”. Debatten om hur 
filosofins historia skulle skrivas pågick under nära två år. På våren 1960 bekla-
gade Brunius, i sin skrivelse till kanslern, att diskussionen från Hedenius’ och 
Marc-Wogaus sida hade förts ”med stark irritation och med en sekteristisk 
oförmåga att respektera en annan mening”. Ett halvår senare drogs streck i 
debatten efter en offentlig diskussion i Filosofiska föreningen i Stockholm, 
under vilken Sten Lindroth försvarade det lärdomshistoriska angreppssättet 
gentemot bland andra Hedenius och Wedberg. 

Krutröken hade således inte skingrats när Brunius’ elev Göran Sörbom i 
december 1959 anhöll om dispens för att få avlägga filosofie licentiatexamen i 
estetik. Brunius, som tidigare endast hade examinerat på kandidat- och ma-
gisternivå, påbörjade arbetet med att fastställa en kursplan för Sörbom. Dis-
pensansökningen ledde till nya meningsutbyten med filosoferna. Hedenius ar-
betade, som Svante Nordin har uttryckt det, ”med liv och lust” för att avsluta 
Brunius’ akademiska karriär. Dispensärendet erbjöd en välkommen möjlighet 
att marginalisera den oönskade docenten. Varken Hedenius eller Marc-Wogau 
kunde acceptera att Brunius tilläts examinera på licentiatnivå och de hym-
lade inte med att anledningen var hans bristande vetenskapliga kompetens. 
 Hedenius konstaterade rentav att Brunius’ författarskap efter doktorsavhand-
lingen hade visat ”en nedgång i fråga om vetenskaplig skicklighet.” Nu fick 
 Hedenius dessutom användning för sitt färdigskrivna, men aldrig offentlig-
gjorda, sakkunnigutlåtande från Lund. Till sitt votum i fakulteten fogade han 
utlåtandet som bilaga. Det rymde en kritisk granskning av hela Brunius’ för-
fattarskap och utmynnade i slutsatsen att denne förvisso som skriftställare 
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”visat stor produktionsförmåga och stor entusiasm för en mångfald uppgifter 
av stort bildningsintresse och central filosofisk betydelse” men att dessa för-
tjänster inte kunde ”dölja det förhållandet, att han saknar professorskompe-
tens”. I en senare skrivelse, ställd till mindre konsistoriet i maj 1960, förtydli-
gade Hedenius sitt omdöme. Brunius’ senare arbeten innehöll, framhöll han, 
inte ”några påvisbara forskningsresultat” och de uppvisade därtill ”stora brister 
i fråga om saklig vederhäftighet och allmänt vetenskaplig metod”.

Det bekymrade Hedenius föga att 1958 års utlåtande hade gällt en professur 
i praktisk filosofi och inte ett examinationsuppdrag för licentiatexamen i este-
tik. Brunius hade nämligen i lika hög grad ”visat inkompetens i sitt estetiska 
författarskap”. I alla händelser hade de sakkunniga samstämmigt underkänt 
Brunius’ meriter för en professur i praktisk filosofi. Följaktligen kunde han 
inte tillåtas att examinera i ett ämne som de facto var en avsöndring ur denna 
disciplin. Till detta kom att Brunius inte behärskade grekiska, vilket Hedenius 
betraktade som en förutsättning för att rätt kunna bedöma Sörboms arbete.

Marc-Wogau var inte fullt lika kategorisk. Han kunde som kompromiss 
sträcka sig till att låta Brunius sköta det muntliga förhöret i licentiatexamen. 
Litteraturhistorikern Gunnar Tideström och konsthistorikern Nils Gösta 
Sandblad ville däremot tillstyrka Sörboms ansökan. De motsatte sig inte hel-
ler att Brunius inkallades som examinator, men i den uppkomna situationen 
föreslog de att ärendet skulle bordläggas intill dess att hans kompetens hade 
prövats av särskilda sakkunniga. Bordläggningsförslaget vann pluralitet i fakul-
teten med arton röster mot sju. Litteraturhistorikern Victor Svanberg, med 
vilken Hedenius vid denna tid inte stod på bästa fot, beskyllde sin kollega 
för att utgå från vad han borde ha bevisat, nämligen att Brunius skulle vara 
inkompetent. Hedenius reserverade sig. Han fann sakkunnigförfarande vara 
överflödigt, eftersom Brunius’ inkompetens redan hade klarlagts genom 1958 
års yttranden. Svanbergs inpass under mötet betraktade han som ”en grov 
otillbörlighet”.

Brunius ingick å sin sida med en lång skrivelse till universitetskanslern 
 Harald Cramér, där han, utan att skräda orden, ifrågasatte Hedenius rätt att 
yttra sig som sakkunnig. I praktiken författade Brunius ett sakkunnigutlå-
tande över Hedenius som estetiker, till innehållet lika förödande som det 
domslut Hedenius hade fällt över honom själv som praktisk filosof. Brunius 
framhöll dels att Hedenius saknade kompetens i estetik, i synnerhet vad de 
konsthistoriska sidorna av ämnet beträffade, dels att han var jävig med tanke 
på deras häftiga meningsutbyte om filosofi och filosofihistoria. Dessutom hade 
Hedenius, enligt Brunius, tidigare flera gånger visat prov på ”bristande balans 
i omdömet” och hätsk prestigelystnad, vilket inte hade gagnat universitetets 
anseende. Brunius visste vilka strängar han skulle spela på. Eftersom skrivel-
sen var ställd till kanslersämbetet lyfte han särskilt fram att Hedenius i ett an-
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förande hösten 1958 hade omtalat Cramérs företrädare Arthur Thomson som 
”denne i allt utom sin inbilskhet medelmåttige akademiker” med anledning av 
dennes ingripande för att förhindra Lunds universitet från att kalla Vilhelm 
Moberg till hedersdoktor. Brunius utgick dock från att det egentliga skälet var 
att Thomson ”hade gett professor Hedenius admonition för att denne på ett 
felaktigt sätt hade använt sin tjänstledighet”. Vidare nämnde Brunius Hede-
nius’ angrepp på Victor Svanberg och Erwin Leiser under en Verdandidebatt 
om Boris Pasternaks Nobelpris samma höst, vilket hade fått stora delar av 
auditoriet att i protest lämna Norrlands nation.

Striden uppmärksammades i rikspressen. Dagens Nyheters förstasida pryd-
des av rubriken ”Professorer till angrepp mot docent” och Aftonbladet valde 
överskriften ”Professorer och docent beskyller varandra för inkompetens”. 
Brunius’ våldsamma angrepp föranledde Hedenius att författa en inlaga till 
mindre konsistoriet, där han avfärdade jävsanklagelserna och förklarade att 
han, trots det personliga obehaget, ville kvarstå som sakkunnig. Han befarade 
att ett farligt prejudikat i annat fall skulle uppstå, nämligen att sökande skulle 
kunna göra sig av med oönskade sakkunniga genom att offentligt polemisera 
mot dem. Hedenius ansåg vidare att Brunius hade överdrivit deras person-
liga fiendskap, liksom betydelsen av deras meningsutbyte om filosofihistorien. 
Först efter sommaren 1958 hade, påstod Hedenius, ”en förändring inträtt i 
docent Brunius’ förhållande till mig, och denna förändring synes helt bottna i 
Brunius’ reaktion på den uteblivna kompetentförklaringen”.

I maj 1960 beslöt fakulteten på förslag av Gunnar Tideström, Torgny Säve-
Söderbergh och H. W. Donner, att avstyrka Brunius’ besvär. Men i beslutsmo-
tiveringen tillades att den icke ville ”insistera på att Hedenius underkastar sig 
det personliga obehag han enligt egen utsago i sitt yttrande till mindre konsi-
storiet nu känner över att kvarstå som sakkunnig”. Förutom Hedenius inkalla-
des Nils Gösta Sandblad, Hans Ruin och Gunnar Aspelin som sakkunniga. De 
två sistnämnda förklarade sig emellertid förhindrade att mottaga uppdraget. 
Säve-Söderbergh övertygade i detta läge dekanus Gunnar Gunnarsson om att 
beslutet att inkalla sakkunniga skulle upphävas, eftersom det skulle medföra 
orimlig tidsutdräkt.

Vid ett möte där Hedenius inte deltog beslöts till sist att Brunius skulle få 
examinera, dock under förutsättning att han samrådde med Uppsalagrecisten 
David Tabachovitz och Erik Stenius, professor i filosofi i Åbo, eftersom Sör-
boms ämne berörde såväl grekisk filologi som filosofi. Marc-Wogau reserve-
rade sig mot detta och protesterade mot att Hedenius förbigicks vid valet av 
medgranskare. Detta uppfattade Marc-Wogau ”som en prickning av en fakul-
tetsledamot”, vilken han inte kunde ställa sig bakom.

Sensommaren 1960 godtog universitetskanslern sektionens förslag, och 
några månader senare förelåg Sörboms licentiatavhandling ”Konst, skönhet 
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och efterbildning hos Platon”. Brunius och de utsedda medgranskarna svarade 
för examinationen. Det segdragna ärendet slutade med att Sörbom avlade sin 
licentiatexamen 1961. Brunius, som hade fått stöd av studenterna i estetik, 
gick därmed segrande ur den eldfängda fejden med filosoferna. Under det föl-
jande decenniet ledde han med omvittnat stor entusiasm sitt ämne och dess 

Det är inte ofta som examensförhållandena i ämnet estetik har  varit 
 huvudnyhet på Upsala Nya Tidnings löpsedel. Så var dock fallet 30 augusti 
1960, då det stod klart att Teddy Brunius hade fått universi tetskanslerns 
tillstånd att examinera i filosofie licentiatexamen.
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seminarium. Men även framdeles var han tvungen att begära dispens för att 
få examinera på högre nivåer. Brunius’ förhållande till filosoferna förblev dock 
spänt och fientligt, vilket bland annat framgår av denna episod. Författaren 
Lars Lambert hade under åren 1962 och 1963 studerat filosofi för Ingemar 
 Hedenius, Konrad Marc-Wogau och Thorild Dahlquist, Av äldre kamrater 
blev han sedan rekommenderad att följa Brunius’ föreläsningar i estetik, vilket 
han gjorde under hösten 1964, då Brunius lämnade en exposé över  marxismens 
estetik, från Marx och Engels till Mao Zedong. Brunius och övriga kursdel-
tagare bemötte till en början Lambert med påtaglig kyla. Flera år senare med-
gav Brunius att han väl visste att Lambert tidigare hade studerat för Hedenius 
och Marc-Wogau, varför han utgick från att den nye studenten var en spion 
som Filosofiska institutionen vid Villavägen hade utsänt för att rapportera om 
vad Brunius företog sig nere i Konsistoriehuset vid Domkyrkoplan.

Estetiken och samhället
I sin avhandling hade Brunius fördjupat sig i ett historiskt ämne. Han följde 
under 1960-talet upp detta arbete med nya historiskt-estetiska studier. Han 
frammanade Alexis de Tocqueville som föregångare inom den sociologiska 
estetiken och uppställde invändningar mot den brittiske filosofen G. E.  Moores 
estetiska objektivism. I Inspiration and Katharsis (1966) fördjupade han sig i 
den antika tragedins estetik. I ”Estetik i vår tid” och flera andra programar-
tiklar anslöt sig Brunius till den nya estetik som utformats av framför allt 
Thomas Munro i USA. I likhet med denne förordade han en externalistiskt 
orienterad, empirisk estetik. Mindre intresserad var han av att utveckla sys-
tematiska estetiska teorier eller att fördjupa sig i experimentell psykologisk 
forskning på konstupplevelsens område. Vidare tillmätte han kritiken en 
central plats i ämnet, och själv framträdde han ofta och gärna som skribent 
i dagspressen. I kretsen kring hans livaktiga seminarium fick en rad blivande 
konst- och  litteraturkritiker sin skolning. Bland dessa kan nämnas musei-
cheferna Olle  Granath och Folke Lalander, Dagens Nyheters teaterkritiker 
Leif Zern, filmkritikern Leif Furhammar och K. G. Nilson, sedermera pro-
fessor i grafisk konst vid Kungl. Konsthögskolan. Andra seminariedeltagare 
var Ulf Fredriksson, under många år regissör vid Uppsala stadsteater, den 
nyssnämnde författaren Lars Lambert samt litteraturhistorikerna Ulf och 
 Elisabeth Liljedahl och Bo-Ingvar Kollberg, mångårig kulturchef vid Upsala 
Nya Tidning. En trogen gäst vid seminariet var, som nämnts, formgivaren, 
tillika hedersledamoten vid Smålands nation, G.A. Berg.

Under sensommaren 1965 nämndes Teddy Brunius, tillsammans med Leif 
Furhammar, Rune Waldekrantz, Åke Bengtsson och Bertil Lauritzen, i press-
sen som tänkbar blivande innehavare av den professur i film som Universi-
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tetskanslersämbetet ville inrätta. En sådan tillkom så småningom, med 
Walde krantz som innehavare, men först 1970 i Stockholm. Brunius fortsatte 
att verka i Uppsala med knappa resurser till sitt förfogande, Det dröjde till 
mitten av 1960-talet innan han fick ett extra universitetslektorat. År 1967 fick 
estetiken sina första egna lokaler i gamla posthuset vid Kungsängsgatan 19. 
Inredningen var kongenial och kom ofta till användning i undervisningen, till 
exempel en målning av Olle Bærtling, en fåtölj som donerats av upphovsman-
nen G.A. Berg, och en konstmaskin, som döptes till Lumia.

Den första doktorsdisputationen i ämnet skedde i december 1966, då  Göran 
Sörbom försvarade avhandlingen Mimesis and Art, i vilken han granskade ett 
antal klassiska grekiska föreställningar om konstnärligt skapande. I synnerhet 
ägnade han sig åt begreppet mimesis, vilket traditionellt hade tolkats som ”imi-
tation” eller ”efterapning”. Enligt Sörboms tes hade emellertid ordets ursprung-
liga betydelse i stället varit förknippad med en särskild form av dramatiskt, 
”mimiskt” framförande. Med tiden hade denna metaforiska innebörd gått för-
lorad. Som fakultetsopponent vid denna första disputation framträdde Sture 
Brunnsåker, som några år senare blev professor i antikens kultur och samhällsliv.

Brunius framstod som energisk disciplinbyggare och vid universitetet blev 
estetiken något av ett modeämne under 1960-talet. Inför Brunius’ femtioårs-
dag i mars 1972 skrev hans elev Ulf Liljedahl i Upsala Nya Tidning att redo-
görelsen för ”hur han byggt upp och organiserat ämnet, skapat en livskraftig 
institution, lärt upp en hel generation estetiker, kort sagt ryckt upp estetiken 
ur dess törnrosasömn, är ett av de vackrare kapitlen i modern svensk bild-
ningshistoria”. Brunius blev föremål för ett internationellt erkännande som 
stod i bjärt kontrast till somliga omdömen som hade fällts vid hans eget läro-
säte. En förklaring till den skepsis med vilken kollegerna i Uppsala bemötte 
Brunius var hans empirism och oskrymtade värderelativism. För ”den estetis-
ka trojkan”, Tideström, Zeitler och Bengtsson, var värdeobjektivismen central, 
varför Brunius’ konstsyn – enligt vilken allt var beroende av över tid skiftande 
tycke och smak – framstod som främmande. Samma tveksamhet mot denna 
värderelativism formulerade Ingemar Hedenius i enskilda sammanhang i mer 
tillspetsade orda lag. Så kunde han avfärda Brunius med ord som ”en stolle som 
inte kan skilja på Mozart och Calle Jularbo”.

Av stor betydelse för internationaliseringen av ämnet blev att International 
Committee for the Studies of Aesthetics valde att förlägga den sjätte inter-
nationella estetikkongressen till Uppsala, där den hölls i augusti 1968. Temat 
var ”Samhället och konsten”. Omkring 400 delegater från en rad länder, inklu-
sive från östblocket, samlades till förhandlingar, föreläsningar och seminarier 
i universitetshuset, Gustavianum och konsthistoriska institutionen. Utfärder 
gjordes till Sigtuna, Skokloster, Härkeberga, Nationalmuseum och Drottning-
holm. Brunius var kongressens generalsekreterare och ingick tillsammans med 
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konsthistorikerna Rudolf Zeitler och Per Gustaf Hamberg i dess organisations-
kommitté. Vid sidan om denna inrättades en särskild hederskommitté för 
kongressen, vilken bestod av landshövding Ragnar Edenman, stadsfullmäk-
tiges ordförande Blenda Ljungberg och universitetets rektor Torgny T. Seger-
stedt, som drygt tjugo år tidigare hade varit Brunius’ lärare. Kung Gustaf VI 
Adolf åtog sig att vara kongressens beskyddare. Bland deltagarna märktes es-
tetikens nestor Thomas Munro från Cleveland Museum of Art i Ohio, USA. 
Munro hade redan 1942 tagit initiativ till grundandet av  American Society 
for Aesthetics och under lång tid fungerade han som redaktör för  Journal of 
Aesthetics and Art Criticism. Kongressen rönte stort medialt genomslag, både i 
Sverige och utomlands. År 1972 utkom en omfångsrik konferensvolym, ederad 
av Rudolf Zeitler.

Estetikkongressens tema var valt med omsorg. Under 1960-talet strävade 
Brunius efter att integrera sitt ämne med samhällsvetenskaperna. Själv talade 
han gärna om behovet av socialestetik. I en intervju framhöll han att studiet 
av kulturpolitik, massmedier och masskultur utgjorde centrala delar av soci-
alestetiken, vars perspektiv och områden dock var vidsträckta: ”Vidare ägnar 
sig socialestetikern åt att ge ett komparativt studium av olika konsttraditioner 
– till exempel i arabisk, indisk, kinesisk, japansk kultur lika väl som i Sovjet 
och Maos Kina, i USA och Skandinavien. Konsternas utnyttjande i uppfostran 
och uppfostran till konstnärskap, konsterna som medel för psykiatrisk diag-
nostik och som medel för terapi, upphovsrätt, konstindustriell verksamhet, 
miljöfrågor, regionsplanering och stadsplanering skall systematiskt inordnas i 
socialestetiken.” Under Brunius’ ledning infördes Uppsalaestetiken i ett inter-
nationellt vetenskapligt sammanhang.

Parallellt med uppbyggnaden av ämnet och odlandet av internationella kon-
takter utvecklade Brunius ett omfattande författarskap där han, inte sällan 

Logotypen för den sjätte världskongressen i estetik i Uppsala 1968. 
Temat var ”Samhället och konsten”, talande för den inriktning som 
Teddy Brunius ville ge sitt ämne.
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i essäform, behandlade frågor kring estetik, kritik och filosofi. Senare utgav 
han läroböckerna Elementär estetik (1970) och Estetik förr och nu (1986).  Flera 
av hans böcker rörde Upsaliana, däribland Ett bildverk om Uppsala (1954). 
Redan som tjugofyraåring hade han utgivit antologin Diktens Uppsala (1946) 
och i mitten av 1960-talet ederade han tillsammans med förläggaren Dag W. 
Scharp halvsekelskrönikan Vårt Uppsala, som utkom i fem delar. Ett livaktigt 
intresse visade Brunius för Uppsalakonstnärer som Gusten Widerbäck och 
Bror Hjorth. Vidare fungerade han som konstnärlig rådgivare åt Upsala-Ekeby, 
och han ingick en tid som ledamot av Uppsalas skönhetsråd. Precis som sin 
föregångare Carl Rupert Nyblom förenade han estetisk forskning med konkret 
engagemang i lokala frågor. I diskussionen om stadens offentliga konst och ar-
kitektur deltog han gärna, inte sällan med starka åsikter. Tempovaruhuset vid 
Stora torget, som 1960 uppfördes med en kontroversiell ”tårtpappers fasad”, 
avfärdade han som ”Förargelsens hus”, bland annat i en motion till stadsfull-
mäktige. I början av 1970-talet anklagade han Riksantikvarieämbetet och 
landsantikvarien Ola Ehn för att inte tillräckligt starkt vilja skydda Gillet från 
rivningsivrarna. Bättre i smaken föll honom det nya krematoriet i Berthåga.

Trots att Uppsala 1968 blev samlingspunkt för världens ledande estetiker 
förelåg fortfarande flera strukturella problem för ämnet, till exempel måste 
Brunius fortfarande begära dispens i varje enskilt fall för att få examinera för 
licentiatexamina. I takt med att studentantalet hade ökat blev denna ordning 
allt mer opraktisk. Ett än större problem var att estetiken just 1968 helt ställ-
des åt sidan i skriften Utbildningslinjer vid filosofisk fakultet, II, det vill säga 
förslaget från Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar 
vid universiteten. Förslaget föranledde Arbetsgruppen i estetik att, under rub-
riken ”Mordet på estetiken”, framföra en kraftfull protest i Upsala Nya Tid
ning. Hoten avvärjdes men många svårigheter kvarstod.

Kampen för en professur
För att långsiktigt säkra estetikämnets ställning utgick hösten 1968 ett stu-
dentupprop med krav på att en professur skulle inrättas för Teddy Brunius. 
I december detta år remitterades frågan till Historisk-filosofiska sektionen, 
som uppdrog åt Carl Fehrman och Rudolf Zeitler att författa sakkunnigutlå-
tanden över den tilltänkte professorn. Parallellt med detta uppvaktades forsk-
ningsminister Sven Moberg i början av februari 1969 av en grupp studenter, 
varvid kraven på en professur för Brunius upprepades. ”Får vi inte docent 
Brunius, vill vi inte ha någon professur alls”, underströk delegationens anförare 
Elisabeth Liljedahl i en tidningsintervju. 

Till Utbildningsdepartementet medförde studenterna en skrivelse under-
tecknad av ett femtiotal forskare och lärare vid landets universitet, vilka ”med 
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känslor av oro och olust uppmärksammat den omilda behandlingen av läroäm-
net estetik vid planeringen av den väntade universitetsreformen”. För att sä-
kerställa ämnets framtid anhöll de om att fasta lärarplatser skulle inrättas vid 
universiteten, omedelbart i Uppsala och så småningom vid övriga lärosäten. 
Avslutningsvis framhöll petitionärerna: ”Vi ser det då som naturligt att såsom 
förste innehavaren till professuren i estetik vid Uppsala universitet kallas do-
cent Teddy Brunius, vars internationellt uppmärksammade forskning, lysan-
de pedagogiska gärning och samhällsinriktade uppläggning av estetikstudiet 
gör honom utmärkt väl skickad till denna post.” Bland undertecknarna fanns 
filosofen  Gunnar Aspelin, litteraturhistorikerna Staffan Bergsten, Gunilla 
Bergsten, Karin Westman Berg, Hans Lindström, Magnus von Platen, Bernt 
Olsson, Sverker Ek, Harald Elovson och Gunnar Qvarnström, konsthistoriker-
na  Gregor Paulsson, Rudolf Zeitler, Göran Lindahl, Per Gustaf Hamberg, Carl 
Nordenfalk och Pontus Grate, musikforskarna Carl-Allan Moberg och Martin 
Tegen, de klassiska fornforskarna Hugo Montgomery, Gösta Säflund och Paul 
Åström, estetikerna Hans Ruin, Rolf Ekman och Göran Sörbom, etnografen 
Sture Lagercrantz samt idé- och lärdomshistorikern Rolf Lindborg. Skrivelsen 
överlämnades av departementet till Universitetskanslersämbetet för att ”tagas 
i beaktande i petitaarbetet” inför budgetåret 1970/71.

I mars 1969 förelåg Carl Fehrmans och Rudolf Zeitlers utlåtanden, vilka un-
danröjde eventuella tvivel om Brunius’ kompetens. Fehrman fann klarlagt att 
Brunius ”intar inom sin vetenskap en verkligt framstående ställning, inte bara 
om man mäter med svenska mått”. Han tillade att han inte kände till någon 
annan svensk forskare, ”som på estetikens område kan göra docent Brunius 
rangen stridig”. Sektionen ställde sig bakom förslaget om att inrätta en pro-
fessur för honom i ”estetik med särskild inriktning på estetikens historia och 
empirisk estetik”. Litteraturhistorikern Gunnar Tideström och den klassiske 
arkeologen Arne Furumark reserverade sig mot beslutet. Även de ansåg att 
stort behov av en professur i förelåg, och de var ”väl medvetna om den stimu-
lerande insats” som Brunius hade gjort för sitt ämne. Men de påpekade dels 
att ”det finns fler forskare inom landet, som varit verksamma på estetikens 
fält”, dels att ”delar av Brunius’ produktion varit föremål för invändningar från 
filologiskt och filosofiskt håll”. Följaktligen fann de rimligast att professuren 
utlystes i konkurrens i stället för att reserveras för en på förhand utkorad 
innehavare.

Propåerna om en personlig professur mottogs välvilligt av Universitetskans-
lersämbetet (UKÄ), vilket inför budgetåret 1970/71 äskade medel för en sådan 
tjänst. Riksdagen anslog dock endast medel för ett personligt universitetslek-
torat, vilket i praktiken endast innebar att prefixet ”extra” framför Brunius’ 
redan befintliga tjänst slopades. För estetikämnets tillskyndare betraktades 
detta som otillräckligt. Uppsala studentkår gjorde därför i februari 1970 en 
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förnyad uppvaktning hos Sven Moberg. I sin skrivelse framhöll studentkåren 
att undervisningssituationen vid Avdelningen för estetik var fortsatt bekym-
mersam, framför allt på licentiat- och doktorandnivå: ”Då Teddy Brunius efter 
sjutton år som docent i estetik ännu ej erhållit rätt att tentera sina elever för 
högre examina måste dispens sökas för varje licentiand. Att bedriva högre 
studier i ett ämne som inte företräds av någon lärare med full examinations-
rätt är självfallet ett vågspel och forskarflykten från ämnet är tydlig.” Ännu 
en studentuppvaktning skedde i oktober 1970, varvid Sven Moberg sades ha 
lovat delegationen att arbeta för en professur åt Brunius men utan att utfärda 
några löften.

Universitetskanslersämbetet förnyade sitt önskemål om en professur i sin 
petita inför budgetåret 1971/72: ”Det är sålunda angeläget att den estetiska 
forskningen – vars praktiska tillämpning i fråga om utformningen av den sam-
hälleliga miljön är av växande betydelse – ges en bas inom universitetsorga-
nisationen. Det är samtidigt angeläget att Brunius’ vetenskapliga kapacitet tas 
till vara på en tjänst som omfattar forskning och forskarhandledning.”

I januari 1971 inflöt dessutom en 
motion undertecknad av samman-
lagt elva företrädare för samtliga 
riksdagspartier, vari påyrkades in-
rättandet av en professur i estetik 
i Uppsala. Med hänvisning till stu-
dentkårens och Universitetskans-
lersämbetets yttranden förordade 
motionärerna att en lärostol med 
Brunius som förste innehavare 
skulle inrättas från halvårsskiftet 
1971. Blenda Ljungberg (M), som 
hade ingått i hederskommittén vid 
estetikkongressen 1968 och som 
livligt hade engagerat sig för att be-
vara de estetiska värdena i Uppsa-
las gamla stadsbild, var en av dem 
som stod bakom motionen. Bland 
övriga undertecknare fanns Upp-
salapolitikerna John Lundberg (S) 
och Jan-Erik Wikström (FP), lik-
som författaren Per Olof Sund-

man (C) och historikern Gunnar Richardson (FP).
I mars 1971, innan motionen hunnit behandlas av riksdagen, fattade Kungl. 

Maj:t ett särskilt beslut om att forskarutbildning under vissa förhållanden 

Riksdagsledamoten och tidigare ordföranden 
i stadsfullmäktige Blenda Ljungberg tillhörde 
dem som engagerade sig för inrättandet av en 
professur för Teddy Brunius. Blenda Ljungberg 
är här fotograferad tillsammans med konstnä-
ren Bror Hjorth i samband med invigningen av 
dennes konstverk ”Näckens polska” vid Uppsala 
centralstation 14 oktober 1967. Fotografiet 
tillhör Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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skulle få bedrivas i estetik i Uppsala, dock endast så länge Brunius kvarstod 
i sin lektorstjänst. Under hänvisning till detta tilläggsbeslut yrkade Utbild-
ningsutskottet på att motionen skulle avslås. Effekten av forskarutbildnings-
beslutet skulle, ansåg utskottet, först utvärderas, ”innan slutlig ställning tas till 
frågan om en professur i estetik”. Riksdagen beslutade i enlighet med utskot-
tets förslag. Utfallet blev detsamma när John Lundberg, återigen sekunderad 
av bland andra Blenda Ljungberg, Jan-Erik Wikström och  Gunnar Richardson, 
förnyade motionen året därpå. De framhöll att de av Utbildningsutskottet 
”omnämnda förändringarna i fråga om utbildning och forskning i ämnet este-
tik är mycket begränsade och innebär mer av teoretiska antaganden än prak-
tiska värden”, varför ”de motiv som framfördes i motion 1971:378 och av UKÄ 
om en professur i estetik” i allt väsentligt kvarstod. Utbildningsutskottet av-
styrkte än en gång förslaget, eftersom det ansåg att det ännu var ”för tidigt att 
mera bestämt uttala sig om hur den nu gällande ordningen för forskarutbild-
ning i estetik kommer att fungera”. Trots motgångarna levde förhoppningarna 
om en lärostol. Till den ovan nämnda födelsedagsartikeln 1972 hade Ulf Lilje-
dahl exempelvis inhämtat ett ”pålitligt stalltips”, nämligen att en professur 
skulle inrättas för Brunius följande år. Det förblev dock en from förhoppning; 
ansträngningarna för att få till stånd en lärostol kröntes aldrig med framgång.

Medan initiativen att skapa en professur i Uppsala pågick tillbringade Bru-
nius en stor del av sin tid i USA som gästprofessor i filosofi vid State University 
of New York i Buffalo och sedan i Albany. Han var därför tjänstledig under 
längre perioder mellan 1969 och 1973. Makarna Liljedahl övertog hans uppdrag 
som konstrecensent i Upsala Nya Tidning. Delar av teaterbevakningen kom 
att skötas av Gunilla Bergsten. I juli 1970, således under Brunius’ frånvaro, in-
ordnades estetiken som en avdelning under konstvetenskapen. Dessförinnan 
hade ämnet i praktiken fungerat som självständig institution. På våren 1972 
sökte Brunius professuren i praktisk filosofi, vilken skulle bli ledig i samband 
med Ingemar Hedenius’ pensionering året därpå. Han återkallade emellertid 
sin ansökan i januari 1973.

De oklara förhållandena kring Brunius’ personliga lektorstjänst gav upphov 
till osäkerhet bland ämnets doktorander. Åtta av dessa skrev i december 1972 
till rektorsämbetet för att beklaga universitetets och statsmakternas halvhjär-
tade stöd för deras ämne i Uppsala:

Roten till det onda, som i första hand drabbar docent Brunius och oss, är givet-
vis att statsrådet Moberg inte har följt UKÄ:s rekommendation, framförd tre 
år i följd, att docent Brunius måtte utses till förste innehavare av en lärostol 
i estetik. Om docent Brunius hade erhållit en professur under något av de 
gångna åren sedan 1969, skulle givetvis de för universitetet och ämnet estetik 
besvärande diskussionerna och svårbemästrade problemen aldrig ha uppstått.
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Doktoranderna vann inget gehör för sin hemställan att rektorsämbetet med 
kraft skulle arbeta för att Brunius knöts till universitetet som professor. På 
hösten 1973 tillträdde han i stället en professor i estetik (senare konsthis-
toria) vid Köpenhamns universitet. Därmed blev frågan om hur forskarut-
bildningen i estetik i Uppsala skulle ordnas än mer akut. Flera av Brunius’ 
doktorander, däribland makarna Liljedahl och Tommie Zaine, vädjade hos 
kanslersämbetet att deras lärare skulle beredas ”tillfälle att i fortsättningen 
handleda oss även om han avgår från sin tjänst vid universitetet i Uppsala för 
att tillträda annan tjänst”. De ansåg, liksom Brunius själv, att forskarutbild-
ningen i ämnet, genom regleringsbrevets lydelse, aldrig hade varit knuten till 
det personliga universitetslektoratet, utan till Brunius personligen. Av detta 
skäl hoppades de att ”ett okonventionellt temporärt arrangemang med fort-
satt förordnande för docent Brunius att handleda oss” skulle vara möjligt att 
åvägabringa. Frågan blev föremål för diskussioner i olika instanser under de 
följande åren och Brunius fick till slut rätt att leda några av sina doktorander 
i mål som deras handledare.

Från sitt personliga lektorat förblev Brunius tjänstledig år efter år. Frågorna 
om arten av hans tjänstledighet, liksom om hans rättighet att samtidigt inneha 
tjänst i både Uppsala och Köpenhamn, diskuterades genom hela 1970-talet. 
Tonläget var uppskruvat och Brunius’ bitterhet mot fakulteten blev allt större. 
I synnerhet gällde detta dekanus Sten Carlsson och dennes tidigare elev och 
docent, utbildningsledaren Torgny Nevéus. Mot dessa båda kom Brunius, som 
litteraturvetaren Thure Stenström uttrycker det i sina memoarer, att rikta 
”ett oresonligt hat”. Som villkor för att eventuellt återinträda i tjänst i Upp-
sala uppställde Brunius att Carlsson och Nevéus måste lämna sina uppdrag. 
Carlsson hade tidigare invecklats i häftiga meningsutbyten med Sven Stolpe 
rörande dennes avhandling om drottning Christina, liksom med Vilhelm Mo-
berg – den så kallade ”Mobergsfejden” – om författarens Min svenska historia. 
Med anspelning på dessa tidigare pennfejder uttryckte Carlsson i enskilt sam-
manhang sin uppfattning om den stridbare estetikern: ”Det finns tre galningar 
här i landet, Vilhelm Moberg, Sven Stolpe och Teddy Brunius. Men galnast av 
dem alla är Teddy Brunius.” Motsättningarna gick, som synes, djupt.

Brunius’ långvariga frånvaro orsakade problem för hans institution, vars 
styrelse i augusti 1978 skrev till konsistoriet med begäran att förhållandena 
snarast skulle tas upp till ”slutgiltig behandling”. I skrivelsen påtalades bland 
annat: ”Under de fyra år prof. Brunius har varit tjänstledig från sitt universi-
tetslektorat har han inte vid något tillfälle (utom några gånger då han rekvi-
rerat tjänstekuvert) varit i kontakt med institutionen för att intressera sig för 
dess förändrade arbetsformer och ämnets utveckling.” I december samma år 
beslöt konsistoriet att Brunius inte kunde påräkna ytterligare tjänstledighet; 
under det följande året skulle han bli tvungen att begära avsked om han ville 



ESTETIKER PÅ BARRIKADERNA

285

fortsätta som professor i Köpenhamn. På hösten 1979 anhöll till slut Brunius 
om avsked från sitt lektorat. Därmed sattes punkt för åratal av dispyter, vilka 
i mångt och mycket var förorsakade av att ingen professur hade inrättats i 
Uppsala.

Under hela professorstiden i Köpenhamn förblev Brunius bosatt i Uppsala. 
Efter pensioneringen 1992 framträdde han flitigt som föredragshållare, inte 
minst inom ramen för Senioruniversitetet. Under många år var han vice ordfö-
rande i Föreningen för filosofi och specialvetenskap och i Upsala Nya Tidning 
kvarstod han som medarbetare ända fram till sin död i juni 2011. Hans omfat-
tande personarkiv förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.

Estetik och filosofi
I mitten av 1970-talet förlades estetikämnet till Konstvetenskapliga institutio-
nens lokaler i konsistoriehuset. År 1977 omvandlades Avdelningen för estetik 
åter till en egen institution. Göran Sörbom hade 1974 blivit prefekt för avdel-
ningen, sedermera institutionen, vilket uppdrag han innehade under det föl-
jande kvartsseklet. Tillsammans med bland andra universitetslektorn  Tommie 
Zaine bar han en stor undervisningsbörda. I sin forskning återkom Sörbom 
flera gånger till avhandlingsämnet, det vill säga den forngrekiska konstuppfatt-
ningen. Forskningsprojektet ”En ny tolkning av den grekiska konstrevolutio-
nen” avsatte flera uppsatser, i vilka Sörbom bland annat försökte påvisa sam-
bandet mellan å ena sidan framväxten av ett nytt kropp–själbegrepp under 
klassisk tid och å andra sidan utvecklingen inom klassisk grekisk skulptur. Av 
stor betydelse blev projektet ”Kritik och Konst”, som pågick under 1980- talet. 
Inom ramen för detta publicerade Sörbom flera studier om kritikens villkor, 
däribland Dagskritikens plats i massmedia (1986). Bland  Sörboms övriga insat-
ser kan nämnas att han 1983 tog initiativ till grundandet av Nordiska sällska-
pet för estetik, vilket han därefter ledde som förste ordförande fram till 1997. 
Under tio år var han därtill redaktör för sällskapets organ, Nordisk estetisk 
tidskrift. Sörbom blev biträdande professor i maj 1997 och befordrades hös-
ten 1999 till professor. Några månader därefter, vid millennieskiftet, blev han 
emeritus. Han avled i maj 2013.

Vid mitten av 1990-talet var Institutionen för estetik den minsta enhe-
ten inom Humanistiska fakulteten, där flera institutionssammanslagningar av 
rationaliseringsskäl vid denna tid genomfördes. Fakultetsnämnden initierade 
1996 en utredning om estetikämnets framtid, men ett förslag om samgående 
med Filosofiska institutionen avvisades året därpå. Under våren 1998 enades 
i stället institutionsstyrelsen och doktorandrådet om att inleda samtal med 
Institutionen för kultur- och biblioteksstudier i syfte att utarbeta förslag till 
sammanslagning. I december 1999 fattade konsistoriet beslut om att ämnet 
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estetik från och med den 1 januari 2000 skulle ingå som en avdelning i den 
nybildade Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier. En av tankarna 
bakom sammanslagningen var att estetiken skulle fungera som länk mellan 
ABM-ämnena (arkiv, bibliotek, museer) och kulturstudier. Till detta kom 
praktiska fördelar, till exempel att estetikdocenten Lars-Olof Åhlberg var 
universitetslektor och prefekt vid Institutionen för kulturstudier. 

Bara några år senare lades emellertid ämnet kulturstudier ned, varigenom 
en av de främsta motiveringarna bakom institutionssammanslagningen bort-
föll. I stället uppstod en situation, där estetiken kom att sakna närmare berö-
ringspunkter med institutionens övriga ämnen. Det gamla förslaget att sam-
manföra estetiken med de filosofiska ämnena väcktes därför på nytt 2003. 
På förslag av fakultetsnämnd och rektor beslutade konsistoriet i december 
samma år att Avdelningen för estetik från och med den 1 januari 2004 skulle 
ingå i Filosofiska institutionen vid sidan av de befintliga avdelningarna för teo-
retisk och praktisk filosofi. 

