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V

1800-talet var universiteten fortfarande präglade av en
ålderdomlig struktur, såväl i fråga om själva läroinnehållet som i den
yttre organisationen. Vad som lärdes ut var det klassiska bildningsstoffet
och detta skedde inom ramen för de fyra fakulteterna: den teologiska, den
juridiska, den medicinska och den filosofiska. Detta hävdvunna bildnings
ideal började emellertid ifrågasättas. I stället kom krav på yrkesutbildning
och praktisk, nyttoinriktad forskning.
Hela 1800-talet präglades av en kontinuerlig diskussion som enklast kan
uttryckas i ”klassisk bildning” kontra ”naturvetenskaplig forskning”. Inom
den klassiska bildningen bestod verksamheten av undervisning, det vill säga
traditionella katederföreläsningar. Tonvikten låg på humanistiska bildningsämnen som historia, filosofi och klassiska språk. I Tyskland hade Wilhelm
von Humboldt redan 1810, då han formulerade statuterna för det nya Berlin
universitetet, understrukit att universitetens verksamhet inte bara skulle
omfatta undervisning utan även forskning. I Sverige dröjde det dock ytterligare ett halvt sekel innan forskningsuniversitetet blev verklighet.
Under 1800-talets första hälft hade forskningen närmast betraktats med
en viss misstänksamhet. Nydanande vetenskapliga upptäckter ansågs vara
speciella och sällsynt förekommande – huvudsakligen som resultat av enskilda snillens genialitet eller genom rena tillfälligheter. Detta var således
inte något man kunde förvänta sig att ett universitet, annat än undantagsvis, kunde frambringa. Vetenskap likställdes därför inte med systematiskt
kunskapssökande. Undervisningen, alltså katederföreläsningarna, förblev de
svenska universitetens huvuduppgift; därav följde att pedagogisk skicklighet, antalet tjänsteår och allmän bildning skulle utgöra de viktigaste befordringsgrunderna vid tillsättningar av tjänster.
Under seklets andra hälft försvagades emellertid det klassiska, encyk
lopediska bildningsidealet, vilket var anpassat för ämbetsmannakarriärer.
id mitten av
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Universitetsutbildningen kom allt mer att inriktas på professionell yrkeskunskap. Dessutom började man nu betona själva forskningsarbetet allt starkare, vilket framför allt avspeglade sig i nya moderna institutionsbyggnader
för en rad medicinska och naturvetenskapliga ämnen. I slutet av 1800-talet
gjorde sålunda Uppsala och Lund skäl för benämningen forskningsuniversitet, men inte förrän i universitetsstatuterna 1916 infördes den så kallade
portalparagrafen, vilken förkunnade att universitetens uppgift innefattade
både vetenskaplig forskning och undervisning. Ännu i början av 1900-talet
utgjorde fördelningen av professorernas tjänstgöringstid mellan undervisning och forskning en kontroversiell fråga. Debatten kring 1908 års universitetsstatuter rörde i stor utsträckning professorernas krav på att även få tid
till forskning och vetenskaplig verksamhet.

Autonomt och heteronomt
Universiteten hade kännetecknats av en seg struktur med en organisatorisk indelning i fyra fakulteter, vilken under 1800-talet i princip var densamma som under medeltiden. Fram till 1800-talets mitt gällde fortfarande
de universitetsstatuter som Carl X Gustaf hade utfärdat nästan två sekler
tidigare.
Den moderna tiden kan analyseras från olika utgångspunkter. Korporationstanken stod fortfarande stark. Ett sätt att beskriva universitetens
inriktning och organisation kan vara att använda motsatsparet autonomt–
heteronomt. Det så kallade autonoma universitetsidealet med dess tonvikt
på studiernas egenvärde och universitetens obetingade självständighet var
länge dominerande. Så småningom inträdde emellertid en förskjutning, var
igenom i stället det heteronoma idealet vann insteg. Förespråkarna för detta
synsätt ansåg att vetenskapens och undervisningens värde utgjordes av dess
samhällsnytta, varför det var fullt rimligt att staten uppställde gränser för
den akademiska friheten. Även om utvecklingen inte var rätlinjig ledde den
till att bildningsuniversitetet successivt fick lämna plats för ett samhällstillvänt forskningsuniversitet.
Med tiden började dock även anhängarna av den heteronoma universitetsideologin att ifrågasätta universitetens forskningsuppgift. De menade
nu att undervisning skulle utgöra den huvudsakliga verksamheten, eftersom forskningen blivit så avancerad och professionaliserad att den krävde
särskilda institut med vetenskapliga specialister, gärna förlagda till huvudstaden. Nobelpristagaren Svante Arrhenius och ecklesiastikministern Hugo
Hammarskjöld tillhörde de tongivande företrädarna för denna ståndpunkt,
vilken dock mötte hårt motstånd från universitetens professorer.
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Det autonoma idealets successiva försvagning sammanhängde med det
faktum att universitetets ställning som självständig korporation ifrågasattes, i
synnerhet som universitetet blev allt mer beroende av statsanslag för att klara
sin försörjning. Ända fram till 1830, då det första statsanslaget utbetalades, var
universitetet helt självförsörjande, främst tack vare den gustavianska arvegodsdonationen. Till en början var det statliga biståndet begränsat, men under
1800-talets andra hälft skedde en både snabb och kontinuerlig ökning. År
1850 erhöll universitetet 46 000 kronor i statsanslag, vilket kan jämföras med
3 530 000 kronor 1920. Statsanslaget täckte 1850 sjutton procent av universitetets utgifter, motsvarande siffra för 1920 var sjuttiosju (!) procent. Från och
med 1870-talet täckte statsanslagen mer än hälften av universitetets utgifter.
Denna utveckling föranledde inte någon djupgående principiell diskussion, eftersom universitetets företrädare insåg det omöjliga i att finansiera
och utveckla verksamheten på egen hand. I det stora hela förefaller man ha
litat på att staten skulle respektera den akademiska friheten, trots att statsmakterna rimligen kunde kräva ett allt större inflytande i takt med att deras
ansvar för finansieringen ökade. Statsanslagen innebar dessutom att universitetet började lämna den svårhanterliga naturahushållningen bakom sig för
att i stället övergå till penningekonomi. Universitetsmyndigheterna försvarade ihärdigt sin rätt till fullt självbestämmande över sina egna tillgångar,
till exempel stipendiefonderna. Även om verksamheten i allt högre grad
finansierades genom statsanslag var man inte villig att kompromissa om sitt
oberoende. Statuterna gav genom hela epoken universiteten oinskränkt rätt
till ”den egendom och de inkomster, som