Såsom estetikens ämnesföreträdare under 2000-talets första decennium 
fungerade Lars-Olof Åhlberg, vilken hade befordrats till professor 2000. Han 
har i sin forskning anlagt såväl begreppsanalytiska som begreppsteoretiska 
perspektiv, till exempel på realismbegreppet. Vidare har han intresserat sig 
för postmodernismen inom estetisk teori och praktik, liksom för den filoso-
fiska estetikens uppkomst under 1700-talet. Åhlberg blev emeritus i början av 
2013, varvid frågan om estetikens framtid återigen aktualiserades.

I en skrivelse till fakulteten hade prefekten vid Filosofiska institutionen 
Folke Tersman redan i april 2011 understrukit betydelsen av en lärostol i este-
tik. Efterforskningar hade, framhöll han, givit anledning att tro ”att chanserna 
är mycket goda att få många synnerligen kompetenta sökanden, både från Sve-
rige och utlandet, och att vi därigenom skulle kunna knyta till oss en person 
som kan stärka såväl forskningsmiljön som undervisningen vid institutionen 
avsevärt”. Till skillnad från situationen fyrtio år tidigare bringades denna gång 
frågan om en lärostol i estetik till snar lösning. Förhoppningarna om att till 
densamma locka kvalificerade sökande infriades likaså. Tjänsten, som utlystes 
i juni 2011, lockade nämligen omkring tjugo sökande, däribland Sara Danius, 
sedermera ständig sekreterare i Svenska Akademien.

I samband med utlysningen konstaterades att tyngdpunkten i estetikämnet, 
som det har bedrivits i Uppsala, har legat på den filosofiska estetikens område 
och på estetikens historia: ”Estetikens främsta studieobjekt är teorier och idé-
er om konst och konsterna. Kombinationen av ett filosofiskt-teoretiskt och ett 
idéhistoriskt närmande till konsterna, konstvärlden och till estetiska fenomen 
i vid mening är ett särmärke för estetiken som den bedrivs i Uppsala.” Utöver 
att lägga en fortsatt grund för estetikämnet var förhoppningen att tillkomsten 
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av den nya lärostolen skulle stimulera kontakterna med närliggande ämnen 
och därigenom bli ”en väsentlig resurs för hela fakulteten”.

Tillsättningsförfarandet slutade med att Elisabeth Schellekens Dammann, 
verksam vid Durham University, Storbritannien, uppfördes i första förslags-
rum. Hon anställdes och tillträdde professuren på nyåret 2014. Med tanke på 
Per Daniel Amadeus Atterboms ord, när han i Svea 1831 uppdrog riktlinjerna 
för den framtida estetiska forskningen, hade universitetet all anledning att 
vara tillfreds med denna sakernas utgång. Han framhöll nämligen att själva 
begreppet universitet skulle ”upphäfva sig sjelft, såframt det ur sin omkrets 
frånskilde det ästhetiska läroämnet”. Genom 2011 års beslut att säkra ämnets 
framtid med en lärostol torde detta hot sent omsider vara undanröjt.



Professorn i finsk-ugriska språk Björn Collinder (längst till höger) under välkomnandet av Finlands president Urho 
Kekkonen i Kanslersrummet i Universitetshuset i oktober 1956. Bakom Kekkonen syns bland andra prins Bertil, 
 Gustaf VI Adolf och värden, universitetets rektor Torgny T. Segerstedt. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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Fenno-ugristikens framväxt

Ännu i slutet av 1800-talet befann sig studiet av de finsk-ugriska språken i 
sin linda vid de båda svenska universiteten. Ämnets historia hade likafullt 
börjat tecknas vid denna tid, inte minst som en del av det finska nationella 
uppvaknandet. År 1872 utkom Otto Donners Öfversigt af den Finsk Ugriska 
språkforskningens historia, vilken framställning tjugo år senare kompletterades 
med ett finskspråkigt tillägg av Emil Nestor Setälä. Den främsta äran som 
fenno-ugristikens grundläggare tillerkänner Setälä den i Hamburg verksamme 
läkaren Martin Fogel, vilken 1668 fick i uppdrag av fursten Cosimo III av Tos-
cana att undersöka det påstådda släktskapet mellan ungerskan och finskan. 
Fogel arbetade snabbt, utgav en skrift och sände en utredning till fursten, 
vilken dock inte blev bekant för forskningen förrän på 1880-talet, således efter 
utgivningen av Donners bok.

Setälä var väl medveten om att både Georg Stiernhielm och Bengt Skytte 
med goda skäl kunde göra Fogel rangen stridig som pionjär inom forskningen 
på området. Stiernhielms insatser var betydande, om än inte omfattande. Han 
noterade bland annat att flera ord på finska och ungerska liknande var andra 
samt var väl medveten om att lapska och estniska var finska dialekter. Stör-
re betydelse hade Stiernhielms elev Bengt Skytte, vilken sammanställde sin 
mångåriga språkforskning i ett stort lexikon, Sol præcipuarum linguarum sub
solarium sive Lexicon polygloton, vilket även rymde väsentliga bidrag till den 
tidiga fenno-ugristiken. Såsom Lars-Gunnar Larsson förtjänstfullt har visat i 
sitt inträdestal i Vitterhetsakademien 2001, har Bengt Skyttes insats förmin-
skats på grund av att hans eftermäle har präglats av de politiska intriger och 
förvecklingar han blev indragen i. Den kritiska bilden av fick främst sprid-
ning genom Anders Fryxells Berättelser ur svenska historien (1846) och kom 
att påverka Setäläs värdering. Denne försökte framhäva Stiernhielms insats på 
Skyttes bekostnad, trots att den senares rika arbete kom att utnyttjas av en 
rad senare forskare. Goda skäl kan finnas för att nämna Skytte före både Fågel 
och Stiernhielm. ”Det tycks mig”, framhåller Larsson, ”som om vi här står inför 
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forskningstraditioner av alldeles annan vikt än det Fogelska manuskripet som, 
oavsett sina förtjänster, låg obearbetat i arkiv under 200 år.”

Under det 1700-talet fördes det fenno-ugristiska språkstudiet vidare genom 
några betydande enskilda insatser. Kartografen Philipp Johann von Strahlen-
berg presenterade 1730 den första grupperingen av de finsk-ugriska språken. 
Han hade tjänstgjort som officer i den svenska armén och blivit tillfångatagen 
vid Poltava, varefter han tillbringade drygt ett decennium som krigsfånge i 
 Sibirien. Under fångenskapen bedrev han studier i såväl geografi och karto-
grafi som av språk.

Fyrtio år efter Strahlenbergs arbete utkom den ungerske jesuiten János 
Sajnovics’ Demonstratio idioma Hungarorum et Lapponum idem esse, en jäm-
förande studie av ungerska och lapska. Sajnovics var en ungersk jesuit som 
utförde sina språkliga undersökningar under det att han ingick i en expedition 
till Nordnorge 1769 med syfte att studera Venuspassagen.

Viktiga bidrag till studiet av de norska samernas språk och kultur utförde 
den norske prästen Knud Leem vid 1700-talets mitt. Han utgav såväl en samisk 
grammatik som en dansk-samisk ordbok. Även i Sverige uppmärksammades 
lapparnas språk. Kyrkoherden i Lycksele Pehr Fjellström, ibland kallad ”Lapp-
lands apostel”, arbetade nitiskt för att skapa ett enhetligt samiskt skriftspråk. 
Hans arbete fördes vidare av svärsonen Erik Lindahl, vilken tillsammans med 
Johan Öhrling 1780 utgav Lexicon Lapponicum, den första mer omfattande 
samiska ordboken i Sverige.

Fenno-ugristikens egentliga disciplinformering skulle emellertid dröja yt-
terligare något århundrade. I Finland hade under 1800-talet gjorts flera be-

tydande insatser för att kartlägga 
de finska och samiska språken. Elias 
Lönnrots epos Kalevala, utgivet 
1835, hade stimulerat intresset för 
den finska kulturen. Några år se-
nare påbörjade Matthias Alexander 
Castrén sina inträng ande studier av 
lapska och finska språken, bland an-
nat under ett flertal stu dieresor till 
Lappland och Ryssland. Castrén, 
som 1841 utgav den första svenska 
översättningen av Kalevala, kunde 
under sina resor konstatera att det 
förelåg nära släktskap mellan de 
finsk-ugriska och de samojedis ka 
språken. År 1851 utsågs Castrén till 
förste professor i finska språket vid 

Matthias Alexander Castrén porträtterad av 
Erik Johan Löfgren.
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Helsingfors universitet. Han var dock märkt av tuberkulos och dog redan året 
därpå.

I slutet av 1850-talet utgav kyrko herden Anders Andelin Anteckningar i lapp
ska språkets grammatik och några decennier senare publicerade den norske 
filologen och kulturhistorikern Just Qvigstad en rad viktiga arbeten om laps-
ka språket, inte minst om nordiska lånord i lapskan. Finsk-ugriska sällskapet 
grundades i Helsingfors 1880 med syftet att fortsätta Castréns vetenskapliga 
arbete. En ledande roll spelade därvidlag filologen Otto Donner. Emil Nestor 
Setälä, från 1893 professor i finska vid Helsingfors universitet, introducerade 
nya junggrammatiska metoder och utgav jämförande fonetiska studier av de 
finsk-ugriska språken. Tillsammans med sin svåger, folklivsforskaren Kaarle 
Krohn, grundade han facktidskriften Finnischugrische  Forschungen 1901. Den 
danske filologen Vilhelm Thomsen kunde vid samma tid påvisa spår av baltisk 
och germansk påverkan i östersjöfinskan, en samlande beteckning för estnis-
ka,  finska, karelska, liviska med flera språk.

K. B. Wiklund – en encyklopedisk lappolog
Om fenno-ugristiken hade flera skapare och målsmän i Finland var dess upp-
byggnad i Sverige i allt väsentligt en persons verk, K. B. Wiklund. År 1905 in-
rättades en personlig extra ordinarie professur i finsk-ugriska språk för honom 
vid Uppsala universitet. Dessförinnan hade han under två decennier strävsamt 
verkat för att bereda ämnet plats vid universitetet. När han fick professuren 
var han fortfarande bara trettiosju år men framstod redan som en av tidens 
främsta språkvetenskapliga disciplinbyggare vid lärosätet.

Carl Bernhard Wiklund var född i Västerås 15 mars 1868. Förnamnet skrev 
han med C, innan han, liksom flera andra nystavare, ändrade till K-stavning. 
Förnamnen förkortade han ofta med initialerna K. B. Redan under sin tid vid 
läroverket i Västerås hade hans intresse för lapska och finska språk vaknat. 
Tillsammans med sin skolkamrat Erik Axel Karlfeldt uppdrog han i början 
av 1880-talet planer för en finsk gymnasistförening. Hans sentida efterträ-
dare Lars-Gunnar Larsson har visat att fadern Olof Wiklund på auktion hade 
förvärvat ett lapsk-svensk-latinskt lexikon, genom vars studium sonen redan 
under gymnasietiden kom att intressera sig för lapska språket. Detta lexi-
kon måste rimligen ha varit Erik Lindahls och Johan Öhrlings ovan nämnda 
Lexicon Lapponicum. K.B. Wiklund var således väl förberedd när han i au-
gusti 1885, således vid sjutton års ålder, inskrevs vid Uppsala universitet och 
Västmanlands-Dala nation.

Kort efter inskrivningen vid universitetet anträdde Wiklund sin första 
studieresa till Lappland. Han uppehöll sig i trakterna kring Jokkmokk, där 
han undersökte samernas språk och kultur. Resultaten från studieresan, som 
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 varade drygt ett år, presenterade han bland annat i skrifterna Lulelappisches 
Wörterbuch (1890), Laut und Formenlehre der Lulelappischen Dialekte (1891). 
Hans verksamhet passerade inte obemärkt förbi vid universitetet. Det stod 
klart att han redan genom dessa tidiga arbeten hade svarat för en pionjärin-
sats, eftersom det moderna vetenskapliga studiet av samiska och finska ännu 
befann sig i sin linda i Sverige. Det innebar å andra sidan att Wiklunds karriär-
möjligheter framstod som högst begränsade. Det bedrevs ingen undervisning 
i hans ämne och följaktligen fanns inga lärartjänster att söka. Däremot knöt 
Wiklund under en vistelse i Finland 1892–93 nära kontakter med Emil Nestor 
Setälä. Tillsammans utformade de under de följande åren ett fonetiskt alfabet, 
vilket slutligen presenterades av Setälä i första årgången av Finnischugrische 
Forschungen. För denna uppgift var Wiklund väl skickad. Han hade studerat 
ryska för slavisten J. A. Lundell, vilken i slutet av 1880-talet hade utformat det 
så kallade landsmålsalfabetet för uppteckning av svenska dialekter.

Nordisten Adolf Noreen var en av dem som tidigt insåg Wiklunds kapacitet. 
Hans understöd bidrog i väsentlig mån till att Wiklunds ekonomiska villkor 
förbättrades och därmed till att han kunde bli kvar vid universitetet. År 1893 
hade Karl Piehl erhållit en personlig extra ordinarie professur i egyptologi. 
Hans befordran innebar att ett av universitetets stipendier för befordrande 
av de discipliner som inte tillhörde examensämnena blev ledigt. I december 
detta år föreslog Noreen tillsammans med statsvetaren Oscar Alin i Humanis-
tiska sektionen att stipendiet, vilket uppgick till 900 kronor per år under tre 
år, skulle tillfalla K. B. Wiklund. De motiverade sin propå på följande sätt: ”Att 
undervisning i finska och lappska språken, af hvilka hvartdera är modersmål 
för tusentals svenska undersåtar, icke meddelas vid något af rikets universitet, 
är en brist, som blott torde behöfva påpekas för att blifva erkänd. I synnerhet 
framträder denna brist i fråga om finskan och kan här, i följd af kända förhål-
landen, medföra följder, som särskildt äro väl värda eftertanke.”

Förslaget kunde tyckas vara djärvt. Wiklund var bara tjugofem år gammal 
och hade ännu inte avlagt någon akademisk examen. Hans reella meriter var 
dock avsevärt större än de formella, och till förslaget var fogat ett översval-
lande utlåtande från Setälä, vilken förklarade att han utan tvekan skulle god-
känna Wiklunds licentiatavhandling ”som ett giltigt doktorsspecimen”.

Teologiska, juridiska och medicinska fakulteterna hade inga kandidater att 
föreslå till stipendiet. Matematisk-naturvetenskapliga sektionen hade däremot 
flera gånger tidigare framfört önskemål om en extra ordinarie professur eller 
åtminstone en lärartjänst i paleontologi för docenten i geologi Henrik Munthe. 
Sektionen upprepade sitt förslag när Piehls stipendium blev ledigt.

I februari 1894 behandlade större konsistoriet frågan om huruvida stipen-
diet skulle tillfalla Wiklund eller Munthe. De båda forskarna representerade 
vitt skilda discipliner och de kunde heller inte jämföras med varandra, var-
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ken ålders- eller karriärmässigt. Munthe var åtta år äldre och hade varit do-
cent under två års tid. Förslagsställarna Noreen och Alin talade varmt för 
Wiklunds sak. Noreen underströk att undervisning i lapska och finska inte 
bara var en intern angelägen-
het för Humanistiska sektionen, 
utan en nödvändighet för sam-
hället i stort. Statsmedel hade 
blivit anvisade för studenter vid 
Teologiska fakulteten som skulle 
tjänstgöra i Härnösands stifts 
finsktalande församlingar och 
lappmarksförsamlingar. Alin fann 
det osäkert om inte paleontologi 
trots allt borde betraktas som 
 examensämne, varför Matema-
tisk-naturvetenskapliga sektio-
nens förslag kunde ifrågasättas på 
rent formella grunder. Viktigare 
var dock det stora allmänintres-
set av undervisning i finsk-ugriska 
språk som förelåg. Han hoppades 
därför att konsistoriet skulle för-
ena sig med Humanistiska sek-
tionen ”då med hänsyn till de all-
mänt kända språkförhållandena i 
nordligaste delen af vårt land, den 
fråga, på hvilken Humanistiska sektionen genom sitt förslag fäst uppmärk-
samheten, vore så vigtig, att för den, som öfvertänkt saken, det måste synas 
förunderligt, att vederbörande icke redan långt före detta sökt genom anslag 
tillgodose det behof af undervisning, som sektionen nu framhållit”. Kyrko-
historikern Robert Sundelin, själv bördig från Vilhelmina, instämde i Alins 
resonemang och tillade ”att kunskap i finska och lappska språken vore nödig 
icke blott för blifvande prester utan jemväl för läkare och civila tjenstemän 
inom nordligaste delen af riket”.

De naturvetenskapliga ämnenas representanter framhöll dels att Munthe 
var avsevärt mer meriterad än Wiklund, dels att de flera gånger tidigare hade 
försökt utverka medel för honom medan humanisterna nu för första gången 
hade lanserat sitt förslag. Turordningen talade med andra ord för Munthe, som 
tidigare hade fått vänta. Juristen Johan Hagströmer delade denna uppfattning 
och påpekade att det vore högst rimligt att Wiklund, som var betydligt yngre 
än Munthe, kunde ”ännu något vänta på lönen för sitt vetenskapliga arbete”. 

K.B. Wiklund tecknad av Albert Engström.
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Trots detta beslutade konsistoriet med femton röster mot tretton i enlighet 
med humanisternas förslag. Munthe utnämndes samma år till tillförordnad 
professor i mineralogi och geologi; senare kom han att tjänstgöra inom ramen 
för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Som innehavare av stipendiet kunde Wiklund i april 1894 inleda sin under-
visning i samiska och finska. Två år senare, i slutet av maj 1896, försvarade han 
doktorsavhandlingen Entwurf einer urlappischen Lautlehre, ett grundläggande 
arbete för det vetenskapliga studiet av samisk ljudlära. Setälä, som inkallades 
som fakultetsopponent, sammanfattade sitt skriftliga utlåtande till sektionen 
på följande sätt: ”På grund af det jag haft äran anföra anser jag licentiaten Wik-
lunds afhandling, med afseende på det myckna och nya materialet, med af-
seende på det svåra och obearbetade forskningsområdet, med afseende å den 
vunna framgången och den sällsynta vetenskapliga begåfning, som afhandling-
en vittnar om, förtjäna ett af de högsta vitsord, men anhåller att, såsom främ-
ling och icke förtrogen med den här följda måttstocken, icke behöfva föreslå 
något bestämdt vitsord, utan att få öfverlemna afgörandet åt Humanistiska 
sektionen.” På förslag av orientalisten Herman Almkvist tillerkändes Wiklund 
det högsta – och ytterst sällan utdelade – betyget ”Berömlig” för författandet. 
För försvaret erhöll han betyget ”med utmärkt beröm godkänd”. Wiklund ut-
sågs kort efter disputationen till docent i finsk-ugrisk språkvetenskap.

På våren 1897 föreslog J.A. Lundell i sektionen att en lärartjänst i finsk-
ugriska språk skulle inrättas för den nyblivne docenten. Lundell underströk 
att Vilhelm Thomsens forskningar hade kastat nytt ljus över de nordiska språ-
kens äldre historia och inbördes förhållande. Till detta kom praktiska behov i 
landet, liksom betydelsen av att vid universitetet ha tillgång till en person som 
behärskade den finska litteraturen. Förslaget tillstyrktes av universitetsmyn-
digheterna och av 1898 års riksdag, vilken beviljade Wiklund ett årligt anslag 
om 2 500 kronor från och med följande år. Anslaget förnyades sedan år för år. 
Trots att Wiklunds undervisningsbörda blev allt större genom att fler studen-
ter följde hans föreläsningar fortsatte han att utge skrifter, däribland Lärobok 
i lapska språket (1901) som under lång tid framåt tjänade som grundläggande 
läromedel och som 1915 utkom i en andra, reviderad upplaga.

År 1903 föreslog sektionen att Wiklunds lärartjänst skulle omvandlas till 
en personlig professur. Förslaget understöddes livligt av universitetsmyndig-
heterna och av universitetskanslern Gustaf Gilljam, som tidigare varit eckle-
siastikminister och docent i grekiska vid Uppsala universitet. Kungl. Maj:t 
delade i princip bedömningen. I statsverkspropositionen till 1904 års riksdag 
stod att läsa ”att det arbete, som af läraren i finsk-ugriska språk utföres vid 
universitetet är mycket betydelsefullt”. Likafullt föreslogs ”för närvarande” 
inte att någon ny professur skulle inrättas, däremot att Wiklunds årliga anslag 
skulle höjas från 2 500 kronor till 3 500 kronor.
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Propositionen föranledde en motion från Georg Kronlund, Sven Johan 
 Enander, Fredrik Burman och Albin Ahlstrand till riksdagens andra kam-
mare. I motionen, som undertecknades i slutet av januari 1904, framhöll för-
slagsställarna att Kungl. Maj:t hade 
agerat alltför försiktigt. De påpe-
kade att Wiklund under tio års tid 
hade fått nöja sig med blygsamma 
arvoden, varför de fann orimligt att 
införa ytterligare en ”mellangrad” 
vid 3 500 kronor när 4 500  kronor 
skulle räcka till en extra ordinarie 
professur: ”Då Riksdagen anslagit 
medel för upprättande af en per-
sonlig professur torde densamma 
säkerligen vara villig at bevilja me-
del för en likadan lärostol i de inom 
vårt eget fosterland talade finska 
och lappska språken.” Motionärer-
na hade anknytning till Norrland. 
Ahlstrand var borgmästare i Umeå, 
Burman verkade som häradsskriva-
re i Skellefteå och Enander var kyr-
koherde i Lillhärdal i Härjedalen. 
Kronlund var häradshövding i Torneå domsaga och hade tagit flera politiska 
initiativ för att förbättra samernas situation och för att sprida svensk kultur 
bland den finsktalande befolkningen i gränstrakterna.

Kronlund slog an en nationalistisk ton när han argumenterade för sin sak i 
riksdagsdebatten om motionen: ”Våra vetenskapsmän, de äro Sveriges natio-
nalhjältar – ja, våra nationalhjältar kunna vi med långt större skäl kalla dem 
än forntidens stridshjältar. Öfver våra vetenskapsmän hafva vi ofta tillfälle att 
vara stolta och glada. Och deras eröfringar äro kanske ofta frukten af lifslångt 
arbete i det tysta och obemärkta. Här är det nu fråga om en vetenskapsman, 
som under tio år utfört sitt arbete på ett synnerligen berömvärdt sätt.” Trots 
detta, fortsatte Kronlund, hade Wiklund under större delen av denna tid fått 
nöja sig med ett arvode ”som knappt uppgått till en vanlig kroppsarbetares lön”.

De initiativ som togs var inte enbart ett uttryck för en vilja att hjälpa en 
framstående vetenskapsman. Under 1890-talets senare del inleddes en inten-
siv förryskningskampanj i Finland, orkestrerad framför allt av generalguver-
nören Nikolaj Bobrikov. Syftet med de politiska riktlinjer som 1899 uppdrogs 
i det så kallade Februarimanifestet var att Finland, såväl kulturellt som poli-
tiskt, skulle knytas närmare det ryska tsardömet. Rysslands ambitioner väckte 

K. B. Wiklund som professor i finsk-ugriska 
språk. Uppsala universitetsbibliotek.
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 motstånd, vilket nådde sin kulmen i juni 1904, då den finländske aktivisten 
Eugen Schauman dödligt sårade Bobrikov vid ett attentat i Senatshuset i Hel-
singfors.

Händelserna i Finland kastade en skugga över Harald Hjärnes inlägg i riks-
dagsdebatten, vari han ivrigt understödde motionärernas förslag om medel för 
en extra ordinarie professur för Wiklund. Hjärne underströk nämligen att ”vi 
veta icke, huru länge dessa studier kunna i framtiden med samma framgång 
som hittills bedrifvas i Helsingfors”, varför det var desto mer angeläget att 
studiet av finska språket fick en fast plats vid Uppsala universitet.

Med röstsiffrorna 103 mot 101 bifölls motionen med avslående av statsut-
skottets förslag. Efter sammanjämkning av förslagen beslutades dock att för 
1904 ett arvode om 4 000 kronor skulle utgå för Wiklund. Sektionen förnyade 
1904 framställningen om en extra ordinarie professur, vilket förslag Kungl. 
Maj:t detta år upptog i statsverkspropositionen. Riksdagen ställde sig bakom 
propositionen, varigenom således en personlig extra ordinarie professur inrät-
tades för Wiklund. I samband med införandet av de nya universitetsstatuterna 
1909 omvandlades befattningen till en ordinarie lärostol, dock förblev den 
personlig för Wiklund.

K. B. Wiklund bedrev vittomfattande studier av framför allt samisk kultur och samiskt språk. Ämnet var för honom 
inte enbart filologiskt utan inkluderade realia av varjehanda slag.  Fotografiet från tiden kring sekelskiftet 1900 är 
taget av Wiklund och föreställer en skogs same kåta i Malå. Uppsala universitetsbibliotek.
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Wiklund lade under de följande decennierna en solid grund för den finsk-
ugriska språkforskningen i Sverige. Inom den jämförande uraliska gramma-
tiken svarade han för nydanande insatser, och han nedlade ett omfattande 
arbete på att studera nordiska lånord i samiska och finska. Professuren i Upp-
sala var den enda som fanns i landet och under Wiklunds ämbetstid blev den 
närmast en lärostol i encyklopedisk lappologi. Innehavarens intresse för Lapp-
land var nämligen inte begränsat till språket, utan omfattade även etnologi, 
historia, kultur och ekonomi. I sina föreläsningar uppmärksammade han även 
övriga finsk-ugriska språk som finska, estniska och ungerska.

Wiklund blev utifrån förutsättningarna en framgångsrik disciplinbyggare, 
även om han aldrig förmådde locka några större åhörarskaror till sina föreläs-
ningar. Det var endast ett fåtal studenter varje år som följde hans undervis-
ning, ofta rörde det sig om blivande präster som skulle tjänstgöra i Lappland 
och Tornedalen. Någon större arbetsmarknad för utbildade fenno-ugrister 
förelåg knappast. Till detta kom att professorn kunde framstå som kärv och 
hans höga krav kunde verka avskräckande även för ambitiösa studenter. Bland 
dem som under 1910-talet följde hans undervisning fanns Sigrid Drake, som 
1918 disputerade i geografi på avhandlingen Västerbottenslapparna under förra 
hälften av 1800-talet. Till kretsen av Wiklunds elever hörde även Axel Calle-
berg och Nils Moosberg, vilka svarade för omfattande fältarbeten men utan 
att disputera. Calleberg blev senare präst i Sorsele och nomadskoleinspektör. 
Moosberg, som under många år tillhörde medarbetarna i Upsala Nya Tid
ning – bland annat som teaterkritiker – avlade filosofie licentiat-examen för 
Wiklund. Han övergick sedan till universitetsbiblioteket, där han blev andre 
bibliotekarie och fungerade som vetenskaplig fotograf. Hans krafter bröts i 
förtid av sjukdom och han avled redan 1941.

Uralistik och jämförande språkforskning
I början av 1920-talet fick Wiklund en lärjunge som hade stora vetenskapliga 
ambitioner och om vars förmåga professorn blev övertygad. Det var Björn Col-
linder, som var född 1894 i Sundsvall. Hans förnamn var egentligen Torbjörn 
men han kallade sig alltid Björn. Collinder hade kommit till Uppsala 1912 
och blivit elev till Adolf Noreen, vilken blev en viktig inspiratör för honom. 
Collinder hade tänkt sig en framtid inom nordistiken och efter Noreens pen-
sionering 1919 fortsatte han sina studier för professorn i svenska språket Otto 
von Friesen. Han avlade licentiatexamen 1920 men samarbetet dem emellan 
löpte inte friktionsfritt, varför professorn rådde Collinder att i stället söka sig 
till Wiklund och finsk-ugriska språk. Collinder följde uppmaningen och blev 
väl mottagen.
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I början av 1920-talet vistades Collinder i Finland i studiesyfte, och 1924 
verkade han som pressattaché vid den svenska beskickningen. Under som-
maren 1923 samt i december 1925 genomförde han studieresor till Lappland, 
varvid han gjorde uppteckningar av skogssamedialekten kring Gällivare. År 
1926 avlade han licentiatexamen även i finsk-ugriska språk. Han färdigställde 
ett omfattande manuskript om Flakabergsmålets ljudlära, innan han 1929 dis-
puterade för doktorsgraden på en avhandling om stadieväxlingen i östersjö-
finska och i samiska dialekter från norra Finland och Kolahalvön. Det var den 
första och enda disputationen under Wiklunds tjugoåttaåriga professorstid, 
bortsett från Sigrid Drakes i ämnet geografi framlagda avhandling. Collinder 
blev docent i finsk-ugriska språk på sin avhandling. Han följde upp den med 
arbetet Die urgermanischen Lehnwörter im Finnischen (1932), med vilket han 
svarade för en grundlig undersökning av germanska lånord i finska och sa-
miska. Detta arbete utgjorde i praktiken ett specimen för den efter Wiklund 
lediga professuren.

I början av 1930-talet stod det nämligen klart att lärostolen i finsk-ugriska 
språket skulle återbesättas, vilket inte hade varit självklart eftersom profes-
suren var personlig för Wiklund. År 1930 ingick emellertid universitetsmyn-
digheterna med begäran om att tjänsten skulle omvandlas till en fast lärostol, 
vilket skedde följande år. Samtidigt beslutades att professuren efter Wiklunds 
avgång skulle utlysas under benämningen ”finsk-ugriska språk, särskilt lapska 
och finska”. De båda inom landet talade finsk-ugriska språken skulle således 
utgöra professorns huvudsakliga ansvarsområde, och av dessa skulle lapskan 
– som nämndes före finskan – inneha den främsta rangen, trots finskans inter-
nationellt sett större betydelse i egenskap av kultur- och riksspråk.

Studiet av finska språket betraktades fortfarande som en angelägenhet för i 
första hand Finland, där en livaktig och nationalistiskt präglad språkvetenskap 
hade spelat en viktig roll i nationsskapandet. Den finska som talades i Sverige, 
främst i Tornedalen, Ångermanland, Medelpad, Dalarna och Värmland, var 
däremot stadd i utdöende och, särskilt i Tornedalen, utsatt för försvensknings-
strävanden.

Universitetsutredningen av 1934 föreslog att ordningen skulle omkastas, 
varigenom finska skulle nämnas före lapska i professurens benämning, men 
detta ledde inte till någon åtgärd. Lärostolens ändrade benämning innebar att 
orienteringen mot i första hand samiska skulle ligga fast, den ordningen hade 
de facto varit rådande under hela Wiklunds professorstid.

Uppsalaprofessuren fick således en tydlig inriktning mot samiska och fin-
ska. Behovet av en tydligare utmejsling av innebörden sammanhängde i någon 
mån med att ämnet ungerska under 1920-talets senare hälft hade fått fäste vid 
Stockholms högskola, studiet av olika indoeuropeiska språk var således inte 
längre någon exklusiv angelägenhet för Uppsala. Från 1926 bedrevs undervis-
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ning i ungerska vid Stockholms högskola. Den drivande kraften bakom detta 
var den ungerske publicisten och svensklektorn Béla Leffler, som från 1910- talet 
verkade för att fördjupa de kulturella förbindelserna mellan  Ungern och  Sverige. 
Leffler, som var gift med svenskan Signe Liljekrantz, utsågs i  början av 1920- talet 
till pressattaché vid ungerska legationen i Stockholm. Han organiserade resor 
till Ungern för svenska journalister och svarade själv för en omfattande insats 
som översättare mellan språken. År 1929 tog han initiativet till grundandet av 
Ungerska sällskapet, vars ekonomiska stöd möjliggjorde inrättandet av Ungerska 
institutet året därpå. Ungerska institutet knöts till Stockholms högskola, vars 
rektor Sven Tunberg betraktade verksamheten med välvilja.

Leffler förestod institutet fram till 1936, då han efterträddes av János 
Lotz, som redan tidigare hade blivit lektor i ungerska vid högskolan. Lotz 
 moderniserade undervisningen och inriktade den mot jämförande språkve-
tenskap. Han fullföljde arbetet med uppbyggnaden av ett ungerskt bibliotek, 
och under hans ledning blev Ungerska institutet ett internationellt ledande 
forskningscentrum, vilket under krigsåren tog emot framstående språkforska-
re som Roman Jakobson och Wolfgang Steinitz. Under åren 1942 till 1944 ledde 
Lotz även det kortlivade, parallellt existerande, Ungerska kulturinstitutet. En 
gång i veckan undervisade Lotz i ungerska även vid Uppsala universitet. Han 
lämnade Sverige 1947 sedan han utsetts till professor vid Columbia University 
i New York, USA. Undervisningen i ungerska i Uppsala övertogs därefter av 
Jenő Fazekas, tidigare lektor i Finland. År 1930 inleddes även undervisning i 
finska vid Stockholms högskola. För undervisningen svarade finlandssvensken 
Volmar Bergh, vilken inkallades som lektor.

K. B. Wiklund gick i pension våren 1933. Vid sin avgång kunde han glädja sig 
över såväl att hans professur hade omvandlats till en fast lärostol, vilken skulle 
återbesättas, som att både ungerska och finska hade blivit undervisningsäm-
nen vid Stockholms högskola. Någon längre emeritustid blev honom däremot 
inte förunnad. Wiklund, som under hela sitt vuxna liv hade lidit av vacklande 
hälsa, avled i sitt hem sensommaren 1934.

År 1932 utlystes Uppsalaprofessuren i finsk-ugriska språk, särskilt lapska 
och finska. Befattningen söktes endast av Collinder, vars kompetens var up-
penbar för de sakkunniga. Humanistiska sektionen och konsistoriet uppförde 
honom med enhälliga beslut på förslag, varefter han utnämndes och tillträdde 
i mars 1933.

Som ny professor fortsatte Collinder sin utforskning av det lapska språ-
ket, inte minst genom dialektuppteckningar. Hans i Verdandis småskrifter 
utgivna Lapparna: Deras kultur och arbetsliv (1932) fick stor spridning. Bland 
större vetenskapliga undersökningar kan nämnas Lautlehre des waldlappischen 
 Dialektes von Gällivare (1938), Lappische Sprachproben aus Härjedalen (1942) 
och The Lappish Dialect of Jukkasjärvi (1949).
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Redan som student under Noreen hade Collinder blivit förtrogen med den 
jämförande språkforskningens metoder. Han överförde detta arbetssätt till 
fenno-ugristiken och nedlade ett omfattande arbete på att kartlägga släkt-
skapen mellan de uraliska och indoeuropeiska språken. Att en sådan släktskap 
sannolikt existerade var en ståndpunkt han förfäktade i den stort upplagda 
Indouralisches Sprachgut. Die Urverwandtschaft zwischen der indoeuropäischen 
und der uralischen Sprachfamilie (1934). Teorierna möttes på sina håll av kritik, 
vilken Collinder i sin tur försökte tillbakavisa i senare skrifter. Han samman-
fattade under 1950-talets senare hälft sina omfattande studier på uralistikens 
område i det magistrala trebandsverket A Handbook of the Uralic Languages 
(1955–60), den första i sitt slag.

I ett yttrande till 1945 års universitetsberedning föreslog Collinder att 
benämningen ”finsk-ugriska språk” skulle utbytas mot ”jämförande uralisk 
språkforskning med lapska och finska”. Med uraliska språk avsågs finsk-ugriska 
språk och samojediska, varför detta skulle innebära en breddning av ämnet. 
Beredningen delade i princip Collinders uppfattning men ville tills vidare inte 
förorda någon ändring, eftersom finskans ställning tydligare markerades ge-
nom ett bibehållande av benämningen ”finsk-ugriska språk”. Situationen skul-
le däremot förändras om självständiga professurer i finska i framtiden skulle 
börja inrättas. Något namnbyte kom aldrig till stånd men likafullt skedde en 
språklig breddning av ämnet under Collinders ledning. Inför sin avgång karak-
teriserade han ämnets förändring sedan Wiklunds dagar – det vill säga under 
hans egen professorstid – på följande sätt: ”Fältarbetet har nått en viss avrund-
ning, och hela den kulturform, som lappologien med alla tillhörande realia 

Professorsparet Britta och Björn 
Collinder. Britta Collinder, född 
Norrby, var sångerska och i sitt 
hem på Södra Rudbecksgatan 16 i 
Kåbo anordnade paret musikaliska 
och filologiska ”lördags aftnar”, vilka 
utgjorde ett slags fortsättning på 
äldre tiders upsaliensiska salongs-
miljöer. Fotograf: Uppsala-Bild/ 
Upplandsmuseet.
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hade till föremål, är numera stadd i avtynande, för att inte säga  utdöende. 
Folkmedicin, rasbiologi, arkeologi kan nämnas som exempel på forsknings-
grenar som ’lappologen’ har måst överlämna åt målsmännen för särskilda real-
vetenskaper.” Följaktligen ansåg Collinder att professorn måste vara lingvist 
och filolog men ”vad därutöver är kan eftersättas eller uteslutas i den mån det 
inte råkar komma inom gränserna för filologens verksamhet”. Tiotalet år efter 
lärofadern Wiklunds död drog således Collinder en skarp gräns gentemot den-
nes fältarbete och intresse för realia.

Under den första halvan av sin professorstid höll Collinder sina föreläs-
ningar i universitetshuset. Finsk-ugriska seminariet var förlagt till Ekermanska 

Björn Collinder, tredje man från vänster, gestaltar den blinde siaren Teiresias vid Klassiker-
spelen i Botaniska trädgården 22 juli 1954 (Collinders sextioårsdag). Övriga skådespelare på 
bilden ovan är från vänster musikdirektör Claes Göran Stenhammar, arkeologiprofessorn 
Sune Lindqvist och Erik Tengstrand, professor i engelska språket. Det drama som framfördes 
var Sofokles’ Antigone i Collinders översättning. I titel rollen framträdde Ingegerd Aschan. 
Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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huset vid S:t Larsgatan 2. I slutet av 1940-talet flyttade Institutionen för finsk-
ugriska språk, tillsammans med institutionerna för filosofi, fonetik, klassiska 
språk, litteraturhistoria, nordiska språk, romanska språk, sanskrit med jämfö-
rande indoeuropeisk språkforskning, slaviska språk och tyska språket, in i det 
tidigare gamla Chemicum vid Thunbergsvägen, nu omdöpt till Philologicum. 

Collinder behärskade till fulländning både finska och ungerska. Han var 
därtill en eminent kännare av finsk litteraturhistoria och framträdde som 
översättare av finsk litteratur till svenska. Främst bland dessa arbeten står 
den 1948 färdigställda översättningen av Kalevala med illustrationer av Akseli 
Gallen-Kallela. Det var den finske författaren Otto Manninen som hade upp-
muntrat Collinder att ta sig an denna uppgift. Den storartade översättningen 
av Kalevala omarbetade Collinder flera gånger; sin slutliga form fick den i och 
med fjärde upplagan 1970. Collinder översatte under 1950-talet klassiska verk 
även från andra språk, till exempel Beowulf, Snorres Edda, Euripides’ Cyklo
pen samt verk av Shakespeare.

Collinder var som språkman djupt engagerad i sitt modersmål. Hans inrikt-
ning var puristisk; han motsatte sig nymodigheter och inflytande från engel-
skan. Denna grundsyn präglade hans läroböcker, till exempel Svensk ordahjälp 
(1968) och Svenska, vårt språks byggnad (1971). Trots att Collinder tillhörde de 
internationellt ledande fenno-ugristerna blev han för den bildade allmänheten 
minst lika bekant som översättare och svensk språkvårdare.

På sin sextioårsdag bestods Collinder festskriften Scandinavica et fenno
ugrica (1954). Sex år senare kreerades han till filosofie hedersdoktor vid Hel-
singfors universitet. Collinder pensionerades 1961 men förblev verksam under 
ytterligare två decennier. Under emeritustiden ägnade han sig främst åt andra 
ämnen än fenno-ugristiken. År 1959 hade han utgivit läroboken Språket, en 
inledande orientering om det vetenskapliga språkstudiet, och efter pensione-
ringen undervisade han under tio år i allmän språkvetenskap vid universite-
tet. Under lång tid ledde han som ordförande Språkvetenskapliga sällskapet i 
Uppsala. Han var under slutet av sitt liv bosatt i Wien under delar av året och 
föreläste då i nordiska språk och germanistik. I Wien avled han våren 1983.

Från 1894 till 1947 ombesörjdes undervisningen i finska av professorerna i 
finsk-ugriska språk, det vill säga av i tur och ordning K. B. Wiklund och Björn 
Collinder. År 1947 tillträdde emellertid en särskild finsk lektor som övertog 
språkundervisningen. Den förste lektorn i finska, Osmo Ikola, föreläste om finsk 
litteraturhistoria, till exempel över Aleksis Kivi, och gav kurser som ”finska för 
nybörjare” och ”översättnings- och konversationsövningar för något mera för-
sigkomna”. Ikola tjänstgjorde fram till 1951, då han blev professor i finska och 
därmed besläktade språk vid Åbo finskspråkiga universitet. Åren 1975–81 var 
han rektor för detta lärosäte. Ikolas efterträdare som lektor i Uppsala, litteratur-
historikern Sakari Vapaasalo, innehade därefter lektoratet ända fram till 1978.
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Fenno-ugristik i Uppsala och Lund
Efter andra världskriget etablerades finsk-ugriska språk vid fler lärosäten i Sve-
rige. I 1945 års universitetsberedning föreslogs inrättandet av ett lektorat i 
finska vid Lunds universitet. I ett remissyttrande hävdade professon i slaviska 
språk, Knut Olof Falk, att det vore rimligare om medel i stället utverkades 
för en preceptur. I likhet med vad som varit fallet i Uppsala femtio år tidigare 
fanns en kompetent kandidat tillgänglig. År 1946 hade nämligen den estniske 
lingvisten Julius Mägiste kommit till Sverige sedan han först flytt till Tyskland 
undan den framryckande sovjetiska armén. Han hade sedan 1932 varit profes-
sor i östersjöfinska språk i Tartu. Någon preceptur för Mägiste kom inte till 
stånd och lektoratet i finska tillföll Pertti Virtaranta. I stället fick Mägiste ett 
tillfälligt lärarförordnande och började undervisa vid Lunds universitet 1947. 
Han utnämndes till docent 1950. Två år senare fungerade han som sakkunnig 
då professuren i finska vid Helsingfors universitet skulle återbesättas.

År 1953 lanserade Karl Gustav Ljunggren, professor i svenska språket i 
Lund, förslaget att Mägiste skulle få rätt att examinera i ”finsk-ugriska språk 
(eller eventuellt östersjöfinska språk)”. Språkvetenskapliga sektionen i Uppsala 
fann emellertid olyckligt att i Lund inrätta ett examensämne med samma 
namn som i Uppsala, där lapskan sedan länge utgjorde ämnets centrala del. 
De upsaliensiska protesterna förklingade dock ohörda; Lunds universitet till-
erkändes examensrätt i finsk-ugriska språk ”så länge docenten därstädes Julius 
Mägiste är villig och oförhindrad att förrätta examination i ämnet”. Vid sam-
ma tid inrättades i Lund även seminariet för finsk-ugriska språk, vilket leddes 
av Mägiste. Diskussionerna mellan Mägiste och Collinder om ämnets status 
i Lund bidrog inte till att skapa förbindliga relationer mellan institutionerna. 
Till detta kom andra faktorer. Den i Uppsala verksamme exil-esten Valter 
Tauli hade en tid varit knuten till Collinders institution men sedan hamnat 
i konflikt med professorn. I stället togs han om hand av Mägiste i Lund. När 
Tauli i maj 1956 disputerade på en avhandling om ljudhistoriska tendenser i 
estniska dialekter tog Collinder tåget ned till Lund för att extraopponera.

Bland Collinders elever fanns Israel Ruong, som var bördig från Harrok 
i Arjeplog och som barn endast talade samiska; svenska lärde han sig först 
via en Hermodskurs i början av 1920-talet. År 1943 disputerade han på en 
avhandling om verbsystemet i sitt modersmål Pitesamiskan, varvid han blev 
den förste samen i Sverige som avlade doktorsgraden. Han blev docent i lapska 
språket och lapsk etnologi och 1969 tilldelades han professors namn. Ruong 
blev bekant som eminent kännare av den samiska kulturen, bland annat ge-
nom handboken Samerna i historien och nutiden (1969), vilken utkom i flera 
upplagor. En av Collinders senare elever var Tryggve Sköld, som disputerade 
1961, det vill säga samma år som professorn blev emeritus. Sköld efterträdde 
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1967 Mägiste som universitetslektor i Lund, innan han 1971 utnämndes till 
professor i Uleåborg. När sedan en professur i finska inrättades vid Umeå uni-
versitet två år senare utsågs Sköld till dess förste innehavare. 

Större betydelse för finsk-ugriskans fortsatta utveckling i Uppsala skulle 
en annan av Björn Collinders elever få, nämligen Bo Wickman som hade fått 
en för den tiden i det närmaste häpnadsväckande ingång till ämnet. Han hade 
fått sin skolning vid Stockholms högskola, där han studerade ungerska. Läsåret 
1937/38 tillbringade han som gäststudent i Budapest, där han knöt kontakter 
med forskare som Loránd Benkõ och Julius Mägiste. Under ett tillfälligt be-
sök i Wien blev han vittne till Hitlers intåg under nazisternas ”Anschluss”. 
Senare studerade Wickman chantiska för Wolfgang Steinitz, som under kriget 
vistades som flykting i Stockholm. Både Steinitz och János Lotz blev viktiga 
inspiratörer för Wickman, som först i ett senare skede på allvar upptog stu-
diet av lapska och finska, de båda huvudspråken inom Uppsalaprofessurens 
område. Han genomförde ett antal studieresor till Lappland, och i festskriften 
till Collinders sextioårsdag införde han uppsatsen ”Objektets kasus i pluralis i 
sydlapskan”. Somrarna 1951 och 1957 tillbringade han i Finland för att förkovra 
sig i finska.

Docent Israel Ruong i sitt arbetsrum hösten 1963. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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I maj 1955 disputerade Wickman på avhandlingen The Form of the Object 
in the Uralic Languages, vilken byggde på material från så gott som alla finsk-
ugriska och samojediska språk och visade på författarens förmåga till jäm-
förande utblickar över de uraliska språkens vidsträckta domäner. Fakultets-
opponenten Aulis J. Joki var dock inte odelat positiv och riktade kritik mot 
Wickmans behandling av nordsamojediskan, vilken han vidareutvecklade i en 
recension i Finnischugrische Forschungen 1956. Trots sina invändningar tillstod 
Joki dock att Wickmans arbete till stora delar var ett pionjärarbete, och av 
sektionen erhöll respondenten betyget ”Cum laude” för författandet. Wick-
man blev docent på sin avhandling och gav sin opponent ett utförligt svar i 
Finnischugrische Forschungen 1958.

Under de följande åren framlade Wickman kortare studier över nentsiska, 
samiska och östersjöfinska. Även om hans vetenskapliga författarskap ännu 
var kvantitativt begränsat – i synnerhet vad beträffade lapska och finska – 
stod han förhållandevis väl rustad vid 1960-talets ingång, då lärostolen skulle 
återbesättas.

När ansökningstiden löpte ut i mars 1960 stod det klart att Julius Mägiste 
skulle göra Wickman rangen stridig om professuren. Israel Ruong befann sig i 
Lappland och bedrev vetenskapligt fältarbete. Han missade därför utlysningen 
och försökte förgäves beveka universitetsmyndigheterna om att få ansöka i 
efterhand. Wickman och Mägiste representerade skilda inriktningar och till-
hörde olika generationer. Tillsättningen kom därför att handla om huruvida 
traditionen från Wiklund och Collinder skulle brytas eller ej. De båda aspi-
ranternas vägar hade, som nämnts, korsats redan 1937 i Budapest, då Mägiste 
varit gästprofessor och Wickman ung stipendiat. Mägiste, som var sjutton år 
äldre än sin medsökande, kunde uppvisa en betydligt mer omfattande pro-
duktion. Hans forskning rörde dock främst östersjöfinska, och han stod i ännu 
större utsträckning än Wickman främmande för den i Uppsala hävdvunna 
inriktningen mot samiska och finska. Sannolikt var det därför som de båda 
nordisterna Valter Jansson och Ivar Lundahl redan i april 1960, det vill säga 
bara några dagar efter ansökningstidens utgång, föreslog att Wickman skulle 
kallas till professuren.

De tre sakkunniga – Björn Collinder, Osloprofessorn Knut Bergsland och 
Helsingsforsprofessorn Paavo Ravila – hade således att ta ställning till såväl 
de båda ansökningarna som till förslaget att kalla Wickman. Sakkunnigut-
låtandena förelåg på hösten 1960. Collinder framhöll att Mägiste, trots sina 
förtjänstfulla insatser inom studiet av östersjöfinskan, inte kunde förklaras 
kompetent för professuren i Uppsala, eftersom han saknade meriter inom 
det helt centrala området lapska språket. Till detta kom att Mägiste inte hade 
ägnat sig åt jämförande språkforskning eller publicerat något arbete, ”där han 
behandlar något problem i uraliskt totalperspektiv”. Ravila, som våren 1948 
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hade vikarierat för Collinder på professuren i Uppsala, stödde av likartade 
skäl kallelseförslaget. Bergsland avstyrkte däremot det väckta förslaget. Trots 
Mägistes svaghet i samiska ansåg Bergsland att hans kompetens inte kunde 
ifrågasättas och att han förtjänade att utnämnas före Wickman.

I slutet av november 1960 författade Mägiste en längre skrivelse till sektio-
nen, i vilken han bemötte Collinders och Ravilas utlåtanden. Han ansåg sig 
vara en högst välmeriterad fennist och påpekade att de tre sakkunniga alla 
hade lappologi som huvudämne, ingen av dem hade främst specialiserat sig på 
de östersjöfinska språken. Resultatet hade därför, enligt Mägiste, blivit att han 
förvägrats en opartisk granskning. Förslaget att kalla Wickman behandlades 
i sektionen i februari 1961, där det föll med röstsiffrorna sju mot sex. Någon 
konkurrens blev det ändå inte. I en skrivelse till sektionen en månad senare 
återkallade nämligen Mägiste sin ansökan. Han framhöll att han redan i sin 
föregående skrivelse hade ”fäst uppmärksamheten på två sakkunnigas (prof. 
Bj. Collinders och P. Raavilas) uppenbara partiskhet vid bedömandet av mina 
vetenskapliga meriter och min kompetens samt anhållit om nytt sakkunnig-
förfarande, vilket enligt min mening skulle ha inneburit utseende av nya sak-
kunniga för förnyad behandling av ärendet”. Eftersom så inte skulle ske fann 
Mägiste ingen anledning att kvarstå som sökande, allra minst som protokollet 
från sektionens sammanträde visade att majoriteten av ledamöterna hade ”an-
slutit sig till den av prof. Collinder framlagda ensidiga tolkningen av profes-
surens i fråga innebörd, vilken jag inte kan godta”.

Efter beslut av riksdagen 1960 hade Mägiste erhållit en personlig docent-
tjänst, vilken ersatte hans tidigare mer temporära lärarförordnanden i Lund. 
Han fortsatte sitt vetenskapliga arbete och utgav bland annat studier om fin-
ska ortnamn i Värmland. Fram till sin pensionering 1967 förblev han fenno-
ugristikens målsman i Lund. I början av 1960-talet gjorde Språkvetenskapliga 
sektionen i Lund flera, men resultatlösa, framställningar för att utverka en 
professur för honom. Mägiste avled 1978.

Mägistes förhållande till kollegerna i Uppsala var, som framgått, frostigt. 
Detta fick till följd att det vetenskapliga utbytet mellan institutionerna i Lund 
och Uppsala förblev begränsat ända fram till slutet av 1960-talet. Särskilt 
komplicerat var det personliga förhållandet mellan Mägiste och Collinder. Till 
detta bidrog stridigheterna kring examensämnets benämning i Lund, Collin-
ders extraopposition på Valter Taulis avhandling och inte minst hanteringen 
av Mägistes ansökan till professuren i Uppsala. Än viktigare var att Collinder 
också ifrågasatte Mägistes kompetens för en professur i Lund, vilket sannolikt 
bidrog till att någon sådan befattning aldrig kom till stånd. När Mägiste pen-
sionerades omvandlades hans personliga docenttjänst till ett lektorat i finsk-
ugriska språk, vars förste innehavare blev Collinders elev Tryggve Sköld.
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Tillväxt och breddning
Sedan Mägiste återtagit sin ansökan till Uppsalaprofessuren var Bo Wickman 
således ende återstående sökande. Han utnämndes och tillträdde vid halvårs-
skiftet 1961. Vid tiden för hans utnämning hade ämnet finsk-ugriska språk in-
trätt i en dynamisk fas. Under 1960- och 1970-talen ökade antalet årliga stu-
denter i finska från något tiotal till flera hundra, således till helt andra nivåer 
än vad som varit fallet under Wickmans båda företrädare. Detta hängde delvis 
samman med den så kallade utbildningsexplosionen, det vill säga ökningen av 
antalet universitetsstuderande över huvud. Minst lika viktigt var att antalet 
invandrare från Finland ökade kraftigt i slutet av 1960-talet, vilket ställde nya 
krav på undervisningen. Dessutom var finska ett spärrat universitetsämne i 
Finland, varför många studenter som inte kom in vid finska universitet i stället 
sökte sig till Sverige.

Som lärare sekunderades Wickman av lektorerna Sakari Vapaasalo i finska 
och Valter Tauli i estniska. Åtta disputationer ägde rum under Wickmans 
drygt två decennier långa professorstid. Fler och fler professurer i olika finsk-
ugriska språk inrättades vid övriga lärosäten i landet. Osmo Hormia tillträdde 
1965 en professur i finska språket och kulturen vid Stockholms universitet. 
Vid Umeå universitet tillkom under 1970-talets första hälft dels en professur 
i finska, dels en professur i samiska. De första innehavarna av dessa lärostolar, 
Tryggve Sköld och Nils-Erik Hansegård, hade båda tidigare varit docenter vid 
Uppsala universitet.

Ungern och ungerska språket låg Wickman särskilt varmt om hjärtat, såväl 
före som under professorstiden. Efter Ungernrevolten 1956 engagerade han sig 
djupt för mottagandet av de studenter som kom som flyktingar. År 1957 utsågs 
han till János Lotz’ efterträdare som föreståndare för Ungerska institutet vid 
Stockholms högskola. I mitten av 1960-talet utgav han Svenskungersk ordbok. 
Han utsågs 1977 till förste ordförande av The International Association of 
Hungarian Studies, vilket uppdrag han innehade fram till 1991. För undervis-
ningen i ungerska svarade, förutom Wickman, Ödön Lavotha, som kommit 
till Helsingfors som flykting i slutet av 1950-talet. Några år senare flyttade han 
till Uppsala, där han tjänstgjorde som lektor fram till sin bortgång i början av 
1970-talet.

Bo Wickman pensionerades sommaren 1982 och avled i maj 2007. Inför ut-
lysningen av tjänsten 1981 beslutades på Wickmans initiativ att professuren 
skulle byta namn från ”finsk-ugriska språk, särskilt lapska och finska” till en-
bart ”finsk-ugriska språk”. Skälet till förändringen var att antalet lärostolar 
hade ökat inom landet, särskilt sådana som främst avsåg samiska och finska, 
det vill säga just de språk som tidigare utgjort Uppsalaprofessurens tyngd-
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punkt. Redan före namnbytet hade Wickman inrättat särskilda studielinjer 
i estniska, finska, samiska och ungerska från A- till D-nivå, varefter följde 
gemensam forskarutbildning. På så sätt kunde blivande forskare specialisera 
sig inom ett av de fyra språken samtidigt som det krävdes insikter i de övriga 
tre och i det gemensamt finsk-ugriska. Till detta skall läggas att Wickman 
regelbundet meddelade undervisning i något av de finsk-ugriska eller samo-
jediska språk som talades inom Sovjetunionen: ostjakiska, juraksamojediska, 
mordvinska och tjeremissiska. Wickman eftersträvade således en breddning 
av ämnet. I praktiken hade finskan en särställning, eftersom det endast var 
inom detta språk som det fanns lärartjänster, nämligen ett universitetslekto-
rat, ett utländskt lektorat och en halv adjunktstjänst. I övriga språk bedrevs 
timundervisning.

Bo Wickman vid installationen i universitetshuset den 24 mars 1962. Han flankeras av pro-
rektor Bo Vahlquist och rektor Torgny T. Segerstedt. I installationsföreläsningen lämnade 
Wickman en exposé över ”De finsk-ugriska språkens särdrag”. Han redogjorde för de finsk-
ugriska språkens uppkomst i det inre av Ryssland för 4000–5000 år sedan, och för den bestå-
ende delning i en östlig gren (bland annat ungerska) och en västlig gren (samiska och öster-
sjöfinska) som därefter uppstod genom dialektspridning. En särskild reverens gjorde han till 
sin företrädare Björn Collinder, vilken kort före installationen hade utgett tredje delen av sin 
handbok över de uraliska språken. Fotograf: Uppsala-Bild/Uppsala universitetsbibliotek.
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Utbyggnad och internationellt samarbete
Vid ansökningstidens utgång i december 1981 hade två ansökningar inkommit, 
dels från docenten Oscar Lazar, dels från filosofie kandidaten Lars- Gunnar 
Larsson, som just hade färdigställt – men ännu inte disputerat på – en avhand-
ling om de östersjöfinska språkens partitivbruk. Lazar var fjorton år äldre än 
Larsson. Han hade disputerat och blivit docent i Uppsala 1975 men därefter 
inte publicerat mycket. De sakkunniga var överens om att han inte uppnådde 
kompetenskraven för en professur. Larsson fyllde trettiofyra år veckan efter 
ansökningstidens utgång och disputerade under samma månad med Osmo 
Ikola som fakultetsopponent. Förutom doktorsavhandlingen, som fick goda 
vitsord av de sakkunniga och i sig ansågs vara tillräcklig för en kompetensför-
klaring, kunde han uppvisa flera uppsatser, däribland en studie kring baltiska 
lånord i finskan. Till detta kom att han under flera år ensam hade svarat för 
Uppsalainstitutionens deltagande i det internationella projektet Atlas Lingua-
rum Europae, inom vilket han dels sammanställde materialet från de i Sverige 
talade samiska dialekterna, dels samordnade hela det samiska materialet från 
de nordiska länderna och Sovjetunionen. I maj 1982 uppfördes Larsson på för-
slag av sektionens tjänsteförslagsnämnd, varpå han utnämndes av regeringen 
med tillträde från 1 juli samma år. Oscar Lazar lämnade Uppsala kort därefter 
för att vikariera som lektor i Lund. Han fick så småningom ett fast lektorat 
och företrädde ämnet i Lund fram till sin pensionering 1998.

Trots att professurens benämning vid Larssons tillträde hade ändrats till 
enbart ”finsk-ugriska språk”, utan preciseringen ”särskilt lapska och finska”, 
förblev finskans ställning stark inom ämnet. Den nominella ändringen mot-
svarades dock inte fullt ut av en praktisk ändring; det rådde delade meningar 
om vilken karaktär ämnet skulle ha efter lärostolens namnbyte. Under Lars-
sons ledning skedde en förstärkning av de övriga språkens ställning. Så tillkom 
genom omfördelning en halv adjunktstjänst i samiska och senare även en halv 
adjunktstjänst i estniska samt ett halvt lektorat i ungerska. Genom Larssons 
försorg tillkom 1987 ett lektorsutbyte med Ungern. Således fanns universitets-
lektor och utländsk lektor i både finska och ungerska. Till institutionen sändes 
utan kostnad både Helsingin Sanomat (sedan länge) och Ungerns ledande tid-
ning Magyar Nemzet. I detta arbete hade Larsson gott stöd av den ungerske 
lingvisten Péter Hajdú.

Läget förändrades radikalt genom Sovjetunionens sammanbrott 1991, var-
vid de många i Ryssland talade uraliska språken blev tillgängliga på ett sätt 
som de inte hade varit sedan 1917. En central uppgift för fenno-ugristerna blev 
därför att skapa kontaktnät bland marier och mordviner, komer och udmur-
ter, chanter och manser och bland samojeder. Uppsalaforskarna deltog inten-
sivt i den omfattande breddning av ämnet som ägde rum. Genom Larssons 
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försorg ordnades finansiering så att forskare från Ryssland kunde komma till 
Uppsala för terminslånga vistelser, varvid de också undervisade i sina respek-
tive modersmål.

År 1994 kunde Uppsalas fenno-ugrister högtidlighålla hundraårsjubileet av 
undervisningen i ämnet vid universitetet. Ett internationellt jubileumssym-
posium anordnades, varvid bland annat deltog modersmålstalare represente-
rande inte mindre än nio finsk-ugriska språk. De flesta av dem hade tidigare 
tillbringat en termin i Uppsala som stipendiater. Bidragen från konferensen 
trycktes i volymen Lapponica et Uralica (1996). Högre seminariet vid institu-
tionen ägnades under läsåret 1993/94 till återblickar på ämnets historia. Semi-
nariebidragen låg till grund för skriften Finskugriska institutionen i Uppsala 
1894–1994 (1996), ederad av Raimo Raag och Lars-Gunnar Larsson.

Vid tiden för hundraårsjubileet omfattade finsk-ugriska institutionen, för-
utom professuren, en forskarassistenttjänst, två och en halv tjänst i finska, en 
och en halv tjänst i vardera estniska och ungerska, en halv tjänst i samiska, 
en assistent och en högskolesekreterare. Planerna för att skapa en hel tjänst i 
samiska kröntes inte med framgång men likafullt tillhörde institutionen de 
största i sitt slag i världen. Till viss del berodde det på att ämnet i finsk-ugriska 
länder, till exempel Finland, är uppdelad i två ämnen, dels modersmålet, dels 
finsk-ugriska språk. Expansionen har dock inte fortsatt efter jubileet, tvärtom 
har mer än hälften av tjänsterna har försvunnit. Vid mitten av 2010-talet fanns 

Lars-Gunnar Larsson mottar sin festskrift av dess tre redaktörer i Göttingen 7 december 2012. Till vänster om Larsson 
står professorerna Eberhard Winkler och Cornelius Hasselblatt, längst till höger står docent Hans-Hermann Bartens.
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inga utländska lektorer kvar. På 
nyåret 2004 hade Institutionen 
för finsk-ugriska språk slagits 
samman med institutionerna 
för slaviska språk, romanska 
språk och tyska. Den nya enhet 
som därmed uppstod benämn-
des Institutionen för moderna 
språk.

Under Larssons långa äm-
betstid skedde en utbyggnad 
av forskarutbildningen och 
det internationella samarbetet. 
Så kunde Larsson medföra sin 
doktorand Torbjörn Söder på 
en expedition till chanterna vid 
Ob. Resan, som skedde inom 
ramen för ett samarbete med 
Ryska vetenskapsakademiens 
filial i Syktyvkar (Komirepu-
bliken), gjorde det möjligt för 
Söder att samla material till sin avhandling, dels ur lexika, dels från levande 
informanter. Under Sovjet tiden, då inte ens ungrare fick besöka Sibirien, hade 
en sådan resa varit otänkbar. 

Sammanlagt tjugo doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling färdig-
ställdes, vilket torde vara fler än vid någon annan finsk-ugrisk institution nå-
gonsin. Två av doktoranderna, Toivo Tikka och Annika Jansson, avled före 
disputationen men deras avhandlingar utgavs postumt. Fyra av Larssons elever 
blev senare professorer. Långvarigt samarbete skedde med bland annat Åbo 
universitet. Professorn därstädes Alho  Alhoniemi utsågs 1994 till hedersdok-
tor vid Uppsala universitet. Larsson har under drygt tjugo års tid ingått i ex-
ekutivkommittén för de internationella finsk-ugriska kongresserna, och han är 
president inom det i Göttingen baserade sällskapet i Societas Uralo-Altaica.

I sin egen forskning har Larsson bland annat ägnat sig åt komparativ fenno-
ugristik och samiska. Med sin språkliga bredd och lingvistiska mångsidighet 
har han varit väl skickad för denna uppgift. Detta framgår redan av den pre-
sentation som Bo Wickman 1983 lämnade av sin efterträdare: ”Larsson har en 
bred och grundlig språkvetenskaplig utbildning bakom sig. Han har förutom 
finsk-ugriska språk bl a studerat ryska, litauiska och sanskrit med jämförande 
indoeuropeisk språkforskning, och han har i sina egna forskningar förstått att 
låta kunskaperna från andra språkområden bli till nytta för den finsk-ugriska 

Lars-Gunnar Larsson tecknad av den ungerske 
konstnären László Csíky omkring år 2000.
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forskningen. Inom sina indologiska studier använde han sina kunskaper i 
finsk-ugriska språk till att skriva en uppsats om den uralo-dravidiska hypotesen, 
d v s den teori som vill göra gällande att det råder ursläktskap mellan de 
 uraliska (d v s finsk-ugriska och samojediska) och de huvudsakligen i Syd-
indien talade dravidiska språken.” Larsson har vidare intresserat sig för sitt 
ämnes historia, inte minst för K. B. Wiklunds insatser.

Efter drygt trettio år som innehavare av lärostolen, och tolv år som inspek-
tor för Västgöta nation, pensionerades Lars-Gunnar Larsson vid utgången av 
2012. Som forskare har han vunnit internationellt erkännande. I samband med 
emeriteringen hedrades han av sina internationella kolleger med festskriften 
 Lapponicae Investigationes et Uralicae. Året därpå kreerades han till heders-
doktor i  Debrecen, Ungern.

Professuren i finsk-ugriska språk utlystes i januari 2013 och dess inriktning 
definierades på detta sätt: ”Ämnet omfattar den finsk-ugriska språkgruppen i 
sin helhet. Förutom finska, samiska, estniska och ungerska ingår även andra 
östersjöfinska språk och i Ryssland talade finsk-ugriska språk i ämnesområdet.” 
Den utlysta tjänsten tillföll Rogier Blokland, biträdande professor vid Ludwig-
Maximilians-Universität i München, vilken bland annat hade forskat om rys-
ka lånord i estniskan. Blokland, som således blev lärostolens femte innehavare 
på nästan 110 år, tillträdde på hösten 2014.





Diskussionsledaren Bo Wirmark och debattörerna Bror Rexed, Alva Myrdal och Johan Galtung fotografera-
de i samband med debatten om ”Fredsforskningens behov och möjligheter” i universitetshuset i Uppsala den 
21 januari 1966. Samma dag hade en kommitté, där både Alva Myrdal och Bror Rexed ingick, överlämnat 
sitt betänkande om grundandet av ett internationellt fredsforskningsinstitut i Sverige. Det ledde några 
månader senare till grundandet av SIPRI. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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Från fredsrörelse 
till fredsforskning

I november 2013 installerades Håvard Hegre som andre innehavare av Dag 
Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning vid Uppsala univer-
sitet. Dessförinnan hade Peter Wallensteen innehaft lärostolen under tjugosju 
år, från starten 1985 till 2012. Installationen av Hegre ägde rum bara några 
veckor innan starten av fredsåret 2014, då 200-årsmarkeringen av den svenska 
freden högtidlighölls. Vid samma tid hade dessutom ett halvsekel förflutit 
sedan fredsforskningen, till följd av olika studentinitiativ, börjat växa fram 
i Uppsala. Enligt en statlig utredning från 1969 ledde ämnet ”sitt ursprung 
i studiecirklar som startades 1963 inom det Nordiska sommaruniversitetets 
ram”. I själva verket torde dock startpunkten kunna föras ytterligare något år 
tillbaka i tiden. En av pionjärerna, Bo Wirmark, sedermera kommunalpoliti-
ker i Uppsala och verksam inom fredsrörelsen, har daterat den till ”någon gång 
sent på hösten 1961 eller tidigt våren 1962”, det vill säga vid samma tid som 
mer än tusen Uppsalastudenter deltog i de omfattande arrangemangen kring 
Dag Hammarskjölds begravning.

Genom 1960- och 1970-talen fördes en livlig diskussion om fredsforskning-
ens inriktning och organisering. Till slut ledde detta fram till inrättandet av en 
professur vid Uppsala universitet med Dag Hammarskjölds namn i samband 
med tjugoårsmarkeringen av hans död 1981. Ännu vid denna tid förelåg vitt 
skilda uppfattningar om ämnets särart, varför det kom att dröja flera år innan 
den nya lärostolen kunde besättas. Utfallet av den komplicerade tillsättningen 
blev vägledande för fredsforskningens inriktning i landet.

Forskning för fred
Freds- och konfliktforskningens internationella disciplinformering hade tagit 
sin början under 1950-talet, då Dag Hammarskjöld ledde Förenta Nationerna 
genom kriserna i Suez, Libanon, Laos och Kongo. Andra världskrigets fasor 
låg bara något decennium tillbaka i tiden. I Korea och Indokina hade nya krig 
brutit ut och kalla kriget hade drivit fram en allt häftigare kapprustning mel-
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lan supermakterna, vars kärnvapenarsenaler snart var tillräckligt stora för att 
kunna ödelägga civilisationen flera gånger om.

Utvecklingen gav upphov till både farhågor och protester. Kort före sin död 
i april 1955 hade Albert Einstein tillsammans med Bertrand Russell formule-
rat en appell, i vilken de varnade för farorna med kärnvapen. Det så kallade 
Einstein–Russell-manifestet undertecknades av ytterligare nio framstående 
vetenskapsmän, däribland Joseph Rotblat, Linus Pauling och Frédéric Joliot-
Curie. Kort efter offentliggörandet av manifestet erbjöd sig den kanadensisk-
amerikanske finansmannen och filantropen Cyrus S. Eaton att finansiera mö-
tesverksamheten. Det första mötet hölls sommaren 1957 i hans födelsestad 
Pugwash i Nova Scotia, Kanada. Platsen för det första mötet gav rörelsen 
dess namn. Fram till 1960-talets mitt var Pugwashmötena, vilka vanligtvis 
ägde rum en till två gånger om året, det enda större internationella samarbe-
tet inom freds- och konfliktforskningens område. Bland deltagarna i denna 

Studenter markerar vägen för Dag Hammarskjölds begravningskortege från domkyrkan till 
Uppsala gamla kyrkogård 29 september 1961. Uppsala-Bild/Upplandsmuseet.
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rörelse fanns Alva Myrdal. Joseph Rotblat och Pugwashrörelsen tilldelades 
1995 Nobels fredspris. Våren 2001 mottog Rotblat Uppsala universitets Dag 
Hammarskjöld-medalj, varvid han även höll Dag Hammarskjöld-föreläsning i 
universitetsaulan.

År 1958, kort efter Pugwashrörelsens uppkomst, konstituerades i Storbritan-
nien Campaign for Nuclear Disarmament (CND). Även i detta sammanhang 
spelade Bertrand Russell och Joseph Rotblat framträdande roller. Bland CND:s 
övriga grundare kan nämnas Peggy Duff, John Collins och Michael Foot, den 
sistnämnde sedermera ledare för Labourpartiet. CND:s berömda logotyp, de-
signad av formgivaren Gerald Holtom, blev snart hela fredsrörelsens symbol. 
Vidare organiserade CND de omtalade protestmarscherna mellan London och 
Aldermaston i Berkshire, där Storbritanniens Atomic Weapons Research Esta-
blishment var förlagt. Marscherna längs den cirka 
åttio kilometer långa sträckan ägde rum varje påsk 
mellan 1958 och 1965. Första gången marscherade 
deltagarna från London till Aldermaston, därefter 
i motsatt riktning. I början av 1960-talet samlade 
Aldermastonmarscherna årligen över 100 000 
deltagare när de nådde slutmålet London.

Samtidigt med Pugwashrörelsen och CND 
växte även den akademiska freds- och konflikt-
forskningen fram. Fredsaktivismen och freds-
forskningen utgjorde olika grenar, vilka löpte ut 
från samma stam. För fredsrörelsen blev det en 
angelägen uppgift att bereda fredsforskningen 
plats vid universiteten för att på så sätt vinna 
akademisk legitimitet för fredsprojektet. Politisk 
aktivism och närhet till det praktiska fredsarbe-
tet blev därför utmärkande drag inom den äldsta 
fredsforskningen. Syftet var inte att forskarna 
skulle isolera sig i akademiska elfenbenstorn, tvärtom skulle de frambringa 
kunskap som kunde appliceras på aktuella frågor rörande krig, fred och kon-
fliktlösning. Denna inställning – det vill säga att syftet var forskning för fred, 
inte bara om fred – väckte samtidigt misstänksamhet, eftersom den ansågs 
strida mot vetenskapens objektivitetskrav.

Tidiga amerikanska pionjärer inom fredsforskningen var krigsteoretikern 
Quincy Wright, som utgav det klassiska arbetet A Study of War (1942), och 
 Pitirim Sorokin, vilka var verksamma i Chicago respektive vid Harvard. I Stor-
britannien utvecklade matematikern och meteorologen Lewis Fry Richardson 
under 1940-talet en matematisk kapprustningsteori, som han utlade i form 
av differentialekvationer. På så sätt sökte han visa att kapprustningen drevs 

Flygblad med uppmaning till 
deltagande i marschen från 
London till Aldermaston 1958. 
Gerald Holtoms logotyp nere 
till vänster.



AKADEMISKA INTERIÖRER

318

av sin egen logik; processen ledde obevekligen fram till krigsutbrott. Under 
Richardsons livstid betraktades hans krigsteoretiska arbeten med skepsis men 
efter hans död 1953 kom de att bli föremål för allt större intresse. Richardson 
inspirerade flera av de ledande fredsforskare som samlades vid University of 
Michigan i Ann Arbor under 1950-talet, till exempel J. David Singer, Anatol 
Rapoport och Kenneth E. Boulding. I Ann Arbor inrättades 1959 ett Center for 
Conflict Resolution. Utgivningen av den amerikanska facktidskriften Journal 
of Conflict Resolution hade inletts två år tidigare. En milstolpe för fredsforsk-
ningen var inrättandet av International Peace Research Association (IPRA) 
vid en konferens i Schweiz i december 1964. Bland initiativtagarna fanns paret 
Kenneth E. och Elise Boulding. IPRA blev ett forum för samarbete mellan de 
omkring hundra fredsforskningsinstitut som fanns runt om i världen.

De första amerikanska ansatserna följdes snart av liknande initiativ i Skan-
dinavien. År 1959 hade den unge norske sociologen Johan Galtung inrättat 
Institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo. Galtung, som även han räknas till 
den internationella fredsforskningens pionjärer, lade vidare grunden till fack-
tidskriften Journal of Peace Research, vilken började utges 1964. Året dessför-
innan hade den första nordiska fredsforskningskonferensen ägt rum i Oslo. 

Den norske fredsforskaren Johan Galtung talar över ämnet ”Det internationella läget – vad bör göras?” i 
 Universitetshuset i Uppsala den 28 oktober 1969. Fotograf: UNT.
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År 1969 tillträdde Galtung världens första professur i freds- och konfliktforsk-
ning vid universitetet i Oslo. Hans betydelse som inspiratör för den fram-
växande svenska fredsforskningen under 1960-talet kan knappast överskattas. 
I Journal of Peace Research 1968 skrev exempelvis Herman Schmid: ”It is no 
exaggeration to say that peace research in Scandinavia is the creation of this 
one man; and peace research is probably more developed in Scandinavia than 
anywhere else.”

Under 1960-talet leddes den skandinaviska fredsforskningen från PRIO och 
Norge men intresset spred sig snabbt till de nordiska grannländerna, särskilt 
till Sverige. I slutet av 1962 skrev Herman Stolpe i en ledare i Världshorisont 
att det även i Sverige var dags att bygga upp fredsforskningen som vetenskap: 
”Början skulle kunna ske på samma sätt som i Norge, nämligen genom öppna 
avdelningar för ’konflikt- och fredsforskning’ vid universitetens socialveten-
skapliga institutioner.” I Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens tidning 
Freden framhöll Bo Wirmark att det var dags att organisera svensk fredsforsk-
ning, vilket lämpligast borde ske inom ramen för Utrikespolitiska institutet.

I december 1963 mottog Linus Pauling Nobels fredspris för år 1962. Han 
besökte därvid även Stockholm, och i samband med besöket inrättades Linus 
Pauling-fonden för svensk fredsforskning med pastor primarius Åke Zetter-
berg som ordförande. I styrelsen ingick bland andra författaren Per  Anders 
Fogelström, tillika ordförande i Svenska Freds- och Skiljedoms för eningen. 
Fonden skulle lämna anslag till kurser och seminarier samt understödja den 
svenska fredsforskningens organisering.

Kort därefter, i januari 1964, bildades Internationella konfederationen 
för avrustning och fred (ICDP) vid en konferens på Kurhotellet i skånska 
 Tyringe. Sammanslutningen skulle främja samarbetet mellan alla nationella 
och internationella institutioner, som oavhängigt av sina regeringar arbetar 
för världsfred. Bland de drivande krafterna fanns Bertil Svahnström, redaktör 
för Freden. Vid mötet i Tyringe deltog bland andra den amerikanske medbor-
garrättsaktivisten Bayard Rustin och hans landsman Alfred Hassler, framträ-
dande ledamot av Fellowship of Reconciliation (FOR USA). Fredsforskarna i 
Uppsala representerades av Bo Widmark.

Under första halvåret 1964 blev fredsforskningen även föremål för debat-
ter i riksdagen. Evert Svensson (S) och Ingrid Segerstedt Wiberg (FP) motio-
nerade bland annat om inrättande av en preceptur i internationell rätt vid 
Stockholms universitet samt om medel för att göra det möjligt att bjuda in 
en gästprofessor i freds- och konfliktforskning. Det skulle dock visa sig att en 
betydligt mer omfattande satsning på fredsforskningen förbereddes.

I mitten av augusti 1964 firades hundrafemtioårsminnet av traktaten i Moss 
och därmed av den svenska freden. Statsminister Tage Erlander och den nors-
ke utrikesministern Halvard Lange talade inför 4 000 åhörare som samlats vid 
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fredsmonumentet på gränsen i värmländska Eda. Både Erlander och Lange 
utsågs till hedersmedborgare i gränslandet Morokulien. Lange var son till pa-
cifisten Christian Lous Lange, som 1921 hade delat Nobels fredspris med en av 
Erlanders företrädare, Hjalmar Branting. I sitt tal lyfte Erlander särskilt fram 
behovet av fredsforskning. Han sade bland annat: ”Tiden borde nu vara inne 
att till allvarlig prövning ta upp frågan om våra möjligheter att göra en mera 
betydelsefull insats på detta område. Ett internationellt institut för freds- och 
konfliktforskning är ett perspektiv som förtjänar att grundligt diskuteras.” 
Statsministern deklarerade att regeringen hade för avsikt att tillsätta en ut-
redning för detta ändamål, och han betonade vikten av att institutet skulle 
vara ”helt internationellt” och att dess ”strängt objektiva inriktning” inte fick 
misstänkliggöras. Säkerligen var detta väl genomtänkt: dels saknades fortfa-
rande en samlande internationell fredsforskningsorganisation (IPRA tillkom 
först några månader senare), dels ville regeringen undvika fredsforskning av 
kontroversiellt och subjektivt slag. Det skulle vara lättare att vinna internatio-
nell acceptans om verksamheten hade en mer utredande, objektiv karaktär.

Erlanders tal i Eda följdes av livlig debatt i både riksdag och press, särskilt 
i Dagens Nyheter. Kärnfysikern Rolf Björnerstedt, Uppsalaalumn och forsk-
ningschef vid FOA, utgick från att institutet främst skulle ägna sig åt naturve-
tenskapligt inriktad fredsforskning, ”eftersom möjligheterna till objektivitet 
är större där än när samhällsvetenskapliga och beteendemässiga problem be-
rörs”. Bo Ohlström, sociolog och fredsengagerad forskare från Uppsala, vände 
sig mot detta resonemang, eftersom det rymde en underskattning av moderna 
metoder inom nationalekonomi, sociologi, psykologi och pedagogik. Förvisso 
var ”fredsforskningen tvärvetenskaplig med utrymme för mycket samarbete 
med naturvetenskapare, men alla som ägnat sig åt frågan torde vara ense om att 
fredsforskningen främst hör hemma bland samhällsvetenskaperna”. Ohlström 
ifrågasatte dessutom det kloka i att satsa på ett internationellt forskningsin-
stitut innan frågan om ordentlig grund- och forskarutbildning för freds- och 
konfliktforskning hade blivit löst.

I december 1964 tillsatte regeringen den i Eda utlovade fredsforsknings-
utredningen. Till ordförande utsågs Alva Myrdal. Övriga ledamöter blev 
professor Hannes Alfvén, docent Karl E. Birnbaum, generaldirektör Martin 
Fehrm, professor Bror Rexed och professor Anders Wedberg. Utredningens 
sekreterare var ambassadrådet Peder Hammarskjöld och förste sekreteraren i 
UD Örjan Berner.

I direktiven till utredningen sades bland annat: ”Nödvändigheten av att öka 
vår kunskap om betingelserna för en stabil fred och för fredliga lösningar av 
internationella konflikter har under senare år framstått allt klarare. Företrä-
dare för såväl naturvetenskaplig och teknisk som samhällsvetenskaplig forsk-
ning har pekat på behovet av ett mera systematiskt studium av dessa problem. 
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Forskning med en sådan syftning kan sammanfattas under beteckningen 
freds- och konfliktforskning.” Fredsforskningsutredningen, som kommittén i 
dagligt tal benämndes, var det första större försöket att organisera fredsforsk-
ningen i landet, även om dess fokus inte var riktat mot universiteten.

Den 21 januari 1966 överlämnade kommittén till utrikesminister Torsten 
Nilsson sitt betänkande, vari föreslogs att riksdagen skulle inrätta ett inter-
nationellt fredsforskningsinstitut i eller i närheten av Stockholm. Redan vid 
halvårsskiftet samma år hoppades kommittén att verksamheten skulle kunna 
påbörjas. Utredningen hade övervägt lämpligheten av att knyta det nya insti-
tutet till den svenska universitetsorganisationen men hade stannat vid slutsat-
sen att så ej borde ske, främst med tanke på den internationella karaktär som 
eftersträvades. Däremot ansåg utredningen att det var önskvärt att informella 
kontakter etablerades ”mellan institutet och närbelägna universitet, högskolor 
och oberoende forskningsinstitutioner”, vilket av geografiska skäl främst syf-
tade på dem som var förlagda till Stockholm och Uppsala.

Med utredningens betänkande som grund inrättade regeringen i maj 1966 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), vilket alltsedan 
dess huvudsakligen har ägnat sig åt nedrustningsproblematik. SIPRI:s årsbok, 
utgiven från och med 1968, har blivit ett betydande referensverk rörande 
dessa frågor. Redan från början stod det däremot klart att SIPRI inte var – och 
inte heller var avsett att vara – lösningen för den svenska fredsforskningens 
långsiktiga organisation som universitetsämne.

Fredsforskningsseminariet i Uppsala
I samband med presentationen av fredsforskningsutredningen i januari 1966 
förutspådde Upsala Nya Tidning att det kommande institutets första viktiga 
uppgift skulle bli ”att skapa former för ett nära samarbete med universite-
ten och berörda institutioner, samt att lägga grunden för en koordinering av 
forskningen med i första hand det arbete som bedrivs i de övriga nordiska 
länderna”. När väl SIPRI var etablerat var det dags att rikta blickarna mot 
fredsforskningen vid universiteten.

Samma januarikväll som SIPRI-utredningen presenterades arrangerade 
Kursverksamheten, inom vars hägn de första försöken att organisera freds-
forskningen i Uppsala ägde rum, en debatt i universitetshuset under rubriken 
”Fredsforskningens behov och möjligheter”. Inbjudna talare var Alva Myrdal, 
Bror Rexed och Johan Galtung. Alva Myrdal framhöll i sin inledning att freds-
forskningens behov inte gick att ifrågasätta. Inrättandet av ett särskilt institut 
betraktade hon som ett fruktbart sätt att tillgodose detta behov, eftersom 
fredsforskningen till sin karaktär var tvärvetenskaplig och överskred traditio-
nella ämnesgränser. Johan Galtung, som delade med sig av sina erfarenheter 
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från uppbyggnaden av PRIO, framhöll att det bästa vore om fredsforskningen 
”blev en fakultet inom universitetets ram”. Bror Rexed poängterade även han 
att SIPRI:s inrättande inte fick tas till intäkt för att skära ned den spirande 
fredsforskningen vid universiteten. I övrigt hade de båda skilda meningar. 
Rexed framhöll att forskaren i princip upphörde att vara vetenskapsman när 
han gav sig in i politiken, medan Galtung däremot ansåg att det var en plikt för 
fredsforskaren att också engagera sig i det praktiska livet, till exempel genom 
att lansera konkreta fredsförslag.

SIPRI-debatten, som leddes av Bo Wirmark, ägde rum i ett läge där forsk-
ning om fred hade börjat vinna insteg vid universitetet. Redan under vintern 
1961/62 startades en studiecirkel inom ramen för Nordiska Sommaruniversi-
tetet (NSU). Cirkeldeltagarna samlades på Sociologiska institutionen, vilken 
då var förlagd till Villa Åsen vid Villavägen. Bo Ohlström ledde studiecirkeln, 
i vilken deltagarna bland annat diskuterade Anatol Rapoports uppmärksam-
made studie Fights, Games, and Debates (1960). Ohlström, som hade studerat 
fredsforskning i USA, kom senare att verka vid LO:s forskningsavdelning.

Flera av cirkeldeltagarna deltog i den efterföljande sommarsessionen i 
Tammerfors 1962, vid vilken fredsforskningens ställning och behov för första 
gången stod på programmet. Bland deltagarna fanns Johan Galtung och den 
finländske statsvetaren och fredsforskaren Göran von Bonsdorff. Under vin-
terhalvåren bedrevs arbetet i lokala kretsar, varvid deltagarna förberedde sig 
inför de följande sommarsessionerna i Århus 1963, Bergen 1964 och Kiruna 
1965. Kirunamötet, som samlade omkring 300 deltagare, öppnades av eckle-
siastikminister Ragnar Edenman och presidiet leddes av Uppsalaprofessorn 
Sten Lindroth. Bland talarna märktes Anatol Rapoport och Johan Galtung. 
Bror Rexed deltog i diskussionerna och avvisade uttryckligt freds- och kon-
fliktforskningens eventuella sammanblandning med säkerhetspolitiska stu-
dier. Förhandlingarna i Kiruna låg till grund för boken Conflict Control and 
Conflict Resolution, ederad av bland andra Bengt Höglund. I denna antologi 
tecknades huvuddragen av den nordiska fredsforskningens utveckling under 
1960-talet. Efter mötet i Kiruna fick fredsforskningen lämna plats för andra 
ämnen. Programpunkterna roterade inom NSU. 

Bengt Höglund var en lundensisk litteraturhistoriker som i mitten av 
1960-talet hade flyttat till Kallhäll och förlagt sin verksamhet till Uppsala. 
Hans främsta intresseområden kom nu att bli fredsforskning och sociologi. 
Både som organisatör och inspiratör kom han att spela en viktig roll för den 
tidiga fredsforskningen i Uppsala. I Kvällsposten införde han hösten 1964 
två principiella artiklar, där han redogjorde för såväl forskningsläget som sin 
egen inställning. Han skildrade först konfliktteorins framväxt genom de in-
satser som gjorts av bland andra paret Muzafer och Carolyn Sherif, Lewis 
Fry  Richardson, Kenneth Boulding, Anatol Rapoport och Thomas Schelling, 
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 varefter han behandlade fredsforskningens pionjärer som Johan  Galtung, 
J. David Singer med flera. Höglund betonade att konfliktteorin utgjorde grund
forskning medan fredsforskningen var tillämpad forskning, vars syfte var att 
skapa fredliga förhållanden och lösa konflikter.

Efter NSU-mötet i Kiruna ställdes de inblandade inför frågan om hur upp-
byggnaden av fredsforskningen skulle föras vidare. Ett samarbete inleddes med 
Kursverksamheten (nuvarande Folkuniversitetet) och planer uppdrogs för 
en föreläsningsserie och en kommande universitetscirkel. Föreläsningsserien 
hölls hösten 1965 i Kursverksamhetens lokaler vid Nedre Slottsgatan. Bengt 
Höglund höll den inledande föreläsningen över temat ”Fredsforskning – vad 
är det?”. Bland övriga föreläsare märktes den norska sociologen Ingrid Eide, en 
av grundarna av PRIO, samt historikern Karl E. Birnbaum, chef för Utrikes-
politiska institutet och ledamot av SIPRI-utredningen. Höglund höll även den 
avslutande föreläsningen i serien, och han ledde den efterföljande universitets-
cirkeln. Bo Wirmark, som var administrativt ansvarig, lyckades utverka 10 000 
kronor i anslag från Försvarets forskningsanstalt genom Rolf Björnerstedt.

Bror Hjorths affisch till antikärn-
vapenmarschen mellan Södertälje 

och Stockholm pingsten 1963. 
Under marschen lärde Bo Wirmark 

och Bengt Höglund, två av den 
upsaliensiska fredsforskningens 

pionjärer, känna varandra.
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Höglunds och Wirmarks arbete utmynnade i grundandet av fredsforsk-
ningsseminariet vid Uppsala universitet, vilket skedde i februari 1966. Semi-
nariets medlemmar samlades vanligtvis tre gånger i månaden för att lyssna till 
gästföreläsningar eller för att granska relevanta uppsatser från olika institutio-
ner. Deltagarna rekryterades främst bland studenter från olika samhällsveten-
skapliga discipliner, i synnerhet statskunskap och sociologi men även folkrätt, 
psykologi och nationalekonomi. En av dessa var Peter Wallensteen, som arbe-
tade med en trebetygsuppsats om FN:s sanktioner mot den vita minoritets-
regimen i  Sydrhodesia (nuvarande Zimbabwe). De nordiska kontakterna od-
lades från allra första början; samma månad som seminariet grundades deltog 
exempelvis fem av dess medlemmar i en nordisk fredsforskningskonferens i 
Hilleröd i Danmark. Seminariets genombrottsår blev 1967, bland annat tack 

Bengt Höglund och Bo Wirmark organise-
rade hösten 1965 en föreläsningsserie om 
freds- och konfliktforskning inom ramen 
för Kursverksamheten i Uppsala. Under 
våren 1966 fick föreläsningsserien sin 
fortsättning i fredsforsknings seminariet, 
ur vilket Avdelningen (senare Institu-
tionen) för freds- och  konfliktforskning 
växte fram.
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vare ekonomiskt bistånd från FOA. Antalet sammankomster tredubblades 
och som gästföreläsare inkallades flera framstående internationella forskate, 
däribland den norske rättssociologen Vilhelm Aubert och den amerikanske 
fredsforskaren J. David Singer.

Under 1960-talet var intresset för fredsfrågor och internationella relationer 
överlag stort i Uppsala, både inom och utom universitetet. Den 19 septem-
ber 1961, dagen efter Dag Hammarskjölds bortgång, uppvaktades ecklesia-
stikministern Ragnar Edenman av representanter för Uppsala studentkår 
och ett flertal studentföreningar, vilka yrkade på att det principbeslut som 
fattats redan 1938 om inrättandet av en professur i internationell rätt skulle 
förverkligas. Denna kom till stånd några år senare och 1967 blev Lars Hjerner 
förste innehavare av den nya professuren. Det kan vara värt att notera att 
universitetskanslern i en skrivelse till Kungl. Maj:t i oktober 1961 antydde 
möjligheten att den kommande lärostolen i internationell rätt vid Uppsala 
universitet skulle uppkallas efter Dag Hammarskjöld. Så blev, som bekant, 
icke fallet. Däremot grundades Dag Hammarskjölds Minnesfond i maj 1962 
med hjälp av insamlade medel. Vid det konstituerande mötet deltog bland 
andra Alva Myrdal. I juni 1966 invigdes fondens lokaler i Geijersgården vid 
Öfre Slottsgatan. För lösningen av fondens lokalfråga spelade universitetets 
rektor Torgny T. Segerstedt en avgörande roll.

I slutet av juli 1964 hölls en internationell fredskonferens i Gamla Upp-
sala på temat ”Freden – vår angelägnaste uppgift”. Konferensen ingick i fi-
randet av Uppsala ärkestifts 800-årsjubileum. Ett flertal fredsorganisationer 
stod bakom arrangemanget, som samordnades av Stiv Jakobsson, ordförande 
i Svenska Världsfredsmissionen (senare Kristna Fredsrörelsen) och tidigare 
förste kurator vid Uplands nation. Bland talarna märktes Bertil Svahnström, 
teologen och pacifisten Ester Lutteman och den västtyske teologen och radi-
kalpacifisten Martin Niemöller. Från fredsmötet utsändes flera petitioner och 
skrivelser, bland annat till Uppsala universitet med en förfrågan om det inte 
skulle finnas plats för ett fredsforskningsinstitut i Dag Hammarskjöldbiblio-
teket, vilket höll på att byggas upp. Biblioteket var Uppsala kommuns sätt att 
hugfästa minnet av Hammarskjöld, och det förblev under många år under-
ställt Uppsala stadsbibliotek. Stiv Jakobsson hade tidigare föreslagit att Dag 
Hammarskjöldbiblioteket skulle förläggas inom ett forskningsinstitut med 
Hammarskjölds namn. Stadsbibliotekarien Paul Harnesk, som bistod kom-
munens Hammarskjöldkommitté med rådgivning i biblioteksfrågor fram till 
sin död sommaren 1965, hyste liknande förhoppningar. När Dag Hammar-
skjöldbiblioteket invigdes i slutet av januari 1966 hade ledningen övertagits 
av litteratursociologen Jonas Åkerstedt, som strävade efter att biblioteket 
skulle bli ett forsknings centrum för u-landsfrågor och internationell politik. 
Åkerstedt, som avled i unga år, hann aldrig slutföra uppbyggnadsarbetet. 
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Senare skulle Dag Hammarskjöldbiblioteket föras över till universitetsbiblio-
teket, där det under namn av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket 
fyller funktionen som bibliotek för juridik, statskunskap med mera.

Fred och fredsforskning blev föremål för flera debatter i universitetshuset. 
Den 21 januari 1966 hölls den ovan nämnda SIPRI-debatten om ”Fredsforsk-
ningens behov och möjligheter”. På FN-dagen den 24 oktober 1967 arrangera-
des i aulan en debatt om u-ländernas framtid. Temat var ”Måste de fattiga 
slåss?”, och bland arrangörerna märktes en rad studentföreningar, däribland 
Verdandi, Sydafrikakommittén och Utrikespolitiska föreningen. Vietnamkri-
get och u-hjälpen hade dessutom varit återkommande ämnen när Folkpartile-
daren Sven Wedén två veckor tidigare hade frågats ut av studenter i lärosal x. 
Vid världskyrkomötet i Uppsala sommaren 1968 skulle Martin Luther King 
ha framträtt, men han blev mördad några månader dessförinnan.

Vid samma tid stärktes fredsforskningsseminariet organisatoriskt, framför 
allt genom att banden till universitetet formaliserades. Det innebar bland an-
nat att ledningen för seminariet övertogs av en styrelse med universitetets 
rektor Torgny T. Segerstedt som ordförande. För fredsforskningens vidkom-
mande blev hans stöd av avgörande betydelse. Segerstedt, som själv var socio-

Konstnären Bror Hjorth och hans hustru Margareta (till vänster i bild) under fredsmötet i Gamla Uppsala 
1964. Uppsala-Bild/privat ägo.
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log, betraktade det nya ämnet som en värdefull utlöpare av hans egen disci-
plin. Som vice ordförande i seminariets ledning inträdde Statsvetenskapliga 
institutionens studierektor Stefan Björklund och som sekreterare fungerade 
Bo Wirmark. I styrelsen ingick dessutom Kursverksamhetens studierektor 
Olle Alexandersson, Sociologiska institutionens studierektor Sonja Calais 
( senare Calais van Stokkom) och forskningsassistenten Bengt Höglund.

Nordiskt samarbete och vänsterrörelse
En viktig uppgift för Fredsforskningsseminariet blev att knyta kontakter med 
de motsvarande grupper som uppstått vid landets övriga universitet. I decem-
ber 1967 arrangerade seminariet därför en nationell fredsforskningsdebatt i 
universitetshuset, vilken leddes av Torgny T. Segerstedt och där Bengt Hög-
lund representerade Uppsalagruppen. Syftet med debatten var, enligt Upsala 
Nya Tidnings utförliga referat, att slå fast ”vad fredsforskning innebär och vad 
fredsforskarna väntar sig av framtiden”. Från Stockholm deltog filosofen Åke 
Löfgren och pedagogen Stig Lindholm. Lund och Göteborg representerades 
av sociologerna Herman Schmid respektive Mats Friberg. ”Av debatten att 
döma”, sammanfattade tidningen, ”var enigheten stor mellan de unga forskar-
na. Man vill få ordentligt fotfäste vid universiteten, inte sortera under någon 
annan vetenskap, och bygga ut verksamheten till en nationell rörelse.”

Den tidigt bortgångne Jonas Åkerstedt förestod Dag Hammarskjöldbiblioteket under de 
första åren. Uppsala universitetsbibliotek.
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Ett viktigt samverkansforum för fredsforskarna blev Nordiska samarbets-
kommittén för internationell politik, inklusive konflikt- och fredsforskning 
(NORDSAM), vilken hade grundats 1966 efter gemensamt beslut av reger-
ingarna i de nordiska länderna. Bland de drivande krafterna fanns statsvetaren 
Nils Andrén, som året innan hade varit med om att grunda Cooperation and 
Conflict, en nordisk facktidskrift för internationell politik. Från NORDSAM 
inflöt ekonomiskt stöd till fredsforskningsseminariet i Uppsala. Anslagen gjor-
de det exempelvis möjligt att arrangera flera vetenskapliga sammankomster, 
till exempel en konferens om internationella sanktioner i Sigtuna på våren 
1968, vilken samlade många unga fredsforskare från Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. Konferensrapporten International Sanctions: Theory and Practice 
redigerades av Peter Wallensteen och utgavs 1969 som nummer ett i Institu-
tionens för freds- och konfliktforskning skriftserie. 

Upsala Nya Tidning rapporterade utförligt från det nationella fredsforskningsseminariet 
i Uppsala i december 1967, bland annat om ett slags rustningsspel med smörhögar och 
kanonhögar, vilket bedrevs som ett experiment vid fredsforskningsseminariet i Göteborg. På 
bilden syns från vänster: Stig Lindholm, Bengt Höglund, Herman Schmid och Bo Wirmark.



FRÅN FREDSRÖRELSE TILL FREDSFORSKNING

329

I takt med att fredsforskningen flyttade fram sina positioner gjorde sig 
också kritiska röster hörda. Meningarna var delade om fredsforskningens vär-
de och, inte minst, om dess inriktning. Det sena sextiotalets politiska väns-
terkantring hade inte passerat obemärkt förbi. Fredsforskare som Herman 
Schmid och Anders Forsman kritiserade Johan Galtung och den etablerade 
fredsforskningen, vilken beskylldes för att vara ”borgerligt liberal” samt för att 
gå de besuttna klassernas och de mäktiga västländernas ärenden. De radikala 
kritikerna menade att det inte var någon slump att fredsforskningen främst 
var koncentrerad till USA och Nordeuropa. Forsman, som tillhörde freds-
forskargruppen i Uppsala och som medverkade i International Sanctions, be-
skyllde Galtung för att ha ett ”solitt förtroende för det kapitalistiska systemets 
förträfflighet”. För egen del förespråkade han ”en revolutionär fredsforskning”. 
Galtung svarade att marxistiska forskare hade en tendens att överdriva skill-
nader och konflikter genom att brännmärka annan forskning som ”borgerligt 
liberal” bara för att den använde ”en något annan terminologi” än den de själva 
godkände.

Inför Tage Erlanders förestående avgång som statsminister hade Dagens 
Nyheter föreslagit att en landsomfattande insamling skulle startas för att he-
dra honom. ”Vi tror”, skrev tidningen, ”att ökade resurser för fredsforskningen 
vore ett sådant ändamål, men visst kan andra tänkas.” Förslaget låg nära till 
hands med tanke på Erlanders insatser för inrättandet av SIPRI, men det för-
anledde likafullt statsvetaren Kjell Goldmann att höja ett varningens finger. 
Han påpekade att det fanns fredsforskare ”för vilka pacifismen har ersatts av 
marxism, konfliktlösning av klasskamp, ’fred’ av revolution, om nödvändigt 
blodig revolution”. De som stödde kravet på ökade resurser måste därför pre-
cisera vilket slags fredsforskning de önskade, annars var faran överhängande 
att deras stöd inte bara skulle tillfalla ”det som representeras av SIPRI och av 
Johan Galtung utan också, och kanske ofrivilligt, för något som mest av allt 
liknar ett den socialistiska revolutionens FOA”. Den ”revolutionära fredsforsk-
ningen” betraktade Goldmann som en trojansk häst, för vilken universiteten 
gjorde klokast i att hålla sina portar stängda. Något inflytande fick dock aldrig 
den revolutionära fredsforskningen; den blev en parentes. Flera av riktningens 
företrädare kom senare att spela viktiga roller inom fackföreningsrörelsen och 
i det politiska livet; Herman Schmid representerade bland annat Vänsterpar-
tiet i Europaparlamentet.
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Eekska utredningen
Fredsforskargrupperna vid landets universitet arbetade enträget för att eta-
blera sitt ämne som akademisk disciplin. Freds- och konfliktforskning skulle 
som universitetsämne bli ett värdefullt komplement till den mer tillämpade 
forskning som bedrevs vid SIPRI, FOA och Utrikespolitiska institutet. I Upp-
sala erhöll fredsforskningsseminariet i maj 1969 ställning som självständig 
forskningsavdelning, direkt underställd konsistoriet. I universitetskatalogen 
för läsåret 1969/70 presenterades den nya avdelningen som ”ett för universi-
tetsinstitutionerna gemensamt forum för tvärvetenskaplig forskning och fors-
karutbildning om freds- och konfliktproblem”. Vidare sades: ”Tyngdpunkten i 
verksamheten ligger på uppsats- och avhandlingsarbete inom olika projektori-
enterade arbetsgrupper. Vissa gästföreläsningar anordnas, liksom gemensam-
ma metod- och teoridiskussioner. Sammanträdena är öppna för intresserade 
och annonseras i UNT.”

I samband med att fredsforskningsseminariet våren 1969 omdanades till 
avdelning inom universitetet skedde en revision av dess stadgar. Torgny T. 
Segerstedt lämnade samtidigt ordförandeskapet och i hans ställe inträdde 
sociologiprofessorn Ulf Himmelstrand. Stefan Björklund kvarstod som vice 
ordförande. I styrelsen ingick därtill rektor Olle Alexandersson som repre-
sentant för Kursverksamheten, samt ett antal företrädare för forskargruppen. 
Avdelningen för freds- och konfliktforskning, som den nu formellt benämn-
des, bestod i slutet av 1960-talet av ett fyrtiotal aktiva deltagare från en rad 
discipliner, den ena hälften doktorander och licentiander, den andra hälften 
trebetygsstudenter. Arbetet skedde dels genom ett gemensamt seminarium 
för samhällsvetenskaplig teori och metod, dels genom tre projektorienterade 
arbetsgrupper för a) det internationella systemets struktur, b) icke-militära 
kampformer som metoder för försvar och social förändring samt c) kyrkan 
och den sociala förändringen.

Avdelningen saknade dock fortfarande en fast tjänst och behovet av en sådan 
påtalades flera gånger. Vägen dit blev snårig. I mars 1967, det vill säga i samband 
med inrättandet av fredsprofessuren i Oslo, tillsattes av ecklesiastikminister 
Ragnar Edenman en utredning ”för att utreda frågor rörande formerna för forsk-
ning och utbildning vid universitet och högskolor i internationell politik med 
särskild hänsyn till säkerhetspolitiska studier samt freds- och konfliktforskning”. 
Till ordförande i kommittén utsågs Hilding Eek, innehavare av Carl Lindhagens 
professur i internationell rätt vid Stockholms universitet och tidigare docent 
i Uppsala. Som övriga ledamöter i kommittén inkallades sociologen Edmund 
Dahlström, kärnfysikern och kärnvapenmotståndaren Tor Ragnar Gerholm, 
statsvetaren Hans F. Petersson och nationalekonomen Bengt-Christer Ysander. 
De sakkunniga antog namnet 1967 års kommitté för internationell politik.
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Kommittén hann inte slutföra sitt arbete förrän krav restes i riksdagen 
på ökat stöd för fredsforskningen. Socialdemokraterna Lisa Mattson, Evert 
Svensson och Fridolf Wirmark motionerade 1969 om ett provisoriskt extra 
anslag till fredsforskningsseminarierna i väntan på att Eekska utredningen 
skulle anvisa vägen till en långsiktig lösning. Lisa Mattson framhöll i ett anfö-
rande att fredsforskarna i Uppsala och Lund under de senaste tre åren hade 
”med endast obetydliga resurser lyckats bygga upp en verksamhet som i fråga 
om forsknings- och undervisningsvolym redan nu överträffar åtskilliga sedan 
länge fast etablerade universitetsdiscipliner”. I hennes yttrande instämde även 
folkpartisterna Joel Sörenson och Ingrid Segerstedt Wiberg. Biträdande ut-
bildningsminister Sven Moberg svarade att han ville invänta den pågående 
utredningens förslag innan några nya beslut om finansiering fattades. Han 
lämnade dock försäkringar inför framtiden: ”Jag tror mig veta att nästa års 
riksdag bör kunna få ta ställning till en förbättrad och förstärkt freds- och 
konfliktforskningsorganisation vid våra universitet. Vi skall se till att i avvak-
tan därpå den omfattning som hittills uppnåtts skall kunna vidmakthållas och 
eventuellt något ökas.”

Eekska utredningen lämnade sitt betänkande i december 1969. Den föreslog 
inrättandet av ett nytt ämne – ”internationella relationer” – efter mönster från 
bland annat Nederländerna och Frankrike. En för alla universitet gemensam 
riksinstitution, ledd av en särskild nämnd, skulle för detta ändamål skapas. 
Från och med halvårsskiftet 1971 föreslog kommittén därtill att en professur i 
internationella relationer skulle inrättas. Kommittén tog däremot inte ställning 
i den delikata frågan var riksinstitutionen skulle placeras, men den underströk 
Stockholm–Uppsala-regionens särskilda lämplighet med hänsyn till möjlighe-
terna till tvärvetenskapliga samarbeten, bland annat med Utrikespolitiska in-
stitutet, SIPRI och Försvarets forskningsanstalt. För Uppsalas del talade flera 
faktorer: ”Genom en förläggning till Uppsala skulle en blivande institution ha 
fördelen av att kunna bygga på en existerande verksamhet inom universitetets 
ram. Vidare finns i Uppsala två specialinstitut, Nordiska  Afrika-institutet och 
Hammarskjöldsstiftelsen med vilka ett för institutionen för internationella re-
lationer fruktbart samarbete skulle kunna komma till stånd.”

Kommittén tänkte sig att det nya ämnet internationella relationer skulle 
bestå av tre forskningsområden, nämligen internationell politik, freds- och 
konfliktforskning samt säkerhetspolitiska studier. Utredningen drog näm-
ligen slutsatsen ”att utvecklingen går mot ökad integration och betoning av 
de tvärvetenskapliga arbetsmetoderna såväl när det gäller undervisning som 
forskning inom intresseområdena för internationell politik, säkerhetspolitisk 
analys och freds- och konfliktforskning”. Avvägningen mellan dessa tre forsk-
ningsområden hade, som vi sett, diskuterats redan vid mötet i Kiruna 1965. 
Meningarna var delade – såväl inom kommittén som bland remissinstanserna 
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– om hur det nya ämnet skulle definieras och avgränsas. Inom kommittén 
reserverade sig Hans F. Petersson, som i stället ville se en breddning av studiet 
av internationell politik inom ramen för redan befintliga discipliner, främst 
sociologi och statskunskap. Förslaget att inrätta ett nytt och till sin karaktär 
så nebulöst ämne som internationella relationer riskerade, enligt Petersson, att 
göra mer skada än nytta, eftersom det handlade om ”en artificiell sammanslag-
ning, en för tidigt insatt och för långt driven integrering av ett område som 
ännu ej låter sig integreras”.

Avdelningen för freds- och konfliktforskning lämnade sitt remissyttrande 
över Eekska utredningen i februari 1970. I skrivelsen, som undertecknades av 
Ulf Himmelstrand och Bo Wirmark, konstaterades att situationen hade för-
ändrats sedan utredningen påbörjade sitt arbete. FOA hade knutit till sig Nils 
Andrén som heltidsanställd konsult, en befattning som av allt att döma med 
tiden skulle omvandlas till en fast tjänst, motsvarande en professur. Vidare på-
pekades att den säkerhetspolitiska forskningen vid Utrikespolitiska institutet 
hade erhållit allt större anslag. Ämnet säkerhetspolitiska studier hade således 
redan fått sina behov tillgodosedda, varför avdelningen inte kunde finna någon 
anledning att bereda det plats som ett delområde inom internationella relatio-
ner. Om säkerhetspolitiska studier fördes ut ur ämnet internationella relatio-
ner skulle dessutom Hans F. Peterssons invändningar i väsentlig utsträckning 
försvagas. Avdelningen förordade att det föreslagna nya examensämnet skulle 
benämnas ”Freds- och konfliktforskning, särskilt internationella relationer”. 
Ordningsföljden var ingen slump; fredsforskning skulle vara det överordnade 
ämnet. Utredningens syfte hade inte varit att skapa ett nytt ämne utan att för-
bättra villkoren för universitetens fredsforskare. Himmelstrand och Wirmark 
ägnade stort utrymme åt frågan om hur professorns kompetensområde skulle 
definieras och formuleras. Det borde fastslås, menade de, ”att professorn i äm-
net bör ha meritering främst på de områden som ovan angivits som centrala, 
d.v.s. freds- och konfliktforskning med internationella relationer; meritering i 
säkerhetspolitisk teori och forskning torde vara mera relevant för poster inom 
exempelvis försvarets forskningsanstalt”. Slutligen framhölls i remissyttrandet 
som ”ett oavvisligt villkor” att det lärosäte som inte skulle bli förläggningsort för 
professuren i stället skulle få en forskarassistent- och en assistenttjänst. Am-
bitionen var att även verksamheten i Lund och Göteborg skulle understödjas.

Meningsmotsättningarna inom kommittén och bland de många remissin-
stanserna bidrog till att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i mars 1970 av-
styrkte Eekska utredningens förslag. Regeringen upptog heller aldrig förslaget 
i någon proposition. Till skillnad från många andra länder inrättades inte i 
Sverige något ämne med namnet internationella relationer. I stället kom inter-
nationell politik att kvarstå som ämnesområde inom statskunskapen, interna-
tionell ekonomi inom nationalekonomi och så vidare.
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Mot UKÄ:s beslut att avstyrka Eekska utredningens förslag reserverade sig 
byråchef Hans Poppius och avdelningsdirektör Ulla Åhgren-Lange, eftersom 
de ansåg att utredningen hade klarlagt inte minst freds- och konfliktforskning-
ens behov: ”Till skillnad från den säkerhetspolitiska forskningen och forskar-
utbildningen, som har fasta nationella anknytningspunkter – i Sverige främst 
FOA – är freds- och konfliktforskningen i de nordiska länderna, med undantag 
för Norge, hänvisad till marginella resurser inom en rad ämnen, bl a pedagogik 
och sociologi.” För att förbättra sakernas tillstånd förordade de att en professur 
i freds- och konfliktforskning, särskilt internationella relationer skulle inrättas 
inom en femårsperiod.” Det kan tilläggas att Ulla Åhgren-Lange var gift med 
Christian Lange, som via NORDSAM verksamt hade understött fredsforsk-
ningen.

Åhgren-Lange och Poppius fick stöd av Carl-Henric Grenholm, interna-
tionell sekreterare i Broderskapsrörelsen och sedermera professor i etik, som 
framhöll att freds- och konfliktforskningen i andra länder betraktades som 
tillräckligt avgränsat för att vara examensämne. Han påpekade att professurer 
hade inrättats i både Norge och England och fortsatte: ”Det finns starka skäl 
som talar för att de säkerhetspolitiska studierna utesluts ur ämnesområdet 
och att därigenom resultatet av utredningen blir att den freds- och konflikt-
forskning som redan bedrivs av mindre grupper vid universiteten vidareut-
vecklas och ges ökade resurser och en fastare organisation.”

Statsvetaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Katarina Brodin, 
långt senare ambassadör i Tallinn, delade däremot inte Grenholms syn på äm-
net freds- och konfliktforskning. Hon menade i stället att utredningen hade 
infört en artificiell distinktion mellan de tre forskningsområdena. För egen del 
betraktade hon tvärtom fredsforskning och säkerhetspolitiska studier ”som 
två skilda intresseinriktningar inom det vida forskningsfält som behandlar 
internationell politik”. Åsiktsbrytningarna illustrerar den principiella grund-
motsättningen rörande fredsforskningens ställning, vilken åter skulle komma 
upp till ytan ett årtionde senare när den första professuren i ämnet inrättades.

Forskarassistenttjänster vid universiteten
I början av 1968 hade Bo Wirmark i Freden uttryckt förhoppningen att  Eekska 
utredningen skulle leda till att fredsforskningsseminariet omvandlades till 
”Fredsforskningsinstitutet vid Uppsala universitet”. Två år senare hade det blivit 
uppenbart att detta skulle förbli en nåd att stilla bedja om. ”När det började 
stå klart att detta var det sannolika utfallet av remissbehandlingen av be-
tänkandet”, skriver Bo Wirmark, ”tog Bengt Höglund och jag i november 
1970 det privata initiativet – det var bråttom så någon demokratisk process 
fanns det inte utrymme för! – att kontakta forskningsminister Sven Moberg 
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och upprepa de krav som avdelningen i flera år med stöd av universitetet 
fört fram i budgetprocessen, med tyngdpunkt på en forskarassistenttjänst.” 
Deras ord hade effekt. I den budgetproposition som framlades i januari 1971 
föreslog regeringen att tre forskarassistenttjänster i freds- och konfliktforsk-
ning från och med det instundande halvårsskiftet skulle inrättas i Uppsala, 
Lund och Göteborg. Efter beslut i fakulteten i maj 1971 delades Uppsala-
befattningen under höstterminen detta år mellan Bengt Höglund och  Peter 
Wallensteen, vilka båda hade titeln tillförordnad forskarassistent medan 
tjänsten tillsattes.

De båda vikarierna sökte den nyinrättade befattningen. Höglund var tret-
tiofyra år gammal, Wallensteen endast tjugosex. Som sakkunnig fungerade 
avdelningens ordförande Ulf Himmelstrand. I sitt utlåtande framhöll han att 
det var ”svårt att göra en fullt rättvisande jämförelse mellan totalomdöme-
na om de båda sökande, p.g.a. deras olika bildningsgång”. Han fann det ställt 
utom tvivel att Wallensteen i vetenskapligt hänseende var mest meriterad, 
men hans utlåtande utmynnade inte i något bestämt förord för denne. I stäl-
let föreslog han att tjänsten fortsatt skulle delas mellan de båda aspiranterna, 
åtminstone under vårterminen 1972. Därefter skulle ny utlysning ske. Him-
melstrand hoppades av allt att döma på att nya finansieringsmöjligheter skulle 
öppna sig. Han ville uppenbarligen inte förlora Höglund, som han ansåg hörde 
”till dem som verksammast bidragit till att stärka freds- och konfliktforsk-
ningens ställning här i landet”. Förhoppningar fanns nämligen om att medel för 
ännu en forskarassistenttjänst skulle beviljas från halvårsskiftet 1972. Höglund 
reste bland annat frågan vid en särskild uppvaktning hos forskningsminister 
Sven Moberg, men utan framgång.

Avdelningens styrelse ställde sig bakom Himmelstrands förslag. Den hem-
ställde att tjänsten skulle delas mellan Höglund och Wallensteen för att sedan 
utlysas på nytt, senast vid utgången av 1972. Vid den tidpunkten räknade sty-
relsen med att den framtida resurstilldelningen skulle vara klarlagd. Fram till 
dess fann styrelsen ”naturligt att yrka på en delning av tjänsten då de båda sö-
kandena varit drivande under avdelningens uppbyggnadsskede och represen-
terar olika forskningsområden”. Dessutom ansåg den att de knappa resurserna 
borde spridas ”så att nuvarande verksamhet kan upprätthållas”. Mot beslutet 
reserverade sig Stefan Björklund. Han ansåg att Höglund var en ”uppslagsrik 
forskare, engagerad handledare och skicklig administratör” men påpekade att 
universitetsstatuterna inte möjliggjorde annan hänsyn än till ådagalagd ve-
tenskaplig skicklighet, varför han yrkade på att tjänsten i dess helhet skulle 
tillfalla Wallensteen. Så blev också fakultetens beslut. Wallensteen fick fors-
karassistenttjänsten och tillträdde i slutet av 1971.

Anställningen av Wallensteen som forskarassistent innebar att Avdelningen 
för freds- och konfliktforskning kunde permanentas, varvid universitetet i 
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december 1971 övertog huvudmannaskapet. Under hösten detta år hade Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten diskuterat frågan om att knyta avdelningen till 
någon av Statsvetenskapliga eller Sociologiska institutionerna. Förslaget, som 
motiverades utifrån både praktiska och ekonomiska skäl, berörde inte bara 
fredsforskarna utan även Avdelningen för Östeuropastudier. Båda avdelning-
arna värjde sig mot planerna och försvarade sitt oberoende. I en skrivelse till 
konsistoriet i slutet av oktober protesterade fredsforskarna mot förslaget. De-
ras inlaga var författad av Ulf Himmelstrand, som underströk nödvändigheten 
av fortsatt institutionell självständighet, eftersom ämnets särpräglade tvärve-
tenskapliga karaktär annars riskerade att gå förlorad. ”Under halvtannat de-
cennium”, framhöll Himmelstrand, ”har fredsforskningen som internationellt 
fenomen präglats av en stark interdisciplinär organisation.”

Förslaget om institutionsanknytning avslogs till sist av fakultetsmajoriteten. 
Avslagsyrkandet var formulerat av avdelningens styrelseledamot Sonja Calais. 
Fakultetens dekanus, kulturgeografen Gunnar Arpi, reserverade sig visserli-
gen till förmån för den nedröstade institutionsanknytningen, men konsistoriet 
fann ingen anledning att vidta någon åtgärd.

Upsaliensiska fredsforskare samlade i ”Oktagon”, som sammanträdesrummet i institutionens 
 första lokaler vid Kungsgatan 37 benämndes, någon gång kring 1970. Övre raden från vänster: 
Cyrill John, Andrej Žák, Bo Wirmark och Bengt Höglund. Nedre raden från vänster Olof 
Kleberg, Margoth Sonnebo och Olof Frensborg. Privat ägo.
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Peter Wallensteen var statsvetare och hörde till Carl Arvid Hesslers elever. 
Redan 1966 hade han börjat undervisa vid Statsvetenskapliga institutionen, 
och mellan 1969 och 1972 förestod han dess avdelning för u-landsfrågor med 
biståndsteknik. Successivt försköts hans intressen mot fredsforskningen. I 
samband med SIPRI-debatten i januari 1966 hade han för första gången träf-
fat Johan  Galtung, och vårterminen följande år tillbringade han vid dennes 
fredsforskningsinstitut i Oslo. Året därpå ledde Wallensteen en introduk-
tionskurs i fredsforskning i Kursverksamhetens regi. Vid samma tid publice-
rade han sitt första större arbete inom fredsforskningen, nämligen uppsatsen 
” Characteristics of Economic Sanctions” (införd i Journal of Peace Research), 
vilken han delvis hade utarbetat under tiden vid PRIO. Till detta forsknings-
tema, det vill säga ekonomiska sanktioner som icke-militärt påtrycknings-
medel mellan stater, har Wallensteen återkommit flera gånger, bland annat i 
 licentiatavhandlingen A Study of Economic Sanctions (1969) och i Ekonomiska 
sanktioner (1971).

Wallensteen övertog på nyåret 1972 ledningen för Avdelningen för freds- 
och konfliktforskning i egenskap av föreståndare. Året därpå försvarade han 
sin statsvetenskapliga avhandling Structure and War: On International Rela
tions 1920–1968. Avhandlingen, på vilken han blev docent, rymde en ingå-
ende analys av de grundläggande strukturerna i olika staters förhållanden och 
dessas inverkan på krig, fred och förbindelser av olika slag. 

I skriften Fredsforskning – analys och debatt (1975) utlade Wallensteen inne-
börden av sin disciplins uppgifter och innebörd. Han underströk att ämnet var 
en självständig vetenskap som snabbt vunnit internationellt fotfäste. Freds-
studiet var inte bara en delaspekt inom statskunskap eller sociologi, det ut-
gjorde ett omfattande samhällsvetenskapligt problemkomplex. Ämnet skilde 
sig från andra discipliner genom dess i värden formulerade målsättning; med 
vetenskapens hjälp skulle världen föras ”från dagens våldssamhälle till ett 
fredssamhälle”. Forskningen hade därför av naturliga skäl inriktats mot att 
identifiera nödvändiga samhällsförändringar för att förhindra krigsutbrott och 
därmed skapa en bättre värld. I sin roll som disciplinbyggare strävade Wallen-
steen efter att förena en vision – fredsforskning av hög kvalitet – med en mis
sion, det vill säga aktivism genom användning av forskningsresultaten i hopp 
om en värld med färre krig.

I frågan om det centrala fredsbegreppet anslöt sig Wallensteen till tankarna 
om ”positiv fred”, det vill säga att ”fred” inte skulle definieras enbart negativt 
som frånvaro av krig och våld. Verklig fred fordrade även positiva variabler 
som samarbete och rättvisa. Kring frågan om hur begreppet fred skulle defi-
nieras för att bli vetenskapligt användbart uppstod en skiljelinje mellan freds-
forskare och vissa statsvetare, vilka ifrågasatte värdet av ”positiv fred” som 
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analytiskt begrepp; i praktiken kunde det innebära att även väpnad revolution 
betraktades som fredsarbete, hävdades det.

En snarlik skiljelinje uppstod kring begreppet maktbalans. I skriften från 
1975 framhåller Wallensteen att fredsforskningen hade utvecklats ”ur kritiken 
av denna modell”, det vill säga uppfattningen att kriget utgjorde ett slags ratio-
nellt maktspel mellan beslutsfattare i olika länder: ”Denna modell har givits 
vetenskaplig status av forskare som H. J. Morgenthau och H. Kissinger. Att 
modellen tillämpas, med i huvudsak katastrofala resultat, har vi dagliga bevis 
på. Modellen appellerar till alltför många beslutsfattare både i USA, Sovjet 
och Kina.”

Förutom att lägga en teoretisk grund för ämnet ledde Wallensteen under 
1970-talet den organisatoriska uppbyggnaden av avdelningen, vars institutio-
nella självständighet och tvärvetenskapliga inriktning hade säkrats genom be-
slutet i fakulteten på hösten 1971. Redan i slutet av januari 1972 underströk Ulf 
Himmelstrand, i en skrivelse till fakulteten, att den nya forskarassistenttjäns-
tens tillkomst hade ”medfört en väntad stabilisering av verksamheten samt en 
stark forskningsexpansion”. Forskningen bedrevs vid denna tid inom tre hu-
vudområden: a) det internationella systemets struktur, b) icke-militära kamp-
former och c) ideologi och strukturell förändring. Inom vart och ett av dessa 
hade Wallensteen till uppgift att forska, undervisa och handleda. Arbetsbör-
dan var inte liten och från avdelningens sida restes snart önskemål om utökade 
personalresurser. I det korta perspektivet tvingades den emellertid hantera ett 
kraftigt nedskuret anslag. För läsåret 1971/72 uppgick anslaget blott till 10 000 
kronor mot 50 000 kronor för 1970/71. Detta förhållande oroade statsmak-
terna, och i en proposition från Utbildningsdepartementet uppmanades kon-
sistorierna att ”särskilt beakta behovet av resurser vid nämnda grupper [de tre 
avdelningarna för freds- och konfliktforskning] och ge dem sådana resurser att 
de under budgetåret 1972/73 uppnår en standard som är – utöver de tjänster 
som forskarassistent som tillkom förra året – likvärdig med den standard som 
de haft budgetåret 1970/71.” Anslagen höjdes under de följande åren.

Fredsforskargruppen bedrev ett aktivt arbete och organiserade flera stora 
konferenser kring aktuella forskningsfrågor, som ”Det nordiska systemet” och 
”Icke-militära kampformer”. I mars 1973 arrangerades en kontaktkonferens i 
Uppsala, vilken syftade till att presentera avdelningen och dess verksamhet 
för aktiva i u-lands- och fredsföreningar, journalister och lärare i samhällskun-
skap. Ett femtiotal personer deltog. Ett annat betydande arrangemang, dit-
tills det största som avdelningen och seminariet anordnat, var sjätte nordiska 
fredsforskningskonferensen, vilken hölls på Stiftsgården i Rättvik i juni 1974.

Flera av fredsforskningens pionjärer i Uppsala lämnade avdelningen under 
1970-talets första år. Bo Wirmark övergick till Nordiska Ekumeniska Institu-
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tet i Sigtuna, medan Bengt Höglund kom att verka som litteraturkritiker och 
översättare. Olof Kleberg övergick till en karriär som publicist. Under många 
år tjänstgjorde han som chefredaktör för VästerbottensKuriren. 

Ökade resurser och professur
Freds- och konfliktforskningens disciplinformering fortsatte under de följan-
de åren. Ämnets ställning vid universiteten debatterades i riksdagen vid ett 
flertal tillfällen. Ledamöter från flera partier motionerade om ökade resurser. 
I mitten av 1970-talet föreslog Universitetskanslersämbetets internationalise-
ringsutredning, ledd av Bertil Östergren, att nya kurser skulle inrättas i inter-
nationella ämnen i grundutbildningen. Förslaget ledde till att ettbetygskurser 
i freds- och konfliktforskning började hållas från och med vårterminen 1976. 

På hösten 1977 ändrades benämningen från Avdelningen för freds- och kon-
fliktforskning till Enheten för freds- och konfliktforskning. Det nya namnet 
infördes i universitetskatalogen för läsåret 1978/79, i vilken ämnet dessutom 
för första gången placerades under Samhällsvetenskapliga fakulteten i stället 
för, som tidigare, på en undanskymd plats under rubriken ”Särskilda stiftelser 
m.m.”. Namnbytet väckte ingen entusiasm bland forskarna själva; de ansåg att 
ordet ”enhet” förde associationerna till en måttenhet snarare än till en veten-
skaplig forskningsavdelning. I dagligt tal levde därför ”avdelningen” kvar som 
allmänt begrepp och brevpappret byttes aldrig ut. I augusti 1978 anhöll Peter 
Wallensteen hos konsistoriet om att ordet ”enheten” skulle utbytas mot ”in-
stitutionen”. Önskemålet blev beviljat och från hösten 1978 existerade således 
Institutionen för freds- och konfliktforskning.

På initiativ av utbildningsminister Jan-Erik Wikström skedde under slutet 
av 1970-talet en väsentlig förstärkning av den akademiska fredsforskningens 
resurser. Fredsforskarna kunde bland annat ta nya lokaler vid Östra Ågatan 53 
i bruk. Det faktum att universitetsrådet Gunnar Wijkman omfattade freds-
forskningen med både intresse och välvilja saknade inte heller betydelse i 
detta sammanhang.

Inför valet 1979 hade fyra partier motionerat i riksdagen om ökade anslag 
för fredsforskningen, dels till SIPRI, dels till utbyggd forskning vid universi-
teten i Uppsala, Lund och Göteborg. Till slut stod det klart att en professur 
skulle inrättas, men huruvida den skulle placeras i Uppsala eller Göteborg för-
blev oklart. Båda lärosätena hade sina förespråkare. På hösten 1980 hade UHÄ 
föreslagit att lärostolen skulle inrättas i Göteborg men utbildningsminister 
Jan-Erik Wikström och regeringen valde till slut att placera den i Uppsala. 
Medel anslogs i propositionen för budgetåret 1980/81.

Det hade gått nästan tio år sedan förslaget om att knyta dåvarande Avdel-
ningen för freds- och konfliktforskning till någon av fakultetens institutioner 
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hade avvisats. Tillkomsten av professuren ställde frågan om ämnets ställning 
i förhållande till de angränsande disciplinerna på sin spets. I princip återkom 
samma diskussion som Eekska utredningen hade föranlett 1970, det vill säga 
om huruvida freds- och konfliktforskning skulle räknas som en självständig 
disciplin eller betraktas som en del av det statsvetenskapliga området inter-
nationell politik. För många statsvetare var det självklart att det senare var 
fallet; det faktum att fredsforskarna hade en egen avdelning betraktades som 
en i huvudsak organisatorisk uppdelning. Några vattentäta skott förelåg knap-
past mellan disciplinerna. När Anatol Rapoport gästade ett av universitetets 
jubileumssymposier 1977 gjorde han det som statsvetarnas gäst. 

Regeringen hann inte mer än inrätta professuren förrän debatten började. 
Kjell Goldmann, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och 
tidigare forskningschef vid Utrikespolitiska institutet, upprepade i Svenska 
Dagbladet den kritik som han tidigare hade riktat mot delar av fredsforskning-
en. Under rubriken ”Kvacksalveriet fortsätter” framhöll han bland annat att 
fredsforskarna ägnade sig åt ”oppositionspolitik snarare än vetenskap”. I Stats
vetenskaplig tidskrift utvecklade han sin ståndpunkt och fastslog att ”statsve-
tenskapen till väsentlig del är fredsforskning och att vi statsvetare borde gå 
in för att markera detta förhållande”. Trots att freds- och konfliktforskaren 
inte kunde göra anspråk på ensamrätt på freden som studieobjekt hade ter-
men ”fredsforskare” i allt högre utsträckning kommit att associeras just med 
en speciell hållning till såväl politiken som studieobjektet. Kritik mot makt-
balanstanken, ett allmänt antiimperialistiskt förhållningssätt, närhet mellan 
vetenskap och politisk aktivism, liksom ett tvärvetenskapligt angreppssätt ut-
gjorde, enligt honom, några av de karakteristika som utmärkte det nya ämnet. 
Goldmann beklagade självkritiskt att statsvetarna inte bara hade accepterat, 
utan rentav medverkat till, att fredsforskning kommit att beteckna ”politiskt 
aktivistisk samhällsforskning inom vissa paradigmer, i stället för forskning om 
ett visst studieobjekt”. Det var därför hög tid att ”göra det till den självklarhet 
det är, att en tung del av statsvetenskapen är fredsforskning och en tung del 
av fredsforskningen statsvetenskap”.

Fredsforskarna Peter Wallensteen, Göran von Bonsdorff, Håkan Wiberg 
och Øivind Østerud gick i svaromål i samma nummer av tidskriften. Helsing-
forsprofessorn von Bonsdorff underströk de principiella skillnaderna mellan 
fredsforskning och internationell politik. Den förra betraktade han som ett 
slags tillämpad forskning, varför Goldmann med visst fog hade talat om poli-
tisk aktivism: ”Fredsforskningen skall alltså vara ett vapen i fredens tjänst lika 
väl som den medicinska forskningen bör vara ett vapen i hälsans tjänst. Detta 
behöver inte direkt betyda ett ideologiskt engagemang, men däremot innebär 
det ett klart ställningstagande till förmån för ett bestämt mål, ett perma-
nent fredstillstånd inom mänskligheten.” Wallensteen var skarpare i sitt be-
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mötande. Han värjde sig mot anklagelserna om det omöjliga för fredsforskare 
att sympatisera med maktbalans som fredsinstrument, och han underströk 
att det ingalunda förelåg någon motsatsställning mellan fredsforskning och 
statsvetenskap. Samtidigt betonade han värdet av ”att fredsforskningen alltid 
haft ett omfattande utbyte med andra discipliner än statskunskapen”. Om 
ämnet enbart skulle bedrivas inom statsvetenskapen skulle det ”förmodligen 
aldrig komma att uppfattas som det centrala inslaget i denna vetenskap”. Den 
kraftsamling som låg i det tvärvetenskapliga arbetssättet och i framlyftandet 
av fredsproblematiken skulle därmed gå förlorad.

Goldmann vidhöll sin ståndpunkt i en slutreplik. ”Fredsforskning är”, fram-
höll han, ”ett statsvetenskapligt område i samma mening som t. ex. förvalt-
ningsforskning: en av våra specialiteter, men inte exklusivt vår.” Han tillade 
avslutningsvis att ”när nu regeringen funnit, att en professur i fredsforskning 
ryms inom svångremmen, har det blivit ännu angelägnare än tidigare för oss 
vid de statsvetenskapliga institutionerna att klargöra, att fredsforskning är en 
väsentlig del av vår verksamhet”. Polemiken i Statsvetenskaplig tidskrift skulle 
visa sig vara ett slags förpostfäktning inför tillsättningen av lärostolen, efter-
som Goldmann och Wallensteen blev de båda huvudkandidaterna.

Professurens inrättande gav inte bara upphov till ämnesmässiga positione-
ringar, utan även till initiativ av andra slag. Byrådirektören vid universitetsför-
valtningen i Uppsala, Harald Bohlin, tog kontakt med sin studiekamrat från 
Uppsala Bert Levin, som i början av 1980-talet var statssekreterare i regering-
ens samordningskansli. Bohlin föreslog att den nya professuren skulle namnges 
efter Dag Hammarskjöld, dels på grund av dennes många förbindelser med 
Uppsala, dels eftersom tjugoårsmarkeringen av flygkraschen i Ndola närmade 
sig. Levin förklarade att förslaget hade väckts alltför sent för att kunna beaktas 
i propositionen, men det föll likafullt i god jord. I en kompletterande motion 
i januari 1981 upptog nämligen riksdagsmannen Jörgen Ullenhag (FP) Bohlins 
förslag. Han påpekade att ”stor restriktivitet” förvisso borde iakttagas när det 
gällde att uppkalla professurer efter enskilda personer. Hammarskjölds utom-
ordentliga insatser för fredsarbetet, liksom hans Uppsalaanknytning, utgjorde 
emellertid starka skäl för att denna gång göra ett undantag. 

Ullenhags motion antogs enhälligt av riksdagen. Professurens benämning var 
dock en enkel sak i jämförelse med formuleringen av dess ämnesbeskrivning. 
Riksdagens utbildningsutskott förordade att lärostolen skulle ges en öppen ka-
raktär: ”Vad först angår inriktningen av professuren kan utskottet konstatera 
att regeringen inte föreslår någon profilering av professuren, vilket innebär att 
ämnesinriktningen skall vara bred och allmän.” I samråd med Samhällsveten-
skapliga fakulteten fastställde Universitets- och högskoleämbetet i början av 
november ämnesbeskrivningen för den nya professuren. Från Institutionen för 
freds- och konfliktforskning hade influtit ett förslag till beskrivning, vari sär-
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skilt betonades att disciplinen ”arbetar inom en egen internationellt utvecklad 
forskningstradition med en stark betoning på empiriska och komparativa ana-
lyser”. Fakulteten valde att bortse från detta förslag, som säkerligen var förfat-
tat i syfte att förekomma inblandning av statsvetenskapen, och formulerade 
i stället ett eget. Eftersom vitt skilda meningar om lärostolens inriktning och 
avgränsning kom att yppas under de följande åren kan det vara värt att återge 
ämnesbeskrivningen i dess helhet:

Freds- och konfliktforskning studerar betingelserna för konflikter, konflikt-
lösningar och fred i samhälleliga system och i de internationella relationerna.
 Freds- och konfliktforskning bedrivs såväl tvärvetenskapligt som inom 
skilda discipliner.
 Meriterande för tjänsten är vetenskaplig verksamhet av relevant inne-
håll, oavsett verksamhetens institutionella förankring.

”Fredsforskarfejden”
Dag Hammarskjölds professur utlystes i november 1981. Det blev starten på 
en invecklad och kontroversiell procedur, ibland kallad ”fredsforskarfejden”, 
vilken pågick under mer än tre år. Tillsättningen blev ett vägval för ämnet. 
Det handlade inte bara om ett personval, framhöll exempelvis FOA:s institu-
tionschef Nils Andrén, utan om att ”ta ställning till vad man akademiskt vill 
att fredsforskning skall vara och kunna utvecklas till”.

Vid ansökningstidens utgång hade fem sökande anmält sitt intresse: Kjell 
Goldmann, Björn Hettne, Milton Leitenberg, Peter Wallensteen och Håkan 
Wiberg. Hettne och Wiberg hade sedan 1970-talets början lett uppbyggnaden 
av ämnet freds- och konfliktforskning i Göteborg respektive Lund. Leitenberg 
var en amerikansk fredsforskare med biomedicinsk bakgrund som vid flera 
tillfällen hade verkat som gästforskare vid SIPRI.

Som sakkunniga inkallade fakulteten statsvetarna Knut Midgaard och Hans 
F. Petersson, professorer i Oslo respektive Lund, samt sociologen Erik Allardt, 
professor i Helsingfors. Vid sakkunnigvalet förbigicks således samtliga profes-
sorer i ämnet freds- och konfliktforskning i Norden, det vill säga norrmän-
nen Johan Galtung och Øivind Østerud samt finländaren Raimo Väyrynen. 
Lunda historikern Sven Tägil, som sedan 1975 innehade en professur i empirisk 
konfliktforskning vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 
hade avböjt att vara sakkunnig.

Valet av sakkunniga väckte både uppseende och kritik. Fredsforskarna hade 
till exempel inte glömt att Petersson tio år tidigare hade reserverat sig mot 
Eekska utredningens förslag om inrättandet av en professur i internationella 
relationer för att i stället förorda utbyggnaden av befintliga ämnen, inte minst 
statskunskap. Kritiken föranledde senare dekanus Gunnar Arpi att försvara 
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urvalet i en promemoria till konsistoriet: ”Østerud hade för något år sedan 
sökt en professur i Oslo där Goldmann varit sakkunnig, vilket ansågs skapa 
något som liknar ett jävsförhållande. Fakultetsnämnden i Uppsala avstod där-
för från att utse Østerud till sakkunnig. Johan Galtungs namn diskuterades 
också i fakultetsnämnden. Med hänsyn till hans omfattande engagemang på 
skilda håll i världen ansågs det finnas risk för att han inte skulle kunna tillräck-
ligt snabbt ägna tillräcklig tid åt ett sakkunniguppdrag i detta ärende. Han 
blev därför inte heller tillfrågad.”

Mot Väyrynen anförde Arpi dels att denne inte hade förslagits av någon 
av de övriga svenska fakultetsnämnderna, dels att man ”som sakkunnig öns-
kade få med den för detta uppdrag väl meriterade finländske sociologen Erik 
 Allardt”, varför det befunnits mindre lämplig att också utse Väyrynen som 
därtill, i likhet med två andra sakkunniga, var statsvetare till professionen.

I protest mot valet av sakkunniga återkallade Björn Hettne och Håkan 
 Wiberg sina ansökningar. De ansåg att fakulteten hade ”gjort det veterligen i 
modern svensk universitetshistoria enastående att systematiskt betrakta nu-

Peter Wallensteen ledde från 1971 uppbyggnaden av ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. 
UNT:s fotografi är taget 1985, kort efter att Wallensteen blivit utnämnd till professor efter en flerårig kontrovers 
kring lärostolens inriktning.
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varande eller tidigare innehav av tjänst i ett universitetsämne som diskvali-
ficerande för att vara sakkunnig vid tillsättningen av en professur i ämnet”. 
Förfarandet kunde, enligt deras gemensamma skrivelse, endast tyda på att fa-
kulteten vid besättandet därför skulle betrakta ”nuvarande eller tidigare inne-
hav av forskartjänster i freds- och konfliktforskning som diskvalificerande”, 
vilket gjorde deras ansökningar meningslösa.

Vid höstterminens början förelåg de sakkunnigas yttranden om de tre kvar-
stående kandidaterna Goldmann, Leitenberg och Wallensteen. Sakkunnig-
utlåtandena trycktes i Statsvetenskaplig tidskrift 1982. De sakkunniga var över-
ens om blott en sak, nämligen att Leitenberg, som ej hade författat några 
större vetenskapliga arbeten, inte var kompetent. I övrigt gick deras meningar 
isär. Fakulteten hade önskat att de sakkunniga skulle författa ett yttrande till-
sammans, vilket visade sig vara ogörligt. I följebrevet till sitt yttrande konsta-
terade Allardt: ”Då oenigheten mellan de två övriga sakkunniga och mig beror 
på en olika nyansering av ämnesbeskrivningen har det tyvärr varit omöjligt att 
skriva ett gemensamt utlåtande.”

Midgaard och Petersson kom fram till att ”Goldmann är överlägsen Wal-
lensteen” och de uppförde honom följaktligen i första förslagsrum. Vidare un-
derströk de att båda kandidaterna i lika hög grad var att betrakta som freds-
forskare: ”Vi vill inför den slutliga jämförelsen dem emellan understryka att 
bådas produktion till väsentlig del faller inom freds- och konfliktforskningens 
område. Ingen av dem kan här ges ett företräde framför den andra.”

Allardt gjorde en helt annan bedömning. Han tillstod att Goldmann var 
en ”mycket framstående statsvetenskapsman, antagligen en av de bästa inom 
nordisk statskunskap av i dag”, men han hade däremot ”inte i sin forskning 
visat en sådan inriktning att han otvetydigt kunde sägas ha en klar kompetens 
på freds- och konfliktforskningens område”. Endast med tvekan ansåg Allardt 
därför att Goldmann var kompetent. Wallensteen tillerkändes ett avgörande 
försteg.

Tjänsteförslagsnämnden följde sakkunnigmajoriteten och fann vid en sam-
lad bedömning ”att Goldmann – trots att hans vetenskapliga ansats kan te sig 
smalare än Wallensteens – är överlägsen Wallensteen”. Mot beslutet röstade 
(och reserverade sig) Allardt i enlighet med sitt sakkunnigutlåtande.

Beslutet följdes av protester från fredsforskare på olika håll. I en skrivelse till 
regeringen uttryckte en stor grupp av institutionens studenter dels kritiska syn-
punkter på valet av sakkunniga, dels sin fruktan att den framtida undervisning-
en i ämnet skulle styras ”bort från den nu snart trettioåriga freds- och konflikt-
forskningstraditionen mot en smalare form av ’internationell statskunskap’ ”, 
något som skulle ”hota fredsforskningens bredd, djup, särart, och relevans”.

Vid den nionde nordiska fredsforskningskonferensen, som hölls i Oslo i 
mitten av november 1982, antogs ett uttalande i vilket deltagarna beklagade 
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”recent indications of universities treating peace research as a sub-field of po-
litical science”. Tillsättningen av Uppsalaprofessuren nämndes inte specifikt 
men det rådde inget tvivel om att det var den som avsågs. I uttalandet från 
Oslo underströks vidare att fredsforskning till sin karaktär var ”in essence 
interdisciplinary, subsuming many disciplines, not a part of a single discipline”. 
Mot bakgrund av detta framhöll konferensdelegaterna: “In our view, it is es-
sential that only researchers with a solid background in the multidisciplinary 
perspectives and core traditions of peace research be appointed to the senior 
academic positions in the field.”

Även bland fredsforskarna var meningarna emellertid delade. Johan Gal-
tungs efterträdare Øivind Østerud, som varit frånvarande vid den session då 
uttalandet antogs, distanserade sig från detsamma i en särskild skrivelse. Ut-
talandet kunde knappast, menade han, tolkas som annat än ”et forsøk på å 
monopolisere et akademisk studiefelt som i realiteten favner langt videre enn 
bevegelsen og miljøet”. Detta vore i så fall högst betänkligt såväl för universi-
tetens integritet som för fredsforskningen som vetenskap.

J. David Singer, ordförande i internationella statsvetarförbundets (IPSA:s) 
fredsforskningssektion, sände en särskild skrivelse till Utbildningsdeparte-
mentet, i vilken han, trots generöst erkännande av Goldmanns förtjänster, 
likafullt fann anledning att ifrågasätta tjänsteförslagsnämndens ställnings-
tagande. Singer betonade att regeringens beslut skulle få konsekvenser i ett 
större perspektiv: ”As I compare, as objectively as possible, Goldmann and 
Wallensteen, it should be kept in mind that this is not only the first peace re-
search chair in Sweden, but also one whose significance extends well beyond 
Sweden, or even the Nordic region, to the entire world. The decision taken by 
the Swedish Government, then, will be carefully attended by peace resear-
chers and many other scholars throughout the world.”

Även Raimo Väyrynen sällade sig till kritikerna. I en inlaga poängterade 
han betydelsen av fredsforskningens fortsatta självständighet gentemot stats-
vetenskapen: ”If the traditional disciplines start claiming more or less exclu-
sive property rights in peace research it would be soon dismembered in the 
crossfire of conflicting demands.”

Ännu kraftigare understöd fick Wallensteen av Johan Galtung, som riktade 
svidande kritik mot fakultetens hantering, framför allt valet av sakkunniga: 
”Under sken av saklighet och vetenskaplighet döljer sig en skickligt samman-
satt bedömningskommitté för att uppnå det resultat som man av en eller 
annan orsak önskar; i regel en liten grupp.” Galtung gick så långt som till att 
hävda att tillsättningen hade blivit ”en fullständig skandal”.

I oktober 1982 hade Peter Wallensteen inlämnat en utförlig besvärsskri-
velse, vari han bland annat hävdade att en utnämning av Goldmann skulle 
vara detsamma som ”att beröva fredsforskningen professuren”, eftersom den-
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nes egentliga verksamhetsområde var internationell politik, således en gren 
av statskunskapen snarare än freds- och konfliktforskning. Wallensteen kri-
tiserade tjänsteförslagsnämnden för att den inte hade insett att riksdagens 
olika beslut under 1970-talet i sig utgjorde ett bevis för att statsmakterna 
gjort en klar distinktion ”mellan det nya ämnet freds- och konfliktforskning å 
ena sidan och traditionellt existerande internationella inriktningar inom andra 
ämnen (särskilt statskunskap)”.

I sina slutpåminnelser framhöll Goldmann å sin sida att det inte förelåg 
någon tydlig ämnestradition, vilken skulle motivera de avgränsningar som 
Wallensteen och Allardt velat göra. Tvärtom menade Goldmann att freds-
forskning ”under de senaste decennierna använts som beteckning för mycket 
disparata aktiviteter, med olika problemval, teoretisk grundsyn och politisk 
tendens, inklusive sådan forskning som jag bedrivit”. Vidare påpekade han 
att det uttryckligen stod i den av UHÄ fastställda ämnesbeskrivningen att 
fredsforskning kunde bedrivas inom skilda discipliner. Av detta kunde man 
rimligen inte sluta sig till annat än ”att forskning inom exempelvis statskun-
skap eller internationell politik kan falla inom tjänstens område”.

Tjänsteförslagsnämnden följde återigen sakkunnigmajoriteten och avstyrkte 
Wallensteens besvär några dagar före jul 1982. Nämnden delade i princip Gold-
manns uppfattning, det vill säga att flera av skrivelserna i ärendet, inte minst 
Wallensteens egen, byggde på det oriktiga antagandet att freds- och konflikt-
forskning skulle utgöra ett mer avgränsat ämne än vad utlysningstexten de 
facto hade angivit: ”Ämnesbeskrivningen följer dessa intentioner genom att vara 
mycket öppen och neutral i förhållande till de varierande inriktningar som 
freds- och konfliktforskningen fått inte bara i Sverige utan även utomlands.”

Goldmann hade således fått stöd av sakkunnigmajoritet, fakultet och kon-
sistorium. I vanliga fall hade det varit uppseendeväckande om regeringen i ett 
sådant läge hade frångått universitetsmyndigheternas förslag men detta ärende 
var mångbottnat och diskussionerna fortsatte. Ingrid Segerstedt Wiberg be-
klagade såväl valet av sakkunniga som att fredsforskningen rent generellt hade 
missgynnats av statsmakterna. Över professorstillsättningen uttryckte hon 
oro: ”Skulle regeringen utnämna den som fått universitetets stöd till professu-
ren i Uppsala kommer det att med rätt eller orätt betraktas som ett nederlag 
för de fredsarbetare och organisationer som aktivt arbetat för att få fram en 
svensk fredsforskning.” Håkan Wiberg underströk att ärendets hantering hade 
styrkt honom och Björn Hettne i den uppfattning de uttryckt i samband med 
att de i protest återkallade sina ansökningar. Det vore inte alls fel, menade 
Wiberg, om en professur inrättades i statskunskap med inriktning mot inter-
nationell politik och i så fall kunde han inte tänka sig en lämpligare kandidat 
än Goldmann. Men, fortsatte han: ”Skandalen består däremot i att fakulteten 
i Uppsala gör om vad som av statsmakterna var avsett som en professur i 
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fredsforskning till en helt annan professur, och nogsamt ser till att ingen enda 
fredsforskare ens får chansen att yttra sig i frågan.” Björn Hettne var lika tydlig 
med sin ståndpunkt: ”Jag kan inte se Kjell Goldmann som fredsforskare. Vad 
han sysslar med är internationell politik. Medan han tar staterna och deras 
säkerhetspolitik som utgångspunkt strävar vi efter en helhetssyn där världen 
utgör ett globalt system.” I slutet av januari 1983 överlämnade Hettne och Wi-
berg ett upprop, undertecknat av fjorton forskare och forskarstuderande runt 
om i landet, med krav på att ytterligare en sakkunnig skulle utses. 

I januari 1983 avstyrkte konsistoriet Wallensteens överklagan. Beslutet var 
emellertid inte enhälligt utan fattades med tio röster mot fem. Allmänrepre-
sentanterna Lars Eric Ericsson, Lars-Olof Lindell, Kenneth Ovsiannikov, som 
alla tre var socialdemokratiska politiker, framhöll i en reservation att stats-
makternas haft för avsikt ”att inrätta en professur i freds- och konfliktforsk-
ning i den mening som varit gängse i Norden sedan mitten av 1960-talet”. Av 
den anledningen fann de anmärkningsvärt att samtliga nordiska ämnesföreträ-
dare hade förbigåtts vid valet av sakkunniga. De kunde inte heller finna ”att de 
skäl som anförts mot t. ex. professorerna Johan Galtung och Raimo Väyrynen 
är hållbara”. Dagens Nyheters skvallerspalt Tysta Mari var av samma mening 
som reservanterna: ”Med målmedvetenhet och förhandlingsskicklighet har 
samhällsvetenskapliga fakulteten och särskilt dess statsvetare organiserat det 
hela på ett sätt som skulle hedrat salig Metternich.” Tidningens utrikeskorres-
pondent Per Jönsson framhöll att fakulteten genom valet av sakkunniga hade 
försatt regeringen i en knivig situation. En utnämning av Wallensteen skulle 
kunna uppfattas som ett politiskt stöd för fredsrörelsen och partikamraterna 
i konsistoriet medan Goldmanns framtida verksamhet, om valet i stället träf-
fade honom, riskerade ”att tyngas av de starka invändningar som riktats mot 
hela tillsättningsproceduren inom universitetets väggar”.

Statsvetaren Nils Elvander, som i egenskap av prodekanus hade berett ären-
det, försvarade fakultetens åtgärder. Han hävdade att valet av sakkunniga hade 
varit väl genomtänkt. Stor vikt hade lagts på att rekrytera internationella sak-
kunniga och att kunna ”tillgodose de sökandes olika forskningsinriktningar”. 
Vidare hade fakulteten tillsett att båda sökandes vetenskapliga profiler hade 
”en motsvarighet i sakkunniggruppens sammansättning”. Elvander medgav så-
ledes indirekt att fakultetens avsikt hade varit att befattningen skulle kunna 
sökas även av forskare utanför kretsen av fredsforskare.

I början av juni 1983 beslöt regeringen och utbildningsminister Lena 
Hjelm-Wallén att inhibera tillsättningen. I stället uppdrogs åt Universitets- 
och högskoleämbetet att på hösten samma år inlämna förslag till ”närmare 
beskrivning av ämnesinnehållet”, dels för den aktuella Uppsalaprofessuren, 
dels för den nya lärostol i freds- och konfliktforskning i Göteborg, vilken 
hade inrättats genom riksdagsbeslut dagen innan. UHÄ skulle genom sin 
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utredning tillse att de båda tjänsterna tillgodosåg ”skilda inriktningar inom 
ämnesområdet”.

Kjell Goldmann ansåg att regeringens utslag var väntat med tanke på den 
debatt som förevarit. Han underströk att huvudfrågan var om det över huvud 
taget fanns behov av en särskild professur i freds- och konfliktforskning, och 
han beklagade den kampanj som hade förts mot hans person: ”Mina motstån-
dare har använt politiskt värdeladdade termer och lagt ut dimridåer. Det finns 
enligt min åsikt ingen skiljelinje mellan statsvetare och fredsforskare.” GT de-
lade hans uppfattning och påpekade att det var klokare om staten ”gav stöd åt 
fristående organisationer att bedriva frågor kring freds- och konfliktfrågor” än 
att den inrättade ”politiserade professorsstolar”. Upsala Nya Tidning beklaga-
de att regeringen inte vågat ta ställning för endera kandidaten på vetenskapliga 
grunder, utan i stället ”skapat intrycket att man tar hänsyn till en ovederhäftig 
persondebatt och dessutom står öppen för påtryckningar i utnämningsären-
den”. Tidningen underströk att de båda kandidaternas skilda inriktningar hade 
beskrivits på ett förenklat och vilseledande sätt: ”Wallensteen skulle forska 
’för’ freden men Goldmann skulle nöja sig med att forska ’om’ freden. I de mer 
förgrovade skildringarna har det hetat att ’fredsrörelsens’ kandidat står mot 
det inskränkta statsvetarskråets.” Generaliserande beskrivningar av detta slag 
riskerade att drabba vetenskapens trovärdighet och innebar ”att Goldmann 
beskylls för att vara mindre ’fredsvänlig’ och att Wallensteen antyds ta andra 
hänsyn än de rent vetenskapliga i sitt forskningsarbete”. Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen instämde i kritiken mot regeringens beslut; det var en 
eftergift åt akademiska påtryckningsgrupper i stället för ett stöd för den själv-
ständiga fredsforskningen vid universiteten. 

Dagens Nyheter ansåg däremot att regeringen hade agerat klokt. När det nu 
fanns två lediga professurer hoppades tidningen att de två huvudkandidaterna 
– båda mycket kompetenta om än sinsemellan olika forskare – därmed skulle 
få ”befälet över var sin fullvärdig forskningsorganisation”. Fredsforskningen 
skulle således få användning för dem båda. ”Säkerligen upprepas inte heller 
nästa gång det egendomliga sakkunnigurval (inte en enda renodlad fredsfors-
kare!) som föranledde två andra starka kandidater att återkalla sina ansök-
ningar till Uppsalaprofessuren.”

Den omstridda lärostolen utlystes på nytt i mars 1984, varvid ämnesbe-
skrivningen för Uppsalas del hade specificerats genom tillägget av meningen: 
”Inom området skall särskild vikt läggas vid konfliktteori och krigsorsaks-
problematik.” För professuren i Göteborg skulle i stället internationella ut-
vecklings- och resursproblem tillmätas särskild betydelse.

Kjell Goldmann sökte inte professuren i den andra omgången. Ansökningar 
inflöt endast från Peter Wallensteen och Björn Hettne, som även denna gång 
återkallade sin kandidatur. Wallensteen var således ende kvarvarande sökan-
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de. Trots den tidigare kritiken inkallades återigen Midgaard, Petersson och 
 Allardt som sakkunniga. Deras bedömning av Wallensteens meriter hade två 
år tidigare varit skiljaktiga men hans formella kompetens hade ingen ifråga-
satt. Tillsättningen blev därför en formsak. Den 17 januari 1985 utnämndes 
Wallensteen att från och med den 1 februari samma år vara förste inneha-
vare av Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning. På våren 
samma år erhöll Björn Hettne den nya professuren i Göteborg.

Peter Wallensteen installerades den 15 november 1985, således nästan på 
dagen fyra år efter att professuren utlystes första gången. I sin installations-
föreläsning utlade han ämnet Vägar till fred: Dag Hammarskjölds tankar om 
fredsforskningens modeller, följande år utgiven som nummer fyra i Forsknings-
information från Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala 
universitet. I slutet av föreläsningen uttryckte han sin glädje över att freds- 
och konfliktforskningen kunnat ta plats vid Uppsala universitet ”som en i alla 
avseenden med andra jämbördig disciplin”. Även kring detta hade det emel-
lertid rått delade meningar in i det sista. Så sent som dagen före installationen 
hade Samhällsvetenskapliga fakulteten behandlat det förslag om inrättande 
av forskarutbildning i freds- och konfliktforskning, som Wallensteen under 
hösten hade utarbetat tillsammans med sin institutionsstyrelse. Flera stats-
vetare ifrågasatte lämpligheten av forskarutbildning i det nya ämnet. I fakul-
teten förordade professor Skytteanus Leif Lewin att förslaget skulle avslås. 
Efter lång diskussion skedde votering, vilken slutade med att förslaget vann 
pluralitet med tio röster mot en (Lewins egen). I en reservation, som även 
undertecknades av Sverker Gustavsson, betonade Lewin att det var glädjan-
de att Dag Hammarskjölds professur ”äntligen fått en ordinarie innehavare”, 
liksom att Wallensteens undervisning och handledning av doktorander inom 
fakultetens skilda discipliner utgjorde ”ett välkommet tillskott till fakultetens 
forskarutbildning”. Däremot ansåg reservanterna att freds- och konfliktforsk-
ning var ”en alltför snävt avgränsad specialitet för att motivera till särskild 
forskarutbildning”. Sådan utbildning borde vara vittomfamnande till sin ka-
raktär och förbehållas stora och breda ämnen såsom statskunskap, sociologi, 
nationalekonomi med flera. Omröstningen i fakulteten föranledde en syrlig 
kommentar i Dagens Nyheters spalt ”Tysta Mari”, vari bland annat hävdades 
att de upsaliensiska statsvetarna ”i många år framlagt argument och handlat 
bakom kulisserna för att stoppa det nya ämnet fredsforskning”.

När väl de avgörande besluten var fattade upphörde meningsmotsättning-
arna. I stället uppstod ett bestående vetenskapligt samarbete mellan freds-
forskare och statsvetare, och snart var ämnet freds- och konfliktforskning en 
väl integrerad del av Samhällsvetenskapliga fakulteten. En symboliskt vik-
tig händelse var att Johan Galtung i maj 1987 kreerades till hedersdoktor, 
då  Wallensteen för första gången framträdde som promotor. Det faktum att 
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freds- och konfliktforskningen fick en egen professur möjliggjorde en expan-
sion för hela det statsvetenskapliga ämnesområdet på ett sätt som annars 
knappast hade varit möjligt.

Expanderande forskningsmiljö och 
internationella kontakter
När studieplanen för forskarutbildningen i freds- och konfliktforskning antogs 
senhösten 1985 beviljade fakulteten även antagandet av de fem första dokto-
randerna i ämnet från och med vårterminen 1986. Den en gång så ifrågasatta 
forskarutbildningen började snart avsätta resultat. Under hösten 1992 skedde 
den första disputationen i ämnet, då Ramses Amer försvarade sin avhandling 
The United Nations and Foreign Military Interventions: A Comparative Study 
of the Application of the Charter. Ytterligare trettiofem disputationer skedde 

Vid Linnéjubileet 2007 gästades Uppsala universitet av Förenta nationernas förre general sekreterare Kofi Annan,  
som då kreerades till hedersdoktor. Han deltog även vid ett panelsamtal i universitetsaulan med Peter Wallensteen. 
Fotograf: Tommy Westberg/Uppsala universitets arkiv.
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under Wallensteens tjugosju år på lärostolen. Till detta skall läggas flera stats-
vetenskapliga avhandlingar, vilka har tillkommit i samarbete med freds- och 
konfliktforskning.

Forskningen vid Uppsalainstitutionen har främst ägnats konfliktteori, 
krigsorsaksproblematik och konfliktlösning, helt i linje med den ännu gällan-
de ämnesbeskrivningen från 1984. En särskilt betydande – och internationellt 
mycket uppmärksammad – forskningsinsats inom detta område utgör Upp-
sala Conflict Data Program (UCDP), vilket närmast kan karakteriseras som en 
encyklopedi och en serie dataset över väpnade konflikter i världen sedan 1946. 
Arbetet med detta projekt inleddes redan 1979, och dess resultat har årligen 
publicerats i såväl SIPRI:s årsbok som i Journal of Peace Research. År 2002 blev 
projektet en digital databas. Peter Wallensteen har kvarstått som projektets 
director även efter sin emeritering 2012. Han har själv kunnat dra nytta av 
materialet, inte minst i verket Understanding Conflict Resolution (2002), vilken 
används som kursbok runt om i världen.

Vid sidan av arbetet med konfliktdatabasen har institutionen sedan mit-
ten av 1980-talet arrangerat biståndsfinansierade internationella kurser för 
beslutsfattare, diplomater och akademiska lärare från Globala Syd. Kurserna 
har skapat ett stort nätverk av alumner där många har bidragit med informa-
tion om pågående konflikter och fredsträvanden, något som har varit av stor 
betydelse för arbetet ned konfliktdataprogrammet. Alumnerna har därtill sti-
mulerats att bygga upp egna fredsforskningsprogram.

Wallensteen har fortsatt att ar-
beta efter den linje som han ut-
mejslade under 1970-talet, det vill 
säga att fredsforskningens resultat 
snabbt skall kunna omsättas i kon-
kret fredsarbete. Forskningen skul-
le vara för fred, inte bara om fred. 
Som professor har Wallensteen flera 
gånger inkallats som fredsmäklare, 
bland annat i Bougainville, mellan 
Israel och Palestina och på Cypern. 
Wallen steen har vidare ingått som 
politisk och vetenskaplig rådgivare 
i Jimmy Carters  International Ne-
gotiation Network. Kontakterna 
bidrog till att Carter valde att be-
söka Uppsala och universitetsaulan 
i samband med att han mottog No-
bels fredspris 2002.

USA:s tidigare president Jimmy Carter och 
Peter Wallensteen i samspråk på scenen i 
 universitetsaulann 12 december 2002.  
Uppsala universitets arkiv.
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Institutionens internationella arbete bidrog till att styrelsen för Rotary 
 International i april 2011 valde att förlägga ett Rotary Peace Center for Inter-
national Studies in Peace and Conflict Resolution till Uppsala och institutio-
nen. Beslutet fattades efter en tvåårig urvalsprocess, där såväl universitetsled-
ningen som institutionen gjorde stora ansträngningar. Inrättandet av Rotary 
Peace Center, det sjunde i världen, innebar att studenter från hela världen 
kan studera freds- och konfliktforskning på masternivå i Uppsala med hjälp 
av stipendier från  Rotary. I september 2012 invigdes centret, varvid de första 
stipendiaterna påbörjade sina studier. 

Det nordiska samarbetet ur vilket den svenska fredsforskningen växte fram 
i början av 1960-talet har fortgått alltsedan dess. Med såväl PRIO som SIPRI 
har nära samarbete bedrivits. Den grundläggande arbetsfördelningen mellan 
SIPRI, som främst behandlar nedrustningsproblematik, och institutionen, vars 
inriktning huvudsakligen gäller konfliktteori och konfliktlösning, har dock 
bestått. Wallensteen har bidragit till freds- och konfliktforskningens interna-
tionella utveckling, bland annat som sekreterare i svenska Pugwash-gruppen, 
som ledamot av IPRA:s och ISA:s styrelser och som Research Professor of 
Peace Studies vid Kroc Institute for International Peace Studies vid University 
of Notre Dame, Indiana, USA.

Efter millennieskiftet inrättades en andra lärostol i ämnet, vilken 2003 be-
sattes med Cecilia Albin. Den tidigt bortgångne Thomas Ohlson och Ashok 
Swain befordrades till professorer 2005. Åtta år senare upphöjdes på samma 
sätt Erik Melander till professor. Såsom adjungerad professor vid institutionen 
fungerade tidvis Jan Eliasson, tidigare utrikesminister, biträdande generalse-
kreterare i FN och hedersdoktor vid fakulteten. Det ämne som i början av 
1960-talet bedrevs av enskilda studenter i universitetets periferi företräddes 
femtio år senare av ett flertal professorer och intog en central plats inom såväl 
fakulteten som den internationella fredsforskningen.
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Efterskrift

Essäerna i denna volym är författade vid olika tillfällen och har, i de flesta 
fall, i tidigare versioner publicerats förut under åren 2011–20. Samtliga essäer 
har omarbetats i större eller mindre utsträckning för att passa som delar i 
denna helhet. Den inledande essän ”En skandinavisk expedition till Uppsala 
1843” utgör en utvidgad och omarbetad version av uppsatsen ”När skandinavis-
men kom till Uppsala”, vilken infördes i inbjudningsskriften Promotionsfesten 
i  Uppsala den 1 juni 2018.

Essän ”Professorn med det arga sinnet” handlar om den beryktade juris pro-
fessorn Johan Christopher Lindblad och utgör på motsvarande sätt en omar-
betning av uppsatsen ”Östgötagräl och Uppsalakäppar”, vilken publicerades i 
installationsskriften Nya professorer 2019. I denna version har uteslutits ett av-
snitt om det omtalade så kallade Richertska målet, eftersom denna händelse i 
stället utförligt behandlas i essän ”Skandalstudenten som blev språkprofessor”. 
Denna essä, om nordisten Mårten Richert, utgör en väsentligt utvidgad och 
omarbetad version av min inträdesföreläsning i Kungl. Gustav Adolfs Akade-
mien för svensk folkkultur, vilken jag höll den 12 oktober 2016 och som under 
titeln ”Mårten Richert och nordistikens etablering vid Uppsala universitet” 
publicerades i akademiens årsbok Saga och sed samma år.

Fram till och med 2015 innehöll inbjudningsskrifterna till Uppsala univer-
sitets professorsinstallationer utförliga lärostolshistoriker i samband med att 
dessa professurer fick nya innehavare. Tre sådana historiker har i denna bok 
omvandlats till essäer, nämligen ”Indien i Uppsala”, ”Estetiker på barrikaderna” 
och ”Fenno-ugristikens framväxt”. Den första och den tredje av dessa inflöt i 
Nya professorer 2015, i samband med att Heinz Werner Wessler och Rogier 
Blokland installerades som professorer, den förre i indologi med inriktning 
mot det moderna Sydasiens språk och kulturer, den senare i finsk-ugriska 
språk. Essän ”Estetiker på barrikaderna” utgör en omarbetning av den läro-
stolshistorik för ämnet estetik som publicerades i Nya professorer 2014 i sam-
band med att Elisabeth Schellekens Dammann installerades som professor i 
detta ämne.
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Essän ”Experimentalfysiker och spektralanalytiker” utgör en omarbetning 
av uppsatsen ”Anders Ångström 200 år”, vilken med anledning av 200-års-
markeringen av Ångströms födelse inflöt i Promotionsfesten i Uppsala den 28 
maj 2014.

Den första delen av essän ”Från Vega till Grand Hôtel” bygger på en uppsats 
om Vegakarnevalen i Uppsala, vilken var avsedd att införas i inbjudningsskrif-
ten till universitetets vårpromotion 2020. På grund av coronapandemin upp-
sköts (och sedermera inställdes) denna promotionshögtid, varför texten aldrig 
blev publicerad. I denna essä har den opublicerade uppsatsen om Vegakarne-
valen sammanförts med den biografiska artikel om karnevalens upphovsman, 
växtbiologen Axel N. Lundström, vilken jag 2011 skrev för volymen SHT:s 
StorMästare. Föreliggande text är dock väsentligt utvidgad och omarbetad.

Essän ”Professorsämbetet i vardag och ceremoni” bygger främst på upp-
satsen ”En föränderlig ceremoni – professorsinstallationer förr och nu”, vilken 
infördes i Nya professorer 2018. Denna text har kompletterats med annat mate-
rial, dels från uppsatsen ”Uppsala universitets inbjudningsskrifter 1844–2019” 
i Promotionsfesten i Uppsala den 31 januari 2020, dels från min inträdesföre-
läsning i Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, ”Den svåra kollegialiteten 
– några historiska perspektiv”, vilken hölls den 9 mars 2016 och samma år 
publicerades i årsboken Annales.

Den avslutande essän ”Från fredsrörelse till fredsforskning”  utgör en revi-
derad version av uppsatsen ”Fredsforskning i Uppsala – återblick på ett halv-
sekel”, vilken inflöt i Nya professorer 2013 i samband med att Håvard Hegre 
installerades som Peter Wallensteens efterträdare och innehavare av Dag 
Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning.

  Jag vill tacka Uppsala universitets kommunikationsdirektör Pernilla Björk 
som uppmanade mig att göra en bok av mina tidigare uppsatser och föredrag. 
Goda synpunkter och bistånd av olika slag har jag under arbetets gång fått 
från Mattias Bolkéus Blom, Gunilla Gren-Eklund, Lars Lambert, Lars-Gunnar 
Larsson, Astrid och Maj Reinhammar, Thure Stenström, Per Ström och  Peter 
Wallensteen. Mitt tack går vidare till personalen vid Kungl. Vetenskaps-
akademiens Centrum för vetenskapshistoria, Riksarkivet, Uppsala landsarkiv, 
Uppsala universitets arkiv och Uppsala universitetsbibliotek för värdefullt 
bistånd. Slutligen tackar jag professor Ulf Göranson, redaktör för C-serien 
inom Acta Universitatis Upsaliensis, för omsorgsfull läsning och en rad värde-
fulla synpunkter. Med bokens formgivare Martin Högvall vid Grafisk service, 
 Uppsala universitet, har jag denna gång – liksom många gånger tidigare – haft 
ett uteslutande gott och angenämt samarbete, för vilket jag tackar varmt.

          Uppsala i december 2020
          Carl Frängsmyr
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Följande förkortningar har använts i nedanstående förteckning:
AB – Aftonbladet.
Corr – Correspondenten.
DA – Dagligt Allehanda.
DN – Dagens Nyheter.
FFP – Filosofiska fakultetens protokoll.
FUS – Fenno-Ugrica Suecana
JFP – Juridiska fakultetens protokoll.
KP – Konsistoriets protokoll.
GHT – Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning.
GP – Göteborgs-Posten.
GUB – Göteborgs universitetsbibliotek.
HFP – Humanistiska fakultetens protokoll.
HoL – Hågkomster och livsintryck.
HSP – Humanistiska sektionens protokoll.
MNSP – Matematisk-naturvetenskapliga sektionens protokoll.
NDA – Nya Dagligt Allehanda.
PHT – Personhistorisk tidskrift.
PIT – Post- och Inrikes Tidningar.
RA – Riksarkivet.
SBL – Svenskt biografiskt lexikon
SLÅ – Svenska Linnésällskapets årsskrift.
SMoK – Svenska män och kvinnor.
SOU – Statens offentliga utredningar.
StD – Stockholms Dagblad.
StKP – Större akademiska konsistoriets protokoll.
ULA – Uppsala landsarkiv.
UNT – Upsala Nya Tidning
U-P – Upsala-Posten.
UUA – Uppsala universitets arkiv.
UUB – Uppsala universitetsbibliotek.
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En skandinavisk expedition till Uppsala 1843
Litteraturen om skandinavismen är omfattande. Informativa arbetne är Ruth 
Hemstad, Fra Indian Summer till nordisk vinter (2008) och Henrik Becker-
Christensen, Skandinaviske drømme og politiske realiteter (1981). En grundläg-
gande svensk studie är Åke Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800- talets 
mitt (1843–1863) (1946).  Jämför Sven G. Svensons uppsats i Upsalastudenten 
genom tiderna (1950). Äldre studier är Julius Clausen, Skandinavismen historisk 
fremstillet (1900) och Cecilia Bååth-Holmberg, ”Frihetens sångar-ätt” i Sverige 
på 1840-talet (1889). Reseberättelser från 1843 års studentmöte är Skandina
viska studenternas möte i Juni 1843 (1843) och Beretning om studentertoget til 
Upsala i Juni Maaned 1843 (1844). Senare minnesbilder från mötet har lämnats 
av Rudolf Hjärne i Från det förflutna och det närvarande (1879) och av Otto 
Sylwan i Fyrtiotalets student (1914). Wilhelm Erik Svedelius berör händelser-
na i Anteckningar från mitt förflutna lif (1889). Tidningsreferat i Barometern 
27/5 och 3/6 1843, Corr 6/5, 13/5, 17/5, 10/6 och 17/6 1843, Freja 9/6 och 13/6 
1843, Thorgny 29/6 1843. Se vidare Alf Önnerfors, ”Per Johan Petersson”, Natio 
 Smolandica xV (1952) och Ulf Göranson, ”Professor P. J. Petersson och hans 
visa”, Natio Smolandica LxIII (2001). Johan Sjöberg skildrar studentopinioner-
na i 1840-talets Uppsala i Makt och vanmakt i fadersväldet (2002). Sjöberg har 
fördjupat studiet av Studentföreningen i en uppsats i Acta GestricoHelsingiae 
(2004–06). Karl Warburg skriver om ”Geijerska frukosten” i sin nekrolog över 
Carl Säve i GHT 29/3 1876. Nekrologen över Gerhard von Yhlen infördes i 
Hvar 8 dag 18/7 1909. 

Professorn med det arga sinnet
Om firandet av Themptanders tentamen, se UP 9/12 och 12/12 1863, NDA 
10/12 1863, Fäderneslandet 3/2 1897, Fram 5/2 1897 och Hvad nytt från Stock
holm 6/2 1897. Jämför Harald Wieselgren, Bilder och minnen (1885). Den bio-
grafiska litteraturen om Johan Christopher Lindblad är icke omfattande och 
bygger i allmänhet på de knapphändiga upplysningar som förekom i tidnings-
nekrologerna efter hans bortgång, till exempel i UP 3/4 1876, Upsala 4/4 1876 
och NDA 4/4 1876. Se vidare August Theodor Låstbom, Upsala academies ma
trikel 1841 (1841) och Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon, senare 
delen, ny upplaga (1906). Hofbergs artikel bygger på de biografiska uppgifter 
som Lindblad personligen meddelat i brev 28/11 1874, H. 38:2, nummer 174, 
GUB. Jämför Aksel Andersson Uppsala universitet 1872–1897, III (1897), K.G. 
Odén, Östgötars minne (1902), K.G. Westman, Juris doktorer vid Uppsala uni
versitet 1629–1929 (1929) och Svenska män och kvinnor, band 4 (1948). Boupp-
teckningen efter Lindblad har signum F. IIa:61, nummer 131, ULA. Den mest 
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kända anekdoten om Lindblad föreligger i olika versioner men rör hur han 
skulle ha stämt ett antal studenter inför den akademiska domstolen för att 
de skrattat åt honom, se härom August Blanche, Smärre skrifter (1877), Peter 
Bagge, Studentminnen och andra minnen från Uppsala 1869–1899 (1923), Carl 
Vilhelm Jacobowsky, Gustafsberg, Sveriges äldsta badort (1958), AB 25/2 1899 
och Gustaf Aldén, Hemma och i Uppsala (1927). Bagges arbete innehåller flera 
andra anekdoter om Lindblads tentamina. Se även GHT 14/9 1863.

Om tillsättningen av adjunkturen efter Johan Edvard Boëthius, se JFP 24/2 
1827. Johan Christopher Lindblad skildrar konflikten med Svea hovrätt i pam-
fletterna Bidrag till Kongl. Swea HofRätts historia i sednare tider, eller Hand
lingar och Protocoll uti det af bemäldte K. HofRätt den 23 Febr. 1829 afgjorde 
Fiskaliska åtal emot v. Notarien, D:r J. C. Lindblad I (1829) och Bidrag till 
Kongl. Swea HofRätts Historia i sednare tider II (1829). Om Carl Fredrik Ung-
berg, se Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets och tjenste
män 1614–1898 (1899) och Birger Schöldström, I kikaren (1890). Processen mot 
Claes A. Cronstedt, liksom Lindblads insatser i densamma, skildras av Birger 
Wedberg i Svensk Juristtidning 1927, varifrån brevcitatet är hämtat.

Om Östgötagrälet, se Östgöta nations protokollsbok, U. 822 f., samt ”Wing-
qvistska Papperen”, U. 885, båda i UUB. Jämför Constans Falk, Östgöta i Up-
sala studerande nations historia (1885), Gustaf Svanberg, Redovisning för en 
lång lefnad, utgiven av N.V.A. Nordenmark (1949), Ivar Hylander, ”Glimtar ur 
flydda tiders nationsliv”, Acta Ostrogothica II (1930), Otto Widerströms Henrik 
Bernhard Palmaer (1951) och Johan Sjöberg, Makt och vanmakt i fadersväldet 
(2002). Arvid Hj. Uggla har infört uppsatsen ”Linnéstatyn i Uppsala Botani-
cum” i SLÅ 1930.

Carl Johan Schlyters recension av Lindblads Om Dråp och Mord infördes i 
Journalen 1/10, 2/10, 3/10 och 4/10 1832. Lindblad svarade i AB 29/10, 30/10, 
1/11 och 3/11 samma år. Schlyter återkom i Journalen 9/11, 10/11 och 12/11 1832, 
varpå Lindblad replikerade i Bihang till Journalen 23/11 1832. Schlyter lämnade 
en slutförklaring i samma tidning fyra dagar senare. Lindblad återkom med 
”Ännu några ord, i anledning af tvisten emellan Hr Schlyter och underteknad” 
i Journalen 10 december. Schlyter samlade sina inlägg och sina kommenta-
rer till Lindblads slutanmärkningar i skriften Bilagor till herr J. C. Lindblads 
afhandling om dråp och mord, i anledning af den angående detta arbete förda 
strid (1832). Lindblad svarade med Bihang till de af Herr Schlyter utgifna Bilagor 
till Afhandlingen om Dråp och Mord (1833). Schlyters omdöme om Lindblad 
återfinns i den av honom utgivna UplandsLagen (1834) på sidorna LxxVI 
och LxxVII. Boëthius, Rabenius’, Grubbes och Atterboms utlåtande ”Om 
Lag-Committeens Förslag till allmän Criminal-Lag” trycktes i Skandia I, 1833. 
Lindblads recension av detsamma infördes i Swenska Litteratur Föreningens 
Tidning 23, 24 och 26 1833. Lindblads vidare inlägg trycktes i Bihang till  Swenska 
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LitteraturFöreningens Tidning 6–8 och 13–14 1833. Grubbes svar ”Om den bor-
gerliga Straffmaktens grund och väsende” inflöt i Skandia II 1833. Hans senare 
debattinlägg infördes i Bihang till Swenska LitteraturFöreningens Tidning 9–12 
1833. Se även Stig Jägerskiöld, ”Den historiska skolan i Sverige”, Den historiska 
skolan i Lund (1980). Knut Almgrens omdöme om Lindblads skrifter finns i 
Minnesbok över hofrättsrådet Knut Almgren (1962).

Om tillsättningen av adjunkturen i ekonomisk juridik efter Hans Samuel 
Collin, se JFP 16/11 1833. Om Lindblads förordnande att hålla praktiska före-
läsningar, se JFP 11/5, 29/5 och 25/10 1838; StKP 5/6 och 14/6 1838. Robert 
Dicksons omdöme om Lindblads praktiska föreläsning återfinns i hans Minnen 
(1920). För tillsättningen om professuren i ekonomisk juridik efter Rabenius, 
se StKP 28/4 1838. Om tillsättningen av adjunkturen i ekonomisk juridik efter 
Bergfalk, se JFP 30/7 1838. Bakgrunden till Juridiska fakultetens utvidgning 
i början av 1840-talet skildras i rektor Göran Wahlenbergs inbjudningsskrift 
Till afhörande af det tal hvarmed professoren i svensk laghistoria, straffrätt och 
rättegångs-ordning inom Juridiska faculteten doctor Johan Christ. Lindblad kom
mer att tillträda sitt embete (1843). Rektorsprogrammet återges i Svenska Biet 
28/2 1843. Jämför Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916 2:1 (2010). Se 
även Knut Olivecrona, Om den juridiska undervisningen vid Universitetet i 
 Upsala och om den Juridiska Facultetens förflyttande till Stockholm (1859) samt 
densammes Hågkomster samlade från en lång lefnad, utgiven av Carl Frängs-
myr (2008). Om Lindblads utnämning till professor, se JFP 24/9 1842 och StKP 
29/10 1842. Jämför Svanberg, Redovisning för en lång lefnad. Niels Juel har 
utgivit brevväxlingen mellan Carl Axel Juel och Hans Järta i PHT 1971/72. 
Om Delldéns utnämning till professor, se JFP 24/10 1843 och StKP 18/11 1843. 
Frey Hellmans brev är citerat efter Frey Björlingson, ”Uppsalastudent 1846”, 
Natio Smolandica LIII 1990/91. Om studenternas fönsterkrossning hos Lind-
blad, se Otto Sylwan, Fyrtiotalets student (1914). Brevet från Julius von Sydow 
till Herman Rydin är citerat efter Torgny Nevéus’ utgåva 1840-talets verkliga 
uppsalastudent (2004). Om Lindblad och 1848 års händelser, se Wilhelm Erik 
Svedelius, Anteckningar om mitt förflutna lif (1889) och Rudolf Hjärne, Från det 
förflutna och det närvarande (1879). Jämför Sven G. Svenson, ”Från Juntan till 
skandinavismen”, Upsalastudenten genom tiderna (1950).

Om Frömanska målet, se DA 20/10, 21/10 och 29/10 1845; Upsala 21/10, 
28/10 och 31/10 1845; NorrlandsPosten 24/10 1845; Corr 25/10 1845; Stockholms 
Dagblad 1/11 1845; Skånska Correspondenten 1/11 1845. Frömans svenska över-
sättning Om bördsrätten (1846) rymmer avskrifter av fakultetens protokoll 
i ärendet. Lindblad utgav i ärendet pamfletterna Anmärkningar vid Jur. utr. 
Candidaten N.A. Frömans Akademiska Specimen: Om rättegången i bördstvis
ter (1845) och Granskning af Juris Candidaten N.A. Frömans Svenska öfversätt
ning af hans Akademiska Disputation: de jure retractus gentilitio observationes 
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(1846). Juridiska föreningens protokoll 1844–1864 har signum U. 2302 a i UUB. 
Om kanslerns beslut att inte utlysa den lediga adjunkturen, se Olivecrona, 
Hågkomster, Corr 21/2 1849, Götheborgs Dagblad 27/2 1849 och Hwad Nytt 27/2 
1849. Kommentaren i NDA infördes 14/8 1888.

Avsnittet om kanslersskrapan och frågan kronprinsens ställning bygger på 
Carl Frängsmyr, ”Kanslern och den akademiska friheten”, Lychnos 2005. Jag 
hänvisar till denna och däri angivna referenser. Se även Handlingar uti det af 
Kgl. Maj:t den 25 Januari 1855 afgjorda mål, angående Juris Professorers skyldig
het att, jemte egna embetsgöromål, äfven sköta åligganden, som tillhöra ledig
varande Juridiska profession (1855) och Olivecrona, Hågkomster. Jämför Sven 
Eriksson, Carl XV (1954). UpsalaBiets kommentar infördes 26/5 1855. Upsalas 
artikel om 1844 års kanslersval infördes 31/7 1849. Lindblads rektorsprogram 
har titeln Till vetenskapens vårdare, gynnare och vänner (1849). Om prinsarnas 
Uppsalabesök under hans rektorat, se Corr 25/11 1848. 

Om Malmbergska målet, se UpsalaBiet 12/5, 26/5, 30/5, 2/6 1855; Upsala 29/5 
1855; Nerikes Allehanda 4/6 och 13/6 1855. Kanslerns utslag finns i  Konunga- 
och Cancellers-Bref 1851–1855, E. I.c:24, UUA. Carl Axel Juels kommentar 
återfinns i dennes Universitets-förhållanden från Upsala (1855). Domen och rät-
tegångshandlingarna i målet mellan Anders Pettersson och Lindblad återfinns 
i Uppsala rådhusrätt och magistrat, Brottmålsdomböcker 1862, A. I.c:13, ULA. 
Frihetsvännen rapporterade om den fällande domen 4/4 1862. Nyheten åter-
gavs senare i bland annat Nerikes Allehanda 9/4 1862 och Norrbottensposten 
26/4 1862. Om Annerstedtska målet, se Upsala 23/11, 26/11, 30/11, 3/12, 10/12 
och 15/12 1858; Gefleborgs Läns Tidning 16/11 1858; UP 15/3 1862. Händelserna 
behandlas utförligt i Sixten Samuelsson, Högre allmänna läroverket i Uppsala 
(1952). Jämför Otto Vesterlund, Skolminnen från 1860- och 1870-talets Uppsala 
(1924) och Hugo Hamilton, Hågkomster (1928). 

Om 1863 års promotion, se JFP 24/4 och 1/6 1863. Om Themptanderska 
målet, se Gert Hornwall, ”En ryktbar offentlig examination vid Uppsala uni-
versitet hösten 1863”, Holmiana V (1957) samt AB 15/9, 18/9, 22/9, 8/12 1863, 
18/1, 19/1 1864; PIT 16/12 1863; UP 5/9, 9/9, 12/9, 21/10, 24/10, 28/11, 12/12 och 
16/12 1863, 2/1, 9/1, 23/1, 30/1, 2/3 1864; Upsala 15/9, 1/12, 11/12, 18/12 1863, 
8/1, 22/1, 26/1, 29/1, 12/2 1864; NDA 10/12 1863, 12/2 1864. Johan Christopher 
Lindblad, Handlingar angående Professor D:r Lindblads öfverklagade tentami
na och samme professors offentliga examina höstterminen 1863 (1863). Moritz 
 Rubensons och Georg August Gottmans exemplar av denna skrift med mar-
ginalanteckningar har signum U. 73 ca i UUB. Moritz Rubenson har samlat 
sina invändningar jämte förklaringar i De verkliga handlingarna angående Pro
fessoren D:r J.C. Lindblads offentligen klandrade tentamina och examina (1864), 
vilken volym även rymmer skrivelser, konsistorieprotokoll med mera. Om 
Lindblad och Beckman, se Per Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman (1931).
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Rörande nidvisorna om Lindblad, se Almgren, Minnesbok och Sigfrid 
Wiesel gren, Vårt Uppsalalif (1907). Se även Hvad nytt från Stockholm 6/2 1897. 
Citatet ur Fäderneslandet från utgåvan 24/12 1894. Av Georg August Gottman 
utgavs postumt Gutis’ visor, tryckte såsom manuscript, endast för hans när
maste vänner (1867). Om Gottman, se Upsala 27/12 1864, 7/1 1865; NDA 29/12 
1864; AB 30/12 1864.

Om försäljningen av Signhildsberg och Billby, se NDA 12/8 1871, Göteborgs
Posten 15/8 1871 och Sydsvenska Dagbladet 17/8 1871. Jämför Svenska slott och 
herresäten vid 1900-talets början. Uppland (1923). Om 1861 års studenters jubi-
leum, se DN 14/12 1911.

Indien i Uppsala
Karin Beskow Tainsh har ederat Otto Fredrik Tullbergs brev till hustrun un-
der sina resor i Europa under titeln På biblioteket – där har jag min största 
förnöjelse (1972), vilken volym även rymmer inledning och kommentarer med 
diverse biographica. Nekrologer över Otto Fredrik Tullberg i Corr 13/4 1853, 
AB 13/4 1853 och GHT 19/4 1853. Om tillsättningen av den extra ordinarie 
professuren i jämförande språkforskning, se HSP 22/6 1880 och StKP 2/10 
1880. Sakkunnigutlåtandena återges in extenso i Upsala 17/4, 20/4 och 22/4 
1880. Debattinläggen inflöt i UP 1/10 1880, StD 22/10, 29/10, 9/11 och 23/11 
1880. Professuren i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning 
behandlas i Torgny T. Segerstedts inbjudningsskrift till Jan Bergmans och Nils 
Simonssons professorsinstallationer (1976). Ferdinand Johanssons programar-
tikel ingår i NDA 15/9 1920. UNT 10/12 1926 innehåller en utförlig nekrolog 
över Johansson. Nekrologer över Jarl Charpentier i DN och SvD 6/7 1935. 
 Gunilla Gren-Eklund har välvilligt låtit mig ta del av hennes föredragsma-
nuskript ”Biografiska och bibliografiska reflektioner kring Kasten Rönnows 
indologiska forskargärning”, vilket hon höll vid ett Rönnowsymposium vid 
Stockholms universitet 2011. Om Rönnow, se vidare UNT 21/8 1935 och 3/5 
1943. Jämför SvD 3/5 1943. Björn Collinder skriver om Helmer Smith i SvD 
10/1 1956. En intervju med Hans Hendriksen ingår i UNT 3/9 1947. Hendrik-
sens installationsföreläsning ”De nyindiske Sprog” refereras i SvD 16/11 1947. 
En nekrolog över Stig Wikander ingår i SvD 28/12 1983.

Experimentalfysiker och spektralanalytiker
Sven Widmalm har skildrat Uppsalafysikens utveckling under 1800-talet i Det 
öppna laboratoriet (2001), Carl Frängsmyr har skildrat samma period i Upp
sala universitet 1852–1916, II (2010). Robert Thalén har författat en biografi 
över  Anders Ångström i Kungl. Vetenskapsakademiens levnadsteckningar 2 
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(1878–85). Jämför sonen Knut Ångströms Anders Jonas Ångström (1907). Olof 
Beckman har utgivit Ångström far och son (1997). Gustaf Svanbergs ”Redovis-
ning för en lång lefnad” utgavs av N.V.E. Nordenmark i Uppsala universitets 
årsskrift 1949. Carl Frängsmyr har utgivit Knut Olivecronas Hågkomster sam
lade från en lång lefnad (2008) och ett större utdrag ur Hugo Hildebrands-
sons ”Sjelfbiografiska anteckningar” i Nya professorer 2015. Artikeln om Erik 
Edlunds ansökan till professuren infördes i UP 14 april 1858. Om invigningen 
av Ångströms gravmonument, se Fyris 17/9 1883.

Skandalstudenten som blev språkprofessor
Uppsatsen är en utvidgad och bearbetad version av Carl Frängsmyrs inträ-
desföreläsning i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2016, 
tryckt i Saga och sed samma år. För biographica om Richert, se Carl Yngve 
Sahlin, Om subjektivt och objektivt betraktelsesätt i filosofien: Inbjudningsskrift 
till afhörande af de offentliga föreläsningar med hvilka professoren i dogmatik och 
moralteologi, teologie och filosofie doktorn Martin Johansson, professoren i natio
nalekonomi och finansrätt, juris utriusque doktorn Carl Gustaf Hammarskjöld 
och professoren i nordiska språk, filosofie doktorn Mårten Birger Richert tillträda 
sina ämbeten (1877), Svenskt biografiskt handlexikon, II (1906), Gunnar Sjögren, 
”Richert, Mårten Birger”, SmoK (1949), Aksel Andersson Uppsala universitet 
1872–1897, III (1897), Peter Bagge, Studentminnen och andra minnen från Upp
sala 1869–1899 (1923) samt Nicolaus Linders och Karl Warburgs nekrologer i 
Ny Illustrerad Tidning 18/9 1886 respektive GHT 7/9 1886. Nekrologer ingår 
även i AB 6/9 1886, SvD 6/9 1886, StD 7/9 1886, Fyris 6/9 1886, UP 6/9 1886, 
Upsala 7/9 1886 och Söderhamns Tidning 11/9 1886. Om fadern Gustaf Birger 
Richert, se AB 11/3 1863.

Om förhållandena vid Uppsala universitet under Richerts tid hänvisas ge-
nerellt till Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, I–II (2010). Om Lars 
Svanberg, se därtill Anders Lundgren, ”Svanberg, Lars Fredrik”, Svenskt bio
grafiskt lexikon, 168 (2016). Om Edward Walmstedts utnämning se StKP 25/1 
1859, i vilket utdrag ur FFP 11/12 1858 finns bilagt. Richerts klagoskrifter ingår 
i StKP 10/8 1859 respektive 26/11 1859. Richertska målet avhandlas av Lars 
Fredrik Nilson och Otto Pettersson, Några upplysningar angående studeranden 
M.B. Richerts tentamen i kemi 1859 för professor L.F. Svanberg (1887). I saken se 
vidare UP 3/9 1859, AB 30/9 1859, Stockholms Dagblad 30/9 1859, Per Sondén, 
Biskop Anders Fredrik Beckman (1931). Richerts brev till Adolf Virgin 13/8 
respektive 5/12 1859 ingår i Ernst och Gertrud Fischers familjearkiv (Släkten 
Richert), vol. 5, Riksarkivet. Richerts brev till Virgin 16/1 1860 har signum 
x 240 [Richert] i UUB. För slutbehandlingen av Richertska målet, se StKP 
5/12 1859 samt UP 28/12 1859, 17/3 1860, 11/4 1860, 22/3 1861, 3/4 1861. Gustaf 
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Birger Richerts brev till sonen Mårten B. Richert ingår i Ernst och Gertrud 
Fischers familjearkiv (Släkten Richert), vol. 5, Riksarkivet.

Richerts avhandling behandlas i Lennart Moberg, Gun Widmark och 
 Thorsten Andersson, ”Scandinavian Languages”, Faculty of Arts at Uppsala 
University: Linguistics and Philology (1976). Om promotionen 1863, se NDA 
1/6, där Richerts verser till kvinnan återges in extenso. För Richerts docent-
utnämning, se FFP 30/5 1866. Carl Säves förslag till inrättandet av adjunktur i 
nordiska språk finns i FFP 11/3 1865. Om Richerts utnämning till adjunkt, se 
FFP 20/3 1872 samt StKP 3/4 1872.

Richerts kritiska granskning ”Orvar Odd emot Dalin i fråga om svensk 
språkforskning” publicerades i AB 8/1, 11/1 och 12/1 1869. Orvar Odds recen-
sion av Anders Fredrik Dalins Öfverblick af svenska språkets ordfamiljer och 
frändskapsförhållanden inflöt i PIT 8/12 1868. Kommentarerna i UP infördes 
15/1 respektive 28/1 1869. Orvar Odds förklaring infördes i PIT 22/1 1869 och 
i Helsingborgs Tidning 26/1 1869. Richerts uppsats ”Om nordisk bildning och 
fornnordisk litteratur” ingår i Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur 
1869. Säves utlåtande över uppsatsen återfinns i FFP 20/3 1872. Om rättstav-
ningsmötet 1869, se Carl Ivar Ståhle, ”Det nordiska rättstavningsmötet 1869 
och hundra års svensk rättstavning”, Sprog i Norden (1970) och Bengt Loman, 
”En Inrättning, ägnad Språkets förbättring”, Svenska Akademien och svenska 
språket, ed. Sture Allén med flera (1986).

Richerts brev till Carl Säve 30/7 1875 och till Harald Hjärne 1/10 1875 
har signum G 267 c respektive Harald Hjärne 1 m i UUB. Richerts studie 
” Kulturhistoriska bilder framstälda genom undersökning af de svenska ordens 
bemärkelser”, I–II, infördes i Svensk tidskrift för literatur, politik och ekonomi 
1876.

Om tillsättningen av professuren efter Säves död, se HSP 28/4 1877 samt 
StKP 1/6 1877. Richerts installationsföreläsning publicerades postumt i Ny 
svensk tidskrift 1888. Föreläsningen behandlas i Sten Högnäs, ”Ämneskultu-
rer inom nordistiken”, Nordiska universitetskulturer, ed. Sten Högnäs (1998). 
Adolf Noreens uppsats ”Om språkriktighet” ingår i Nordisk tidskrift 1885. Erik 
 Noreens omdöme om Richerts betydelse för hans far ingår i ”Några språkrik-
tighetsfrågor”, Svensk tidskrift 1940.

Richerts sakkunnigutlåtande rörande extra ordinarie professuren i jämfö-
rande språkforskning ingår i StKP 2/10 1880. Johan Erik Rydqvists sakkunnig-
utlåtande finns i StKP 1/6 1877.
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Från Vega till Grand Hôtel
För biographica om Axel N. Lundström, se Upsala universitets matrikel, ed. 
Leonard Bygdén (1883); Upsala universitets matrikel, eds. Johan von Bahr och 
Theodor Brandberg (1896); Aksel Andersson, Upsala universitet 1872–1897: III. 
Universitetets lärare och tjänstemän (1897); Sigurd Lindmans och Olle  Franzéns 
artiklar i SMoK (1949) respektive SBL (1982–84); Norlandica, x, ed. Sune 
Lindh (2003); Bröt-Anund [Carl Frängsmyr], ”Beelther Hjoorth von Hijnten” i 
SHT:s StorMästare (2011); Ätt och bygd – Pitebygdens forskarförenings medlems
blad, nr 148 (2020). Tidningsnekrologer i samband med Lundströms död inflöt 
bland annat i UNT 2/1 1906, NorrbottensPosten 2/1 1906, SvD 2/1 1906, Jämt
landsposten 5/1 1906, Skellefteå Nya Tidning 8/1 1906 och Dalpilen 16/1 1906. 
Vännen Vilhelm Lundströms i slutet citerade nekrolog infördes i Göteborgs 
Aftonblad 3/1 1906.

Om Vegakarnevalen 1880, se Carl Forsstrand, Mina Uppsalaminnen (1922) 
och Peter Bagge, Studentminnen och andra minnen från Uppsala 1869–1899 
(1923). Tidningsrapporter i bland annat Upsala 8/5 1880, UP 7/5 och 10/5 
1880, Jönköpings Tidning 10/5 1880.

Uno Westerlund skildrar förhållandena i 1800-talets Piteå och Axel Lund-
ström den äldres insatser i Piteås historia (2019). NorrbottensPostens nekro-
log över Axel Lundström den äldre inflöt 4/4 1878. Arvid G. Högbom skild-
rar studentlivet vid Norrlands nation under 1870- och 1880-talen, däribland 
Lundströms spex Färgerna och de färgblinda, i ”Självbiografiska anteckningar”, 
ed. Carl Frängsmyr, Promotionsfesten i Uppsala den 25 januari 2019. Se även 
Mikael Andrée, Norrlands nation (1927). Axel N. Lundströms brev till Alfred 
G.  Nathorst 11/4 1890 om Linnés Lapplandsresa finns i KVA:s arkiv.

Om expeditionen till Novaja Zemlja och Jenisej 1875, se Axel N. Lund-
ströms resebrev i AB 17/6, 18/9, 14/10 och 18/11 1875. Fortsättningen på Lund-
ströms reseberättelse är under titeln ”Från Dicksons hamn till Stockholm 
 genom Sibirien” tryckt i Öfver land och haf (1878). Se vidare ”Expédition po-
laire suédoise, sous la direction de M. le professeur A. E. Nordenskiöld”, Le 
Tour du Monde (1877); Anton Stuxberg, Erinringar från svenska expeditionerna 
till Novaja Semlja och Jenissej 1875 och 1876 (1877); Adolf Erik Nordenskiöld, 
Vegas färd kring Asien och Europa, I–II (1880); Thore M. Fries, Adolf Erik Nord
enskiöld och hans upptäcktsfärder 1858–1879 jemte en lefnadsteckning af ångaren 
Vegas chef kapten Louis Palander (1880)

Om botanikämnet vid Uppsala universitet under Lundströms verksamma 
tid, se Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, II (2010). Ulf Danielsson 
berör Lundströms förhållande till darwinismen i ”Darwinismens inträngande 
i Sverige”, I–II, Lychnos 1963/64–1965/66. För tillsättningen av den extra ordi-
narie professuren i botanik, se MNSP 7/5 1878, 8/10 1880, 12/9 och 18/9 1883 
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samt StKP 11/12 1880 och 24/10 1883. Om utdelningen av universitetets pris, 
se StKP 10/5 1884. Lundströms brev till Veit Wittrock 5/3 och 12/5 1882 samt 
15/4 1884, E 01:17, KVA. Nordal Willes brev till Wittrock 7/8 1886, E 01:30, 
KVA. Lundströms brev till Thore M. Fries 12/8 1887, U 1765 n, UUB.

För striden om vikariatet på botanikprofessuren vid Stockholms högskola, 
se Fyris 26/2, 28/4, 3/5, 14/5, 17/5, 19/6 1886 och 21/3 1887, SvD 1/5 och 5/5 
1886, StD 30/4 1886, AB 28/5 1886, Helsingen 1/6 1886 och ÖstgötaCorrespon
denten 5/6 1886. Signaturen ”Antoninus Pius” införde artikeln ”En befordrings-
fråga vid Stockholms högskola” i Ur dagens krönika 1887. Lundström svarade 
i NDA 12/1 1887.

Om debatten om växternas ovanjordiska vattenupptagning, se Nordal 
Wille, ”Kunna växterna upptaga vatten medels sina ofvan jord befintliga or-
gan?”, Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1885; Axel N. Lundström, ”Om 
regnuppfångande växter – en antikritik”, Botaniska notiser 1889; Nordal Wille, 
”Yderligere om regnopfangende Planter – et Svar”, Botaniska notiser 1890; Axel 
N. Lundström, ”Slutord i frågan om de regnuppfångande växterna”, Botaniska 
notiser 1890. Rutger Sernanders [Ruckels] minnestal över Axel N. Lundström 
[Beelther Hjoorth von Hijnten] 24/2 1906 ingår i Tal och Kväden i Samfun
det SHT 1906. Karl Warburgs [Vielgeschreis] dikt till Axel N. Lundström 
[ Beelther Hjoorth von Hijnten] 19/11 1887 är tryckt i Tal och Qväden i Sam
fundet SHT 1887, 1888.

Om Lundström och Norrlandsfrågorna, Frans Kempe och Norrlandsdebat-
ten, se Sverker Sörlin, Framtidslandet (1987), Thomas Söderqvist, The Ecolo
gists (1986) och Henrik Cornell, ”Frans Kempe och Axel Lundström”, År och 
människor (1971). Christer Nordlund skriver om debatten om granens inträng-
ande i Norrland i avhandlingen Det upphöjda landet (2001). Lundströms pro-
gramartikel publicerades i SundsvallsPosten 13/8 1898.

Waldemar Swahn skriver om Lundström som sällskapsmänniska i Den evi
ga ungdomens stad, HoL xVII (1936). Tom Lundin skriver om Svenska Kul-
Parnassen i Bland tunguser, turkar och trattar (2009). Om SHT-festen på Grand 
Hôtel, se SvD 19/1 och 20/1 1905, UNT 20/1 och 21/1 1905.

Professorsämbetet i vardag och ceremoni
Essän bygger på min uppsats En föränderlig ceremoni – professorsinstallationer 
förr och nu, Nya professorer 2018. Se även Torgny Nevéus, ”Några iakttagelser 
ur professorsinstallationernas historia vid Uppsala universitet”, Nya professorer 
2007. I övrigt hänvisas till min inträdesföreläsning i Kungl. Vetenskapssamhäl-
let i Uppsala ”Den svåra kollegialiteten – några historiska perspektiv”, Annales 
2016 och däri anförd litteratur.



REFERENSER I URVAL

365

Estetiker på barrikaderna
Om Jacob Fredrik Neikter, se Carl Frängsmyr, ”Inledning” i Jacob Fredrik 
Neikter, Om människans historia, eds. Carl Frängsmyr och Krister Östlund 
(2013). Jämför Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär (2000) och Lars Gustafs-
son, ”Neikter, Jacob Fredrik”, SBL, 26 (1987–89). Neikters förslag och Gustaf 
Philip Creutz’ svar är tryckta i Upsala universitets historia, ed. Claes Anner-
stedt, bihang V (1913). Om estetikämnets äldre historia i Uppsala, se Lars 
Gustafsson, ”Från ’vitterhet’ till estetik”, Tidskrift för litteraturvetenskap 1989:1. 
Samme författare har i Estetik i förvandling (1986) skildrat utvecklingen från 
Per Daniel Amadeus Atterbom till Bernhard Elis Malmström. Carl Frängs-
myr skildrar utvecklingen fram till 1910-talet i Uppsala universitet 1852–1916, 
II (2010). Olle Nilsson behandlar Carl Julius Lénström i Bläckhornets fånge 
(2010).

Om Teddy Brunius’ disputation och avhandlingsbetyg, se HSP 28/5 1952. 
Om dennes docentutnämning, se HSP 18/2 och 17/3 1953. En biografisk teck-
ning från denna tid lämnar Åke Runnquist i Röster i radio 1953:23. Om Brunius’ 
medarbetarskap i UNT, se Lennart Hirschfeldt, Upsala Nya Tidning, andra 
delen (1988). Brunius’ och Hedenius’ debattinlägg om filosofihistoria infördes i 
UNT 14/5 och 17/5 1954. Hedenius’ brev finns i Teddy Brunius arkiv, NC 2077, 
UUB. Brunius’ recension av Wedbergs filosofihistoria inflöt i UNT 30/1 1959. 
För övriga debattinlägg se UNT 5/2 1959, ST 19/2, 21/2 1959 och 25/2 1959, 
AB 24/2 1959, AB 27/2 1959. SvD refererade debatten i Filosofiska föreningen 
1/11 1960. Se vidare Svante Nordin, Ingemar Hedenius – en filosof och hans tid 
(2004). Om Göran Sörboms licentiatexamen, se HFP 17/12 1959, 11/2, 8/4, 26/4, 
12/5 och 24/5 1960, Debattinlägg och artiklar rörande Brunius’ examinations-
rätt inflöt i DN 30/3 och 31/3 1960, ST 31/ 3 1960, SvD 31/3 1960.

Om Brunius’ syn på Tempohuset och Gillet, se AB 30/3 1960, DN 3/12 1960, 
UNT 14/7 och 17/7 1971. Om Brunius och Uppsalas kulturliv, se även Karl 
Söderberg, Uppsala kommun och kulturlivet under några decennier av 1900-talet 
(1984). Brunius’ artikel ”Estetik i vår tid” infördes i SvD 12/3 1966. Om försla-
get till filmprofessur, se AB 30/8 1965, ST 31/8 1965 och UNT 1/9 1965.

För estetikkongressen i Uppsala, se UNT 20/6, 9/8, 15/8, 16/8 och 17/8 
1968, DN 16/8 och 20/8 1968, SvD 16/8 1968, AB 26/8 1968. Alla föredrag 
med mera återges i konferensvolymen Proceedings of the Sixth International 
Congress of Aesthetics Uppsala 1968, ed. Rudolf Zeitler, Figura Nova Series x, 
AUU (1972). Intervjun om socialestetik ingår i UNT 5/4 1969. Om estetikens 
framtid enligt UKAS, se UNT 28/9 1968, DN 5/10 1968, SvD 5/10 1968.

Om förslagen om professur i estetik för Brunius, se HSP 24/2 och 28/3 1969 
samt riksdagsmotionerna 378:1971 och 505:1972. Jämför Utbildningsutskottets 
betänkanden 1971:3 och 1972:4. Om studentuppvaktningar för utverkandet av 
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personlig professur för Brunius, se UNT 5/2 1969, 9/2 och 28/10 1970 och 
19/10 1972, SvD 10/2 1970. Artikeln inför femtioårsdagen i UNT 15/3 1972. 
Om Brunius’ tjänstledighet, se KP 18/2 1974 och KP 4/12 1978. Jämför UNT 
28/9 1973, UNT 4/4 1974. Citatet är hämtat från Thure Stenström, I Alma 
 maters tjänst (2004). Sune Åkerman skriver om Sten Carlssons meningsutby-
ten med Sven Stolpe och Vilhelm Moberg i Historiker i brytningstid (2010). 
Om  Brunius’ avskedsansökan från universitetslektoratet, se UNT 9/10 1979.

Fenno-ugristikens framväxt
En översikt över den äldre fenno-ugristiken lämnar Lars-Gunnar Larsson i 
uppsatsen ”Stiernhielm, Skytte och Ihre – en äldre finsk-ugrisk forskningstra-
dition i Sverige”, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 
2001. Larsson skildrar svenska kulturkontakter med chanterna i uppsatsen 
”Svenskar hos chanterna”, Bröd och salt – svenska kulturkontakter med öst, eds. 
Roger Gyllin med flera (1998). Jämför Günter Johannes Stipa, Finnischugrische 
Sprachforschung (1990). En äldre historik är Otto Donner, Öfversikt af den 
Finsk Ugriska språkforskningens historia (1872). Lars-Gunnar Larsson skriver 
om Lexicon Lapponicum i Kīel joug om šīld, eds. Hans-Hermann Bartens med 
flera (2020). Tryggve Sköld skriver om Pehr Fjellström i Saga och sed 1984. En 
rad inblickar i ämnets historia vid Uppsala universitet lämnas i Finskugriska 
institutionen i Uppsala 1894–1994, ed. Lars-Gunnar Larsson och Raimo Raag 
(1996). Se även Torgny T. Segerstedt, Inbjudan till de offentliga högtider vid 
vilka professorn i finsk-ugriska språk, särskilt lapska och finska Bo Wickman, 
professorn i socialmedicin Ragnar Berfenstam, professorn i medicinsk och fysiolo
gisk kemi Peter Reichard installeras i sina ämbeten (1962).

Björn Collinder skriver om sin företrädare K. B. Wiklund i Vetenskapsso-
cietetens i Lund Årsbok 1935 samt i Saga och sed 1968. Bo Wickman har förfat-
tat den biografiska artikeln om K. B. Wiklund i SMoK (1955). Sven B. F. Jansson 
har skrivit motsvarande artikel om Björn Collinder i SMoK (1944). Sten Carls-
son har författat minnesord över Collinder i Saga och sed 1984. Nekrologer 
över Collinder i UNT 2/6 1983, SvD 1/6 1983, DN 2/6 1983, GP 2/6 1983 och 
FUS 1983. Om Julius Mägiste, se DN 15/3 1978 samt Tryggve Skölds nekrolog i 
samma tidning 18/3 1978. Jämför GP 15/3 1978 och SvD 16/3 1978. Sten Carls-
son skriver om Israel Ruong i Saga och sed 1987. Bo Wickmans nekrolog över 
Ruong ingår i Svenska landsmål och svenskt folkliv 1986. Om undervisningen i 
finska och ungerska i Stockholm, se ”Minun suomeni on …” Min finska är …, 
ed. Anu Muhonen (2010). Nekrologer över Ödön Lavotha i UNT 6/4 1972, DN 
7/4 1972 och SvD 7/4 1972. Nekrolog över Osmo Hormia i FUS 1983. Nekro-
loger över Valter Tauli och Sakari Vapaasalo i FUS 1986. Lars-Gunnar Larsson 
har författat en runa över Bo Wickman i SvD 20/6 2007. Lennart  Elmeviks 
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 minnesord över Wickman ingår i Saga och sed 2007. Bo Wickmans om döme 
om Lars-Gunnar Larsson återfinns i Universen 1983:2. Eberhard Winkler 
 ederade festskriften till Lars-Gunnar Larsson, vilken har titeln Lapponicæ 
 investigationes et Uralicæ (2012). Nekrolog över Toivo Tikka i FUS 1992.

Från fredsrörelse till fredsforskning
Bo Wirmark har om fredsforskningen i Uppsala under 1960-talet skrivit det 
opublicerade manuskriptet ”Freds- och konfliktforskningens begynnelse i 
Uppsala”. Om fredsforskningens första skede, se även Studier i internationella 
relationer, SOU 1969:61. Freden 1964:1 rymmer utförligt referat från grundan-
det av Linus Pauling-fonden. Om grundandet av Internationella konfedera-
tionen för avrustning och fred, se Arbetartidningen 10/1 1964, SvD 10/1 1964, 
DN 12/1 1964 och Freden 1964:2. Om fredsmötet i Gamla Uppsala, se UNT 
27/7 1964. Tage Erlanders tal i Eda återges i SvD 17/8 1964. Bengt Höglunds 
artiklar infördes i Kvällsposten 6/10 och 8/10 1964. Om fredsforskningssemi-
nariet, se UNT 19/10 1967 och Freden 1968:1. Om uppvaktning för professur 
i internationell rätt, se UNT 20/9 1961, SvD 21/9 1961. Stiv Jakobssons förslag 
om forskningsinstitut med Dag Hammarskjölds namn framfördes i Freden 
1963:6. Debatten om revolutionär fredsforskning fördes i Kommentar 1968:2 
och 1968:3. DN:s förslag om insamling till fredsforskning för att hedra Tage 
Erlander infördes 16/8 1969. Kjell Goldmanns artikel inflöt i samma tidning 
1/9 1969. Eekska utredningens betänkande har titeln Studier i internationella 
relationer, SOU 1969:61. Carl-Henric Grenholms och Katarina Brodins me-
ningsutbyte skedde i DN 13/4 och 14/5 1970. Om kontaktkonferensen 1973, se 
Freden 1973:2. För Kjell Goldmanns kritik mot fredsforskningen, se SvD 23/7 
1980 och Statsvetenskaplig tidskrift 1981. Svaren till Goldmann ingår i samma 
tidskriftsårgång.

Nils Andréns artikel om professorstillsättningen i DN 27/1 1983. Johan 
 Galtungs inlägg inflöt i DN 10/12 1982. Håkan Wibergs och Nils Elvan-
ders artiklar infördes i DN 4/1 respektive 3/3 1983. Om uppvaktningen vid 
 Utbildningsdepartementet, se DN 26/1 1983. Per Jönssons inlägg i DN 25/1 
1983. Ingrid Segerstedt Wiberg skrev i GP 8/2 1983. Om regeringens beslut att 
uppskjuta tillsättningen, se GP 3/6 1983, GT 5/6 1983, UNT 3/6 1983 och DN 
3/6 1983. Kommentarerna i Tysta Mari publicerades i DN 23/1 1983 respektive 
24/11 1985.
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Personförteckning

Ahlberg, Alf (1892–1979), filosof, 
folkbildare   270

Ahlborn, Lea (1826–97), gravör   85, 
127

Ahlstrand, Albin (1860–1925), politi-
ker, borgmästare   295

Ahnfelt, Arvid (1845–90), publicist, 
författare   214

Albin, Cecilia (f. 1957), fredsforskare, 
professor   351

Aldén, Gustaf A. (1852–1927), tid-
ningsman, skolman   196

Alexander den store (356–323 f. Kr), 
makedonisk kung   97

Alexandersson, Olle (f. 1942), studie-
rektor   327, 330

Alfvén, Hannes (1908–95), fysi-
ker   320

Alin, Oscar (1846–1900), statsvetare, 
professor   206, 223, 238, 292–293

Allardt, Erik (1925–2020), finlands-
svensk sociolog, profes-
sor   341–343, 345, 348

Almgren, Knut (1838–1922), hovrätts-
råd   57, 82, 90–91, 94

Almkvist, Herman (1839–1904), 
semitist, professor   102–105, 170, 
294

Almquist, Ernst (1852–1946), läkare, 
upptäcktsresande 181, 183

Amer, Ramses (f. 1961), freds- och 
konfliktforskare   349

Anaxagoras (ca 488–428 f. Kr.), 
 grekisk filosof   272

Anckarsvärd, Michael Gustaf 
(1792–1878), konstnär, officer   16

Andelin, Anders (1809–82), finländsk 
präst, språkforskare   291

Andersen, Dines (1861–1940), dansk 
orientalist, professor   108–109

Andersson, Gunnar (1865–1928), bo-
taniker, professor, politiker   220

Andersson, Ivar (1860–1945), stads-
läkare i Stockholm   224, 226

Andersson, Nils Johan (1821–80), 
botaniker   124

Andrén, Nils (1918–2004), stats vetare, 
professor   328, 332, 341

Anjou, Anton (1854–1906), ämbets-
man, personhistoriker   47

Anjou, Lars Anton (1803–84), profes-
sor, biskop, ecklesiastikminis-
ter   132, 233, 235

Annan, Kofi (1938–2018), ghanansk 
diplomat, FN:s generalsekrete-
rare   349

Förteckningen omfattar inte efterskrift och referenser.
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Annerstedt, Rudolf (1801–76), skol-
man, rektor 48–49, 80–81

Anquetil-Duperron, Abraham 
 Hyacinthe (1731–1805), fransk 
orientalist   97

Arago, François (1786–1853), fransk 
fysiker, astronom   125

Areschoug, Fredrik (1830–1908), 
botaniker, professor   197, 205, 
207–209, 211–212

Areschoug, John (1811–87), botaniker, 
professor   198, 200

Aristoteles (384 f. Kr–322 f. Kr), 
 grekisk filosof   258

Arpi, Gunnar (1919–92), kultur-
geograf, professor   335, 341–342

Aschan, Ingegerd (1917–2006), skåde-
spelare, regissör   301

Ask-Upmark, Erik (1901–85), läkare, 
professor   243

Aspelin, Eva (1949–2003), foto-
graf   74

Aspelin, Gunnar (1898–1977), filosof, 
professor   266–267, 270, 275, 281

Atterbom, Per Daniel Amadeus 
(1790–1855), professor, en av 
De Aderton   30, 49, 55, 97, 126, 
145, 239, 260–262, 287

Aubert, Vilhelm (1922–88), norsk 
rättssociolog   325

Aurivillius, Per Fabian (1756–1829), 
biblioteksman   259–260

Axell, Severin (1843–92), botaniker, 
industriman, politiker   189, 218

Backman, Carl Johan (1825–74), 
 litteratör, tidningsman   76

Backman, E. Louis (1883–1965), 
 farmakolog, professor   114

Backman, Simon (1811–45), instru-
mentmakare, lantmätare   126

Bærentzen, Emil (1799–1868), dansk 
porträttmålare, litograf   165

Bærtling, Olle (1911–81), konst-
när   278

Bagge, Peter (1850–1926), skol-
man   93, 172–174, 183

Bahr, Johan von (1860–1929), akade-
misekreterare, borgmästare   244

Baranetzky, Josep (1843–1905), rysk 
botaniker   201

Bar-Hebræus, Gregorius (1226–86), 
teolog, historiker, skriftstäl-
lare   100

Bartens, Hans-Hermann (f. 1945), 
tysk fenno-ugrist   310

Bary, Anton de (1831–88), tysk bota-
niker, professor   208

Bauer, Anton (1772–1843), tysk rätts-
lärd   56

Beckman, Anders Fredrik (1812–94), 
professor, biskop   79, 86, 89, 
152–159

Bedoire, Catharina (Carin) Henrietta, 
född Littorin (1794–1877) 129

Bedoire, Jean Henric (1786–1841), 
brukspatron   129

Bellman, Carl Michael (1740–95), 
skald   23

Bengtsson, Ingmar (1920–89), musik-
historiker, professor   265, 278

Bengtsson, Åke (1911–92), film-
vetare   277

Benkõ, Loránd (1921–2011), ungersk 
lingvist   304

Berch, Anders (1711–74), national-
ekonom, professor, akademi-
räntmästare   237

Berg, Fredrik (1887–1974), oftalmiat-
riker, professor   114, 243

Berg, G. A. (1891–1971), form-
givare   273, 277–278
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Bergh, Volmar (1890–1972), finlands-
svensk språkforskare   299

Bergfalk, Pehr Erik (1798–1890), pro-
fessor, rättshistoriker   57, 59–61, 
63–64, 66–67, 69, 73–75, 81

Berggren, Sven (1837–1917), botaniker, 
professor   199–200, 202–203

Bergman, Carl Johan (1817–95), för-
fattare, skolman   21, 23, 25, 27

Bergman, Hjalmar (1851–1921), 
 major   224

Bergman, Torbern (1735–84), kemist, 
professor   148

Bergsland, Knut (1914–98), norsk 
fenno-ugrist, professor   305–306

Bergstedt, Carl Fredrik (1817–1903), 
publicist, bruksägare   101

Bergsten, Gunilla (1933–88), littera-
turvetare, kritiker   281, 283

Bergsten, Staffan (f. 1932), litteratur-
vetare, kritiker   281

Berner, Örjan (f. 1937), diplomat   320
Bernstein, Georg Heinrich 

(1787–1860), tysk orientalist, 
 professor   100

Bertil (1912–97), prins   288
Berzelius, Jacob (1779–1848), 

 kemist   126, 143, 148
Beskow Tainsh, Karin (1912–2003), 

utgivare, författare   100
Biberg, Jacob Fredrik (1813–90), 

 notarie, prost   68
Biberg, Nils Fredrik (1776–1827), 

 professor, filosof   60
Billing, Einar (1871–1939), teolog, 

professor, biskop   188
Biot, Jean-Baptiste (1774–1862), fransk 

fysiker, professor   125
Birnbaum, Karl E. (1924–2012), 

svensk-österrikisk historiker   320, 
323

Björk, Viking (1918–2009), läkare, 
professor   249

Björklund, Stefan (f. 1932), stats-
vetare   327, 330, 334

Björling, Carl Fabian (1839–1910), 
matematiker, professor   161

Björlingsson, Carl Julius (1803–75), 
docent, regementsläkare   48, 
51–52

Björnerstedt, Rolf (1926–2005), kärn-
fysiker, fredsforskare   320, 323

Blair, Hugh (1718–1800), skotsk este-
tiker   259

Blix, Magnus (1849–1904), fysiolog, 
professor   186

Blokland, Rogier (f. 1971), fenno-
ugrist, professor   312

Blomberg, Hugo (1850–1909), rätts-
lärd, professor   179, 188, 223

Bobrikov, Nikolaj (1839–1904), rysk 
militär, generalguvernör   295–296

Boeckmann, Wilhelm (född 1823), 
fotograf   40, 76, 172

Boëthius, Axel (1889–1969), klassisk 
arkeolog, professor   234

Boëthius, Jacob Edvard (1789–1849), 
juris professor   44, 49, 51–53, 55, 
61, 63–67, 72, 75

Boëthius, Simon J. (1850–1924), stats-
vetare, professor   223

Bohlin, Harald (f. 1934), byrådirek-
tör   340

Bohm, Einar (1917–2018), medicinare, 
professor   249

Boileau, Nicolas (1636–1711), fransk 
estetiker, poet   258

Bonnet, Charles (1720–93), schwei-
zisk naturforskare, filosof   218

Bonsdorff, Göran von (1918–2009), 
finländsk statsvetare   322, 339
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Bonsdorff, Johan Gabriel von 
(1795–1873), ämbetsman   82

Bopp, Franz (1791–1867), tysk språk-
forskare   99, 161

Borin, Gustaf (1768–1844), kyrko-
herde   44

Boström, Christopher Jacob 
(1797–1866), filosof, profes-
sor   60–61, 78–79, 123, 148, 180, 
184, 262–263

Boulding, Elise (1920–2010), ameri-
kansk sociolog, fredsforskare   318

Boulding, Kenneth E. (1910–93), 
amerikansk filosof, fredsforska-
re   318, 322

Bowallius, Carl (1849–1907), zoolog, 
etnograf   219, 221

Bowallius, Robert Mauritz 
(1817–1902), historiker, riksarkiva-
rie   67

Bove, Giacomo (1852–87), italiensk 
hydrograf, upptäcktsresande   181, 
183

Brahe, Magnus (1790–1844), hovman, 
riksmarskalk   28

Branting, Hjalmar (1860–1925), stats-
minister   320

Bredman, Johan (1770–1859), astro-
nom, professor   129

Brodin, Katarina (f. 1934), diplomat, 
ambassadör   333

Brunius, August (1879–1926), kritiker, 
författare   267

Brunius, Célie, född Cleve 
(1882–1980), journalist, publi-
cist   267

Brunius, Göran (1911–2005), konst-
när   266

Brunius, Teddy (1922–2011), konst-
historiker, estetiker   12–13, 
256–257, 266–285

Brunnsåker, Sture (1925–78), klassisk 
arkeolog, professor   278

Brusewitz, Erik Cornelius 
(1844–1919), sjömilitär   181, 183

Bugge, Sophus (1833–1907), norsk 
språkforskare, professor   103, 107, 
169

Bunsen, Robert Wilhelm (1811–99), 
tysk fysiker   135, 137, 144

Burman, Fredrik (1862–1919), politi-
ker, häradsskrivare   295

Bylander, Eric (f. 1973), juris profes-
sor   49

Byström, Johan Niclas (1783–1848), 
bildhuggare   50

Börjeson, John (1835–1910), bild-
huggare   145

Böttiger, Carl Wilhelm (1807–78), 
lingvist, professor, en av 
De Aderton   98, 158, 262–263

Caboto, Sebastiano (1474–1557), 
 italiensk sjöfarare, kartograf   183

Calais van Stokkom, Sonja (f. 1930), 
sociolog   327, 335

Calleberg, Axel (1891–1959), präst, 
författare   297

Cardon, Johan Elias (1802–78), konst-
när, litograf   65

Carl x Gustaf (1622–60), kung   231
Carl xII (1682–1718), kung   22
Carl xIV Johan (1763–1844), 

kung   19, 21–22, 32–33, 47, 71, 
98–99

Carl xV (1826–72), kung   61–62, 65, 
70–77, 79, 129, 131–132, 134, 139, 233

Carlbring, Stig (1901–98), redaktör, 
kritiker   269

Carleman, Gustaf (1821–1911), konst-
när, fotografi   132
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Carlson, F. F. (1811–87), historiker, 
politiker, en av De Aderton   39, 
62, 102, 131, 153, 170, 187

Carlsson, Sten (1917–89), historiker, 
professor   284

Carter, Jimmy (f. 1924), amerikansk 
president   350

Castrén, Mathias Alexander 
(1813–52), finländsk språkforskare, 
professor   290–291

Cederström, Margareta Charlotta 
(1796–1883), maka till Claes A. 
Cronstedt   47

Charpentier, Jarl (1884–1935), orien-
talist, professor   108–112, 118, 120

Christofferson, Birger (1927–91), för-
fattare, kritiker   272

Christian VIII (1786–1848), dansk 
kung   19, 32

Christina (1626–89), drottning   284
Christiernin, Pehr Niclas (1725–99), 

filosof, professor    237
Clason, Edward (1829–1912), läkare, 

professor   206
Cleve, Per T. (1840–1905), kemist, 

professor   200–201, 204, 206
Collin, Hans Samuel (1791–1833), 

adjunkt, rättshistoriker   57
Collinder, Björn (1894–1983), fenno-

ugrist, översättare   13, 288, 
297–306, 308

Collinder, Britta, se Norrby- Collinder, 
Britta

Collins, John (1905–82), brittisk präst, 
fredsaktivist   317

Columbus, Christofer (1451–1506), 
italiensk upptäcktsresande   178, 
183

Cornelius, Carl Alfred (1828–93), 
professor, biskop   144, 203

Cornell, Anna, född Engström 
(1863–1949)   219, 227–228

Cornell, Henrik (1890–1981), konst-
historiker, professor   219, 227

Cornell, Johan Fredrik (1837–1912), 
byggnadsingenjör, politiker   219, 
227–228

Cosimo III (1642–1723), storhertig av 
Toscana   289

Cramér, Harald (1893–1985), 
mate matiker, universitets-
kansler   273–275

Creutz, Gustaf Philip (1731–85), 
kanslipresident, skald   257–258

Cronstedt, Claes A. (1785–1860), 
konteramiral, sjömilitär   47

Cronstedt, Margareta Charlotta, se 
Cederström, Margareta Charlotta

Csíky, László (f. 1942), ungersk konst-
när   311

Cumont, Franz (1868–1947), belgisk 
filolog, iranist, professor   117

Curtius, Georg (1820–85), tysk språk-
forskare   161

Dahlgren, Alfred (1861–1908), foto-
graf   219, 225

Dahlgren, Fredrik August (1816–95), 
författare, kansliråd   126

Dahlquist, Thorild (1920–2009), 
 filosof, universitetslärare   277

Dahlström, Edmund (1922–2003), 
sociolog, professor   330

Dalin, Anders Fredrik (1806–73), 
språkforskare, lexikograf   164–165

Dammann, Elisabeth Schellekens 
(f. 1974), estetiker, professor   287

Danielsson, Olof August (1852–1933), 
grecist, professor   102, 105, 107

Dardel, Fritz von (1817–1901), över-
intendent, tecknare   74
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Dardel, Nils von (1888–1943), konst-
när   110, 120

Darwin, Charles (1809–82), brittisk 
naturalhistoriker, biolog   11, 189, 
195, 197, 200–201, 214, 229

Darwin, Francis (1848–1925), brittisk 
botaniker   201

Daug, Herman Theodor (1828–88), 
matematiker, professor   206

Davidson, David (1854–1942), natio-
nalekonom, professor   223

Delldén, Carl Olof (1800–54), juris 
professor   44, 58–61, 63–64, 
66–70, 73, 160, 237

Demokritos från Abdera (ca 460–370 
f. Kr.), grekisk filosof   241

Dickson, Oscar (1823–97), affärsman, 
donator   177, 189, 194

Dickson, Robert (1843–1924), lands-
hövding, överståthållare   59

Diez, Friedrich Christian (1794–1876), 
tysk språkforskare   161

Donizetti, se Wiström, Daniel
Donizetti, Gaetano (1797–1848), 

 italiensk tonsättare   185
Donner, H. W. (1904–80), finlands-

svensk anglist, professor   275
Donner, Otto (1835–1909), finländsk 

sanskritist, fenno-ugrist, profes-
sor   289, 291

Drake, Sigrid (1878–1930), lektor, 
 lappolog   297–298

Drissel, Johan Daniel (1751–1823), 
juris professor   58

Duff, Peggy (1910–81), brittisk freds-
aktivist   317

Dumézil, Georges (1898–1986), 
fransk filolog, religionshistori-
ker   117

Eaton, Cyrus S. (1883–1979), kana-
densisk-amerikansk affärsman, 
fredsaktivist   316

Eckhoff, Maria Christina (1771–1830), 
mor till Johan Christopher Lind-
blad   44

Edén, Nils (1871–1945), historiker, 
professor, statsminister, lands-
hövding   188

Edenman, Ragnar (1914–98), ecklesia-
stikminister, landshövding   279, 
322, 325, 330

Edlund, Erik (1819–88), fysi-
ker   132–133

Edman, Lars (1824–1921) språkman, 
adjunkt   101

Edsman, Carl-Martin (1911–2010), 
religionshistoriker, professor   114

Eek, Hilding (1910–83), jurist, profes-
sor   330

Ehn, Ola (1933–88), landsantikva-
rie   116, 280

Ehnmark, Erland (1903–66), 
religions historiker, professor   114

Ehrenheim, Pehr von (1823–1918), 
statsråd, universitetskansler, en av 
De Aderton   65

Eide, Ingrid (f. 1933), norsk socio-
log   323

Eidem, Erling (1880–1972), teolog, 
professor, ärkebiskop   243

Einstein, Albert (1879–1955), tysk-
amerikansk fysiker   316

Ek, Sverker (f. 1930), litteraturvetare, 
professor   281

Ekenstam, Fabian Wilhelm af 
(1786–1868), kyrkoherde, sanskri-
tist 97

Ekeroth, Gustaf Samuel (1822–85), 
akademiombudsman   158

Ekman, Rolf (1921–82), estetiker   281
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Ekstrand, Åke (1846–1933), kemist, 
ämbetsman   186

Eliasson, Jan (f. 1940), diplomat, stats-
råd   351

Elliott, Erik (1844–1927), justitie-
kansler, hovrättspresident   83

Elovson, Harald (1897–1988), littera-
turvetare   281

Elvander, Nils (1928–2006), stats-
vetare, professor   346

Emanuelsson, Per Jacob (1802–88), 
docent, kyrkoherde   48, 52

Enander, Sven Johan (1847–1928), 
präst, politiker, botaniker   295

Enequist, Gerd (1903–89), kultur-
geograf, professor   243–244

Engberg, Arthur (1888–1944), eckle-
siastikminister, landshövding   235

Engels, Friedrich (1820–95), tysk 
sociolog, filosof   277

Engström, Albert (1869–1940), teck-
nare, författare   176, 293

Engströmer, Thore (1878–1957), 
jurist, professor, tillförordnad 
universitetskansler   230, 235

Erdmann, Axel den äldre (1814–69), 
geolog   150

Erdmann, Axel den yngre 
(1843–1926), anglist, profes-
sor   101–102, 104–105, 222–223

Ericsson, Lars Eric (f. 1943), politiker, 
landshövding   346

Erlander, Tage (1901–85), statsminis-
ter   319–320, 329, 

Eschricht, John (1836–1907), foto-
graf   35

Essen, Hans Henrik von (1805–72), 
friherre, major   94

Euripides (ca 480–406 f. Kr.), grekisk 
tragöd   302

Falck, Henric (1791–1866), matemati-
ker, adjunkt   127

Falk, Knut Olof (1906–90), slavist, 
professor   303

Fant, Carl Johan (1798–1875), biblio-
tekarie, docent   67

Fehr, Fredrik (1849–95), teolog, 
 pastor primarius   105

Fehrm, Martin (1910–2001), ingenjör, 
generaldirektör   320

Fehrman, Carl (1915–2010), litteratur-
historiker, professor   280–281

Feuerbach, Paul Johann Anselm von 
(1775–1833), tysk rättslärd   56

Fichtelius, Karl-Erik (1924–2016), 
läkare, professor   249

Finn, Emil L:son (1878–1949), foto-
graf, konstnär   104, 240

Fjellström, Pehr (1697–1764), präst, 
språkforskare   290

Fogel, Martin (1634–75), tysk läkare, 
filolog   289–290

Fogelström, Per Anders (1917–98), 
författare   319

Foot, Michael (1913–2010), brittisk 
politiker, fredsaktivist   317

Forsman, Anders (f. 1941), fredsfors-
kare   329

Forssell, Gunnar (1859–1903), xylo-
graf   146

Forssell, Otto Herman (1818–1901), 
hovrättsråd, riksdagsman   72

Forssman, Hans (1912–94), psykiater, 
professor   249

Forsstrand, Carl (1854–1928), zoolog, 
redaktör   177, 179

Franzén, Frans Michael (1772–1847), 
skald, kyrkoman, en av 
De Aderton   18, 259
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Fraunhofer, Joseph von (1787–1826), 
tysk fysiker, instrument-
makare   136

Frederik VII (1808–63), dansk 
kung   32

Fredriksson, Ulf (1934–2011), regis-
sör   277

Frensborg, Olof (f. 1946), kon-
sult   335

Fresnel, Augustin-Jean (1788–1827), 
fransk fysiker   125

Frey, Torsten S:son (1907–84), psykia-
ter, professor   249

Friberg, Mats (f. 1942), sociolog, 
 docent   327

Fries, Elias (1794–1878), botaniker, 
professor   144, 198

Fries, Thore M. (1832–1913), botani-
ker, professor   177, 196, 198–202, 
204–206, 213, 217–218, 221, 223, 238

Friesen, Otto von (1870–1942), 
nordist, professor, en av 
De Aderton   108–109

Frumerie, Mauritz (1775–1853), 
medalj gravör, litograf   260

Fryxell, Anders (1795–1881), präst, 
historiker, skolman   289

Frängsmyr, Carl (f. 1971), docent   94, 
228

Fröding, Gustaf (1860–1911), skald, 
författare   193, 255

Fröman, Nils (1816–88), justitie-
ombudsman   9, 15, 63–73, 79, 
93–94, 160

Furhammar, Leif (1937–2015), kriti-
ker, författare   277

Furumark, Arne (1903–82), klassisk 
arkeolog, professor   249, 281

Gallen-Kallela, Akseli (1865–1931), 
finländsk konstnär   302

Galtung, Johan (f. 1930), norsk freds-
forskare, professor   314, 318–319, 
321–323, 329, 336, 341–342, 344, 346, 
348

Gama, Vasco da (1460-talet–1524), 
portugisisk upptäcktsresande   183

Geijer, Calla, född Branting 
(1869–1934), professorska   223

Geijer, Erik Gustaf (1783–1847), 
historiker, skald, en av 
De Aderton   18, 27, 32, 65–67, 71, 
237, 264

Geijer, P. A. (1841–1919), filolog, pro-
fessor   188

Geijer, Reinhold (1849–1922), filosof, 
professor   223

Genberg, Paulus (1811–75), pro-
fessor, statsråd, biskop, en av 
De Aderton   73

Gerholm, Tor Ragnar (1925–2007), 
kärnfysiker, professor   330

Gildemeister, Johann (1812–90), tysk 
orientalist   101

Gilljam, Gustaf (1832–1908), grecist, 
ecklesiastikminister, universitets-
kansler   188, 294

Giovio, Paolo (1483–1552), italiensk 
läkare, historiker   183

Gjörcke, Johan Fredrik (1808–93), 
läroverksadjunkt   126

Goldmann, Kjell (f. 1937), statsvetare, 
professor   235, 329, 339–347

Goldschmidt, Meïr Aron (1819–87), 
dansk författare, publicist   26

Gottman, Georg August (1836–64), 
student, jurist   84, 89, 91–94, 172

Granath, Olle (f. 1940), konstkritiker, 
museichef   277



PERSONFÖRTECKNING

377

Grate, Pontus (1922–2018), konsthis-
toriker, museidirektör   281

Grenander, Selma, född Richert 
(1824–1905)   152–153

Gren-Eklund, Gunilla (f. 1938), indo-
log, professor   96, 119–121

Grenholm, Carl-Henric (f. 1945), 
etiker, professor   333

Grubbe, Samuel (1786–1853), 
professor, filosof, en av 
De Aderton   53–57, 259–260, 262

Grundtvig, Svend (1824–83), dansk 
språkforskare, professor   167

Grünewald, Isaac (1889–1946), konst-
när   241

Gröger, Friedrich Carl (1766–1838), 
tysk konstnär   18

Gunnarsson, Gunnar (1899–1987), 
slavist, professor   275

Gustaf Vasa (1496–1560), kung   26
Gustaf II Adolf (1594–1632), 

kung   16, 24, 28, 98, 221, 242
Gustaf III (1746–92), kung   50, 258
Gustaf IV Adolph (1778–1837), 

kung   7
Gustaf V (1858–1950), kung 12, 

187–188
Gustaf VI Adolf (1882–1973), 

kung   279, 288
Gustaf (1827–52), prins   62, 65, 71–72
Gustavsson, Sverker (f. 1940), stats-

vetare, professor   348
Gyllenswärd, Johan Wilhelm 

(1810–68), akademiräntmästa-
re   78–79

Günther, Julius (1818–1904), opera-
sångare, kördirigent   25

Hagberg, Theodor (1825–93), lingvist, 
professor, översättare   263

Hagströmer, Johan (1845–1910), jurist, 
professor   188, 223, 293

Hahr, August (1868–1947), konsthis-
toriker, professor   242, 265, 269

Hajdú, Péter (1923–2002), ungersk 
lingvist   309

Hales, Stephen (1677–1761), brittisk 
växtfysiolog, präst   216

Hallberg, Ivar (1870–1936), verkstäl-
lande direktör, skriftställare   188

Hamberg, Erik (f. 1951), lärdomshis-
toriker   196

Hamberg, Per Gustaf (1913–78), 
konsthistoriker, professor   279, 
281

Hamilton, Adolf (1820–96), ämbets-
man, landshövding   179

Hamilton, Henning (1814–86), 
ämbetsman, statsråd, en av 
De Aderton   62, 194

Hammarskjöld, Agathon (1809–34), 
ämbetsman   51–52

Hammarskjöld, Dag (1905–61), stats-
råd, FN:s generalsekreterare, en av 
De Aderton   14, 315–317, 325–326, 
340, 348

Hammarskjöld, Peder (1923–94), 
diplomat   320

Hammarstrand, Sven Fromhold 
(1821–89), historiker, profes-
sor   206

Hansegård, Nils-Erik (1918–2002), 
språkforskare, professor   307

Hanselli, Pehr (1815–79), boktryckare, 
tidningsman   68, 149

Hansen, Evald (1840–1920), xylograf, 
grafiker   22

Hansen, Mathias (1823–1905), norsk 
fotograf   125, 130
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Hansen, Mourits Mørk (1815–95), 
dansk skandinavist, präst   25

Harald Hårfager (ca 850–933), norsk 
kung   166

Harnesk, Paul (1903–65), redaktör, 
stadsbibliotekarie   325

Hasselblatt, Cornelius (f. 1960), 
 nederländsk fenno-ugrist   310

Hassler, Alfred (1910–91), amerikansk 
fredsaktivist   319

Hazelius, Artur (1833–1901), filolog, 
folklivsforskare   167

Hedenius, Ingemar (1908–82), pro-
fessor, filosof   12, 255, 266–275, 
277–278, 283

Hedenius, Israel (1868–1932), läkare, 
professor   188

Hedenius, Per (1828–96), medicine 
professor   142, 152, 158, 182, 203, 
238

Hedin, Sven (1865–1952), upp-
täcktsresande, författare, en av 
De Aderton   118

Heerman, Magnus (1773–1850), hov-
rättsråd   44–46

Hegel, Friedrich (1770–1831), tysk 
filosof   262

Hegre, Håvard (f. 1964), fredsfors-
kare, professor   315

Heinrich, Johan Heinrich (1782–1818), 
grosshandlare   94

Hellman, Frey (1827–87), regements-
intendent, konstnär   61

Hendriksen, Hans (1913–89), dansk 
indolog, professor   112, 114–115, 
120

Herbart, Johann Friedrich 
(1776–1841), tysk filosof, peda-
gog   264

Herberstein, Sigismund (Siegmund) 
von (1486–1566), österrikisk diplo-
mat, historiker   183

Hesselman, Bengt (1875–1952), 
nordist, professor, en av 
De Aderton   147

Hessler, Carl Arvid (1907–91), stats-
vetare, professor   248, 336

Hettne, Björn (f. 1939), freds- 
och konfliktforskare, profes-
sor   341–342, 345–348

Hierton, Tor (1913–2014), medicinare, 
professor   249

Hildebrand, Hans (1842–1913), 
arkeolog, museiman, riksantikva-
rie   105

Hildebrandsson, Hugo (1838–1925), 
meteorolog, professor   123–124, 
137, 139–141, 177

Himmelstrand, Ulf (1924–2011), 
 sociolog   330, 332, 334–335, 337

Hirschfeldt, Lennart (1917–2004), 
tidningsman, redaktör   272

Hitler, Adolf (1889–1945), tysk politi-
ker, diktator   304

Hjelm-Wallén, Lena (f. 1943), politi-
ker, statsråd   346

Hjerner, Lars (1922–2006), juris pro-
fessor   325

Hjort, Peder (1793–1871), dansk 
skriftställare   260

Hjorth, Bror (1894–1968), konst-
när   280, 282, 323, 326

Hjorth, Margareta (1931–85), redak-
tör, fredsaktivist   326

Hjärne, Erland (1887–1969), histori-
ker, professor   246–247

Hjärne, Harald (1848–1922), 
historiker, professor en av 
De Aderton   168, 186
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Hjärne, Rudolf (1815–84), skolman, 
litteratör   35, 63

Hofsten, Nils von (1881–1867), 
 anatom, zoolog, professor   243

Holmbäck, Åke (1889–1976), jurist, 
professor, politiker   115, 249

Holmdahl, Martin H:son (1923–2015), 
anestesiolog, professor   253

Holmgren, Albert (1824–1905), fysi-
ker, professor   133

Holmgren, Frithiof (1831–97), fysio-
log, professor   11, 186, 206

Holtom, Gerald (1914–85), brittisk 
designer   317

Horatius (65–8 f. Kr.), romersk 
poet   258

Hormia, Osmo (1926–83), sverige-
finländsk språkforskare, litteratur-
historiker   307

Hovgaard, Andreas Peter (1853–1910), 
dansk meteorolog, upptäckts-
resande   181, 183

Hultgren, Per David (1804–55), stads-
fiskal   78

Humboldt, Wilhelm von (1767–1835), 
tysk politiker, filosof   7, 237

Hume, David (1711–76), skotsk filo-
sof   267

Hwasser, Israel (1790–1860), läkare, 
professor, en av De Aderton   65, 
67–69, 72, 237

Hylander, Ivar (1900–82), biskop   52
Hägerström, Axel (1868–1939), filo-

sof, professor   14, 240, 247
Högbom, Arvid G. (1857–1940), 

geolog, professor   174, 186–187, 
219, 221

Höglund, Bengt (f. 1937), fredsfors-
kare, litteraturkritiker   322–324, 
327–328, 333–335, 338

Höijer, Benjamin (1767–1812), filo-
sof   259

Höijer, Joseph Otto (1775–1833), pro-
fessor, grecist   49

Höjer, Carl Ludvig (1796–1872), aka-
demisekreterare   77–78

Høst, Jens Kragh (1772–1842), dansk 
författare   17

Ihre, Albrecht Elof (1797–1877), äm-
betsman   19–20

Ihre, Johan (1707–80), språkforskare, 
professor   237

Ikola, Osmo (1918–2016),  finländsk 
språkforskare, professor, 
 rektor   302, 309

Isæus, Magnus (1841–90), arkitekt, 
tecknare   145

Jaeger, Johannes (1832–1908), foto-
graf   83

Jakobson, Roman (1896–1982), rysk-
amerikansk språkforskare, förfat-
tare   299

Jakobsson, Stiv (1922–2006), teo-
log   325

Jansson, Annika (1946–2003), fenno-
ugrist   311

Jansson, Valter (1907–96), nordist, 
professor   305

Johansson, Axel (”Koftan”) 
(1868–1948), tidningsman, politi-
ker   269

Johansson, Ferdinand (1860–1926), 
sanskritist, professor   105–111, 118, 
120

John, Cyrill (f. 1947)   335
Johow, Federico (1859–1933), tysk-

chilensk botaniker, professor   212
Joki, Aulis J. (1913–89), finländsk 

språkvetare, professor   305
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Jolin, Johan (1818–84), skådespelare, 
pjäsförfattare   195

Joliot-Curie, Frédéric (1900–58), 
fransk kärnfysiker, fredsakti-
vist   316

Jones, Sir William (1746–98), brittisk 
orientalist   97

Josephson, Folke (f. 1934), sanskritist, 
professor   118

Juel, Carl Axel (1812–81), adjunkt, 
kammarrättsråd   61, 63–65, 67, 
72–75, 78, 233

Juel, Oscar (1863–1931), botaniker, 
professor   197

Jularbo, Calle (1893–1966), dragspe-
lare   278

Julin, Gunnar (1878–1905), filosofie 
licentiat   224–225

Jungberg, Gerda (1884–1956), konst-
när   106

Järta, Hans (1774–1847), lands-
hövding, riksarkivarie, en av 
De Aderton   61, 63–65, 70, 261

Jönsson, Per (f. 1948), journalist, 
 Mellanösternanalytiker   346

Karlfeldt, Erik Axel (1864–1931), 
författare, en av De Aderton   224, 
264

Kekkonen, Urho (1900–86), Republi-
ken Finlands president   288

Kempe, Eva Charlotta, född Treffen-
berg (1863–1954)   219

Kempe, Frans (1847–1924), industri-
man   186, 218–222

Kerner von Marilaun, Anton 
(1831–98), österrikisk botaniker, 
professor   212

Key, Axel (1832–1901), patolog, pro-
fessor   215

Keyser, Rudolf (1803–64), norsk his-
toriker   166–167

Kihlgren, S. H. T. (1900–88), akade-
misekreterare   252

Kinberg, Henning (1860–1928), 
överste löjtnant, byggnads-
chef   224

Kindeström, Napoleon (1809–83), 
borgmästare   67

King, Martin Luther (1929–68), 
 amerikansk pastor, medborgar-
rättsaktivist   326

Kirchhoff, Gustav (1824–87), tysk 
fysiker   135–137, 144

Kissinger, Henry (f. 1923), amerikansk 
statsvetare, utrikesminister   337

Kivi, Aleksis (1834–72), finländsk 
författare   302

Kjellman, Frans (1846–1907), bota-
niker, professor   183, 190, 194, 
199–204, 206–209, 211, 213, 217

Kleberg, Olof (f. 1938), publicist, 
chefredaktör   335, 338

Kleen, Richard (1841–1923), diplomat, 
folkrättsjurist   83

Klingspor, Carl Arvid (1829–1903), 
militär, riksheraldiker   92

Klingspor, Mauritz (1744–1814), fält-
marskalk, överståthållare   8

Klockhoff, Daniel (1840–67), skald, 
estetiker   263

Kny, Leopold (1841–1916), tysk bota-
niker, professor   212–213, 216

Kollberg, Bo-Ingvar (f. 1944), kultur-
redaktör   277

Konow, Sten (1867–1948), norsk indo-
log, professor   112

Kosegarten, Johann Gottfried 
 Ludwig (1792–1860), tysk orienta-
list, historiker   99
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Krohn, Kaarle (1863–1933), finländsk 
folklivsforskare, professor   291

Kronlund, Georg (1860–1947), politi-
ker, häradshövding   295

Krusenstjerna, Edvard von 
(1841–1907), statsråd, general-
direktör   83–84

Kullberg, Anders Carlsson af 
(1771–1851), statsråd, biskop, en av 
De Aderton   22

Kullberg, Karl af (1813–57), förfat-
tare   22

Kökeritz, Helge (1902–64), anglist, 
professor   234–235

Lagercrantz, Otto (1868–1938), 
 grecist, professor   230

Lagercrantz, Sture (1910–2001), etno-
graf, professor   281

Lalander, Folke (1936–2003), musei-
chef   277

Lambert, Lars (f. 1942), filmare, för-
fattare   277

Lamont, Johann von (1805–79), 
skotsk-tysk fysiker   128

Landin, Carl Ludvig (1789–1858), 
hovrättsråd, justitieombuds-
man   47

Landquist, John (1881–1974), littera-
turkritiker, professor   272

Landtmanson, Isak (1829–1901), rätts-
historiker, professor   203

Lange, Christian (f. 1931), byråchef, 
utbildningsledare   333

Lange, Christian Lous (1869–1938), 
norsk politiker, pacifist   320

Lange, Halvard (1902–70), norsk 
 utrikesminister   319–320

Larsson, Lars-Gunnar (f. 1947), 
fenno-ugrist, professor   289, 291, 
309–312

Larsson, Liss Olof (1838–96), politi-
ker   183

Laurén, Claes Fredrik (1803–77), 
generalkrigskommissarie, teck-
nare   45

Lauritzen, Bertil (1917–2002), film-
vetare   277

Lavotha, Ödön (1914–72), fenno-
ugrist, universitetslärare   307

Lazar, Oscar (f. 1933), fenno-ugrist, 
lektor   309

Leche, Wilhelm (1850–1927), zoolog, 
professor   215

Leem, Knud (1697–1774), norsk präst, 
filolog   290

Leffler, Béla (1887–1936), ungersk 
publicist, översättare, lektor   299

Leffler (Läffler), Fredrik (1847–1921), 
nordist, professor   102–104, 107, 
169–170

Leffler, Signe, född Liljekrantz 
(1886–1975), skolföreståndare, 
översättare   299

Lehmann, Orla (1810–70), dansk 
statsman   32

Leibniz, Gottfried Wilhelm von 
(1646–1716), tysk filosof   273

Leiser, Erwin (1923–96), tysk-schwei-
zisk filmregissör, författare   275

Leitenberg, Milton (f. 1933), ameri-
kansk fredsforskare   341, 343

Leman, Oscar (1839–87), medicinare, 
teaterhabitué   91

Lénström, Carl Julius (1811–93), 
 litteraturhistoriker, kyrko-
herde   262

Levin, Bert (1939–2014), politiker, 
verkställande direktör   340

Levin, Carl Axel (1761–1836), vice 
president vid Svea hovrätt   44, 
46–47
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Lewin, Leif (f. 1941), statsvetare, 
professor   348

Lidbeck, Anders (1772–1829), esteti-
ker   259

Lidén, Evald (1862–1939), språk-
forskare, professor   108–109

Lidner, Bengt (1757–93), poet   13
Liebert, Gösta (1916–98), indolog, 

professor   114–116
Lignell, Birger (1838–77), konstnär, 

ritmästare   133
Liljedahl, Elisabeth (f. 1941), esteti-

ker   277, 280, 282, 284
Liljedahl, Ulf (1941–96), estetiker, 

kritiker   277–278, 282, 284
Liljegren, Bodvar (1885–1984), anglist, 

professor   234–235
Liljequist, Gösta (1914–95), meteoro-

log, professor   251
Lilljeborg, Wilhelm (1816–1908), 

 zoolog, professor   157–159, 183
Lind, Erik Henrik (1849–1931), biblio-

teksman   171
Lind, Jenny (1820–87), operasånger-

ska   25
Lindahl, Erik (1717–93), präst, språk-

forskare   290–291
Lindahl, Göran (1924–2015), arkitek-

turhistoriker   281
Lindblad, Agnes, fosterdotter till 

professor Lindblad   94
Lindblad, Anders Petter (1794–1872), 

mönsterskrivare, auditör   44
Lindblad, Johan Christopher 

(1799–1876), juris professor   9–10, 
14, 39–95, 157–160

Lindblad, Otto (1809–64), tonsät-
tare   21

Lindblad, Per (1766–1802), konsisto-
rienotarie   44

Lindblad, Wilhelmina, född Heinrich 
(1816–74), professorska   94

Lindblom, Johannes (1882–1974), 
exeget, professor   233–234

Lindborg, Rolf (1931–2009), idé- och 
lärdomshistoriker

Lindehn, Hans Anton Westesson 
(1826–84), student, schackspelare

Lindell, Lars-Olof (f. 1943), politi-
ker   346

Linder, Nicolaus (Nils) (1835–1904), 
nordist, skolman   147, 171

Lindgren, Henrik Gerhard (1801–79), 
orientalist, kyrkoherde, profes-
sor   50 

Lindhagen, Georg (1819–1906), astro-
nom, professor   195

Lindholm, Stig, pedagog   327–328
Lindqvist, Sune (1887–1976), arkeo-

log, professor   301
Lindroth, Sten (1914–80), lärdoms-

historiker, professor, en av 
De Aderton   15, 273, 322

Lindström, Gustaf (1829–1901), pale-
ontolog, professor   196–197

Lindström, Hans (1918–2009), littera-
turvetare   281

Linné, Carl von (1707–78), botaniker, 
professor   50–51, 96, 143, 195–197, 
206, 213, 237–238

Linné, Lovisa von (1749–1839)   50
Linné, Sara Christina von 

(1751–1830)   50
Linné, Sophia von (1757–1830)   50
Ljungberg, Blenda (1907–94), ad-

junkt, politiker   279, 282–283
Ljunggren, Karl Gustav (1906–67), 

nordist, professor   303
Lotz, János (1913–73), ungersk-ameri-

kansk språkforskare   299, 304, 307
Lovisa Ulrica (1720–82), drottning   17
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Lundahl, Ivar (1894–1985), nordist, 
professor   305

Lundberg, John (1905–74), politiker, 
riksdagsman   282–283

Lundell, J. A. (1851–1940), nordist, 
slavist, skolman   107, 292, 294

Lundquist, Anna, född Ångström 
(1847–1938), professorska   130–131, 
140

Lundquist, Gustaf (1841–1917), fysi-
ker, professor   130, 140, 206

Lundström, Atle (1888–1955), dispo-
nent, verkställande direktör   222

Lundström, Axel (1815–78), skolman, 
publicist   184–185

Lundström, Axel N. (1847–1905), 
växtbiolog, professor   11–15, 176, 
179–180, 184–190, 192–225, 227–229

Lundström, Carin, född Lange 
(1817–1906)   184

Lundström, Emy, född von Rehausen 
(1857–1922)   222–223, 228 

Lundström, Maja, se Munktell, Maja
Lundström, Vilhelm (1869–1940), 

 filolog, professor, tidnings-
man   188, 229

Lutteman, Ester (1888–1976), 325
Luxdorph, Bolle Willum (1716–88), 

dansk estetiker   17
Låstbom, Johan (1732–1802), ekonom, 

teolog, professor   198
Löf, Claes (1812–88), traktör   40, 

42–43
Löfgren, Erik Johan (1825–84), fin-

ländsk konstnär   290
Löfgren, Åke (1933–2017), lektor, 

filosof   327
Lönnrot, Elias (1802–84), författare, 

språkforskare   290

Mackney, E. W. (1825–1909), engelsk 
komiker   92

Malinar, Angelika (f. 1961), tysk indo-
log, professor   121

Malmberg, Bertil (1913–94), foneti-
ker   117

Malmberg, Carl Jacob (1824–95), 
fotograf   233

Malmberg, Carl Johan (f. 1823), teolo-
gie studerande   77–79, 81

Malmsten, Carl Johan (1814–86), 
mate matiker, professor   126, 133, 
153

Malmström, Bernhard Elis (1816–65), 
professor, en av De Aderton   21, 
25, 29, 64, 260, 262–263

Malmström, Carl Gustaf (1822–1912), 
historiker, ecklesiastikminister, 
en av De Aderton   158, 167

Manninen, Otto (1872–1950), fin-
ländsk författare och översät-
tare   302

Marc-Wogau, Konrad (1902–91), filo-
sof, professor   266, 270–275, 277

Marin, Barbro (f. 1924), biblioteks-
assistent   244

Martin, Johan Christian Mauritz 
(1840–96), kammarråd   86

Marx, Karl (1818–83), tysk filosof, 
sociolog   277

Mattson, Lisa (1918–97), redaktör, 
politiker   331

Melander, Erik (f. 1969), fredsfors-
kare, professor   351

Melander, Nils (1895–1980), teck-
nare   266

Melin, Alfred (1849–1919), skald, 
skolman, en av De Aderton   224

Mesterton, Carl Benedict (1826–89), 
läkare professor   157–158
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Metternich, Klemens von 
(1773–1859), österrikisk stats-
man   346

Meyer, Ernst (1854–1914), biblioteks-
man, docent   179, 223

Michanek, Germund (1926–2015), 
litteraturhistoriker, bokförläg-
gare   255

Midgaard, Knut (f. 1931), norsk stats-
vetare, professor   341, 343, 348

Mittag-Leffler, Gösta (1846–1927), 
matematiker, professor   209

Moberg, Carl-Allan (1896–1978), 
musikforskare, professor   281

Moberg, Lennart (1914–2005), nord-
ist, professor   118

Moberg, Sven (1919–94), politi-
ker, statsråd   280, 282–283, 331, 
333–334

Moberg, Vilhelm (1898–1973), förfat-
tare   275, 284

Molin, Olof (1867–1939), kyrko-
herde   188

Monchi-Zadeh, Davoud (1914–89), 
iranist   117

Montan, Erik Wilhelm (1838–1909), 
statsvetare, professor   188

Montelius, Oscar (1843–1921), 
 arkeolog, riksantikvarie, en av 
De Aderton   95

Montgomery, Hugo (f. 1932), klassisk 
filolog, professor   281

Moore, G. E. (1873–1958), engelsk 
filosof   277

Moosberg, Nils (1886–1941), biblio-
teksman, skriftställare, foto-
graf   297

Morgenstierne, Georg (1892–1978), 
norsk lingvist, professor   112

Morgenthau, Hans (1904–80), tysk-
amerikansk statsvetare   337

Moser, Gustav von (1825–1903), tysk 
författare   91

Munch, Peter Andreas (1810–63), 
norsk historiker, språkforska-
re   166–167

Munktell, Maja, född Lundström 
(1882–1972)   222–223

Munro, Thomas (1897–1974), ameri-
kansk konsthistoriker och esteti-
ker   277, 279

Munthe, Henrik (1860–1958), geolog, 
professor   292–294

Murray, Adolph (1751–1803), läkare, 
professor   237

Myrberg, Otto (1824–99), teolog, 
professor   206

Myrdal, Alva (1902–86), statsråd, 
diplomat   314, 317, 320–321, 325 

Mägiste, Julius (1900–78), estnisk-
svensk fenno-ugrist   303–307

Möllerswärd, Lindorm (1892–1983), 
tecknare   272

Nathorst, Alfred G. (1850–1921), 
 polarforskare, geolog   196–197, 
220

Naumann, Christian (1810–88), pro-
fessor, justitieråd   59

Nay, Alexander (1822–83), lito-
graf   92

Neikter, Jacob Fredrik (1744–1803), 
bibliotekarie, professor 
 Skytteanus   257–259, 261

Nerman, Claes Ulrik (1792–1852), 
justitiekansler, landshövding   22

Nevéus, Torgny (1929–2020), docent, 
utbildningsledare, akademiinten-
dent   284

Niemöller, Martin (1892–1984), väst-
tysk teolog, pacifist   325

Nikolaj I (1796–1855), rysk tsar   20
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Nilson, K. G. (f. 1942), konstnär, pro-
fessor   277

Nilson, Lars Fredrik (1840–99), 
kemist, extra ordinarie profes-
sor   171–172

Nilsson, Hjalmar (1856–1925), botani-
ker, professor   214

Nilsson, Johannes (1861–1929), vice 
häradshövding, godsägare   188

Nilsson, Martin P:son (1874–1967), 
klassisk arkeolog, professor   234

Nilsson, Torsten (1905–97), politiker, 
statsråd   321

Nordenfalk, Carl (1907–92), konst-
historiker, museidirektör   281

Nordenskiöld, Adolf Erik 
(1832–1901), geolog, upptäckts-
resande, en av De Aderton   11, 13, 
177–178, 180–184, 186, 189–195

Nordenskiöld, Anna  Maria, 
född Mannerheim 
(1840–1924)   183–184

Nordin, Svante (f. 1946), lärdoms-
historiker, professor   273

Nordling, Theodor (1826–90), orien-
talist, professor   105

Nordling, Victor (1832–98), juris 
professor   94

Nordqvist, Oscar (1858–1925), 
finlands svensk zoolog, upptäckts-
resande   181, 183

Nordström, Johan (1891–1967), 
lärdomshistoriker, professor   230, 
242–243, 247 

Nordström, Johan Jacob (1801–74), 
professor, riksarkivarie, kanslers-
sekreterare   61, 65, 70–72, 75–78, 
89, 93

Noreen, Adolf (1854–1925), nordist, 
professor, en av De Aderton   12, 
107, 147, 170. 174, 203, 205

Noreen, Erik (1890–1946), nordist, 
professor   170

Normann, Michael (1953–2013), foto-
graf   120

Norrby-Collinder, Britta (1904–92), 
sångerska   300

Nyberg, H. S. (1889–1974), orientalist, 
professor, en av De Aderton   112, 
114

Nyblom, Carl Rupert (1832–1907), 
författare, estetiker, professor, 
en av De Aderton   12, 36, 177, 
206, 223, 263–265, 280

Nybom, Johan (1815–89), skald, tid-
ningsman   21, 27

Nyström, Johan Fredrik (1855–1918), 
geograf, skolman, politiker   224

Oehlenschläger, Adam (1779–1850), 
dansk skald   18–19, 28, 32

Ofstad, Harald (1920–94), norsk filo-
sof, professor   269

Ohlson, Thomas (1954–2012), freds-
forskare, professor   351

Ohlström, Bo (1933–2008), sociolog, 
utredare, småföretagare   320, 322

Olivecrona, Knut (1817–1905), juris 
professor, justitieråd   11, 40, 59, 
61, 66, 70, 72–75, 78–79, 81–82, 126, 
144–145, 158–159, 233, 235–236

Olivecrona, Thomas (1818–42), astro-
nom, docent   126, 128

Olsson, Bernt (1929–2013), litteratur-
vetare, professor   281

Olsson, Olof (1872–1939), politiker, 
ecklesiastikminister   233–234

Oscar I (1799–1859), kung   32, 58–59, 
71–73, 75, 233, 260

Oscar II (1829–1907), kung   12, 72, 
108, 177, 183, 188
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Osti, Henri (1826–1914), fotograf   24, 
36, 40, 42, 83, 131, 141, 174, 198

Ottelin, Odal (1868–1950), nordist, 
docent, skolman   188

Ovsiannikov, Kenneth (f. 1939), poli-
tiker   346

Palander, Anna Catharina, född 
Grischotti (1847–1923)   183–184

Palander, Louis (1842–1920), sjöofficer, 
kapten   177–178, 181, 183–184

Palmær, Henrik Bernhard (1801–54), 
publicist, författare   48, 50–52

Palmblad, Wilhelm Fredrik 
(1788–1852), professor, förfat-
tare   48, 53, 62, 97

Palme, Sven Ulric (1912–77), histori-
ker, professor   266, 272–273

Pasternak, Boris (1890–1960), rysk 
författare   255, 275

Pauling, Linus (1901–94), amerikansk 
fysikalisk kemist, fredsakti-
vist   316, 319

Paulsson, Gregor (1889–1977), konst-
historiker, professor   266–268, 281

Persson, Axel W. (1888–1951), klas-
sisk arkeolog, professor   234

Petersson, Hans F. (1924–2009), stats-
vetare, professor   330, 332, 341, 
343, 348

Petersson, Herbert (1881–1927), san-
skritist, professor   108–109

Petersson, Maria, född Florman 
(1829–74), professorska   24

Petersson, Per Johan (1816–74), lati-
nist, professor   21, 24, 26–29, 32

Petrini, Edvard (1856–1922), estetiker, 
filosof

Pettersson, Anders, arbets-
karl   79–80

Pettersson, Otto (1848–1941), kemist, 
oceanograf, professor   104, 171–172

Philipson, Lennart (1929–2011), mik-
robiolog, professor   251

Piehl, Karl (1853–1904), egyptolog, 
professor   292

Platen, Magnus von (1920–2002), lit-
teraturvetare, professor   281

Platon (428–348 f.Kr.), grekisk filo-
sof   276

Ploug, Carl (1813–94), dansk förfat-
tare   20, 22–23, 25–28, 32–34

Ploug, Hother (1856–1932), kontors-
chef, kompositör   23, 26, 34

Polo, Marco (1254–1324), venetiansk 
upptäcktsresande   183

Poppius, Hans (1917–86), ämbetsman, 
byråchef  333 

Porath, Jerker (1921–2016), biokemist, 
professor   251

Posse, Johan August (1815–65), rätts-
historiker, publicist   63–64

Psilander, Hjalmar (1869–1957), ger-
manist, professor   109–110 

Qvarnström, Gunnar (1920–76), lit-
teraturvetare   281

Qvigstad, Just (1853–1957), norsk 
språkforskare   291

Raag, Raimo (f. 1953), fenno-ugrist, 
professor   310

Rabe, Claës Julius (1821–86), justitie-
råd   65

Rabenius, Lars Georg (1771–1846), 
juris professor   55, 59

Rabenius, Theodor (1823–92), juris 
professor   40, 43, 86–87

Randel, Andreas (1806–64), konsert-
mästare, kompositör   25
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Rapoport, Anatol (1911–2007), ameri-
kansk matematisk psykolog, 
fredsforskare   318, 322, 339

Ravila, Paavo (1902–74), finländsk 
fenno-ugrist, professor  305–306

Rehausen, Wilhelm von (1819–97), 
militär, riksdagsman   222

Rehausen, Olivia von, född Åkerman 
(1828–61)   222

Reinhammar, Astrid (f. 1960)   121
Reuterdahl, Henrik (1795–1870), 

ecklesiastikminister, ärkebiskop, 
en av De Aderton   262

Reuterholm, Gustaf Adolph 
(1756–1813), friherre, statsman   7

Rexed, Bror (1914–2002), professor, 
generaldirektör   314, 320–322

Ribbing, Sigurd (1816–99), filosof, 
professor   74, 78–79, 84, 87–88, 
90, 126, 158–159, 187

Richardson, Gunnar (1924–2016), 
historiker, politiker   282–283

Richardson, Lewis Fry (1881–1953), 
brittisk matematiker, fysi-
ker   317–318, 322

Richert, Axianne, född von Knorring 
(1852–1928)   171

Richert, Carolina Charlotta, född 
Hasselström (1793–1843)   148

Richert, Gustaf Birger (1789–1863), 
häradshövding   148, 155, 157, 
159–160, 162

Richert, Johan (1755–1812), härads-
hövding   162

Richert, Johan Gabriel (1784–1864), 
jurist, politiker   148–149, 154–155, 
162

Richert, Mårten (1837–86), nordist, 
professor   9–12, 14–15, 79, 86, 90, 
103, 146–175, 239

Richert, Waldemar (1877–92), son till 
Mårten Richert   171

Richter, Carl (1805–70), härads-
hövding, godsägare   49

Riesenfeld, Harald (1913–2008), 
 exeget, professor   115, 249, 252

Roosval, Johnny (1879–1965), konst-
historiker, professor   242

Rosbeck, Magnus Michael 
(1786–1839), hovrättsråd   45

Roselius, Olof Erik (1778–1831), 
konstnär, akademiritmästare   9

Rotblat, Joseph (1908–2005), 
polsk-brittisk fysiker, fredsakti-
vist   316–317

Rubenson, Moritz (1834–1906), 
ämbetsman, riksdagsman   82–84, 
88–90, 94

Rudbeck, Olof den äldre (1630–1702), 
medicinare, botaniker, historiker, 
professor

Rudberg, Fredric (1800–39), fysiker, 
professor   125–128, 260

Ruin, Hans (1891–1980), filosof, este-
tiker   275, 281

Rundgren, Frithiof (1921–2006), semi-
tist, professor   118

Runeberg, Johan Ludvig (1804–77), 
finlandssvensk författare   12, 24, 
188

Runnquist, Åke (1919–91), förlags-
man, kritiker   266

Ruong, Israel (1903–86), svensk-
samisk språkforskare, profes-
sor   303–305 

Russell, Bertrand (1872–1970), brittisk 
filosof, matematiker, fredsakti-
vist   316–317

Rustin, Bayard (1912–87), amerikansk 
medborgarrättsaktivist   319
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Rydberg, Viktor (1828–95), författare, 
en av De Aderton   180

Rydin, Herman (1822–1904), juris 
professor   40, 43, 61–62, 74, 81–83, 
86–89, 150, 157–159

Rydqvist, Johan Erik (1800–77), 
språkforskare, en av De Ader-
ton   167, 169–170, 174, 261

Röhl, Maria (1801–75), porträttmå-
lare   20, 29, 46, 50, 58, 65

Rönnow, Kasten (1897–1943), indolog, 
religionshistoriker   108, 111

Sabine, Edward (1788–1883), brittisk 
fysiker, astronom   137

Sacy, Antoine-Isaac Silvestre de 
(1758–1838), fransk orientalist   99

Sahlin, Carl Yngve (1824–1917), 
filosof, professor   103, 145, 177, 
179–180, 188, 203, 206, 237–238

Sahlin, Enar (1862–1950), skolman, 
skriftställare   188

Sajnovics, János (1733–85), ungersk 
lingvist   290

Sandberg, Johan Gustaf (1782–1854), 
professor, konstnär   55

Sandblad, Nils Gösta (1910–63), 
konsthistoriker, professor   250, 
274–275

Sandström, Ivar (1852–89), läkare, 
anatom   11

Scaliger, Julius Caesar (1484–1558), 
italiensk-fransk filolog, läkare   258

Scharp, Dag W. (1910–92), förfat-
tare   280

Schauman, Eugen (1875–1904), fin-
ländsk student, attentatsman   296

Schedvin, Daniel Magnus 
(1780–1858), akademiränt-
mästare   67

Scheele, Carl Wilhelm (1742–86), 
apotekare, kemist   143

Schéele, Frans von (1853–1931), skol-
man, skriftställare   188

Schéele, K. H. Gez. (1838–1920), teo-
log, professor, biskop   188, 206
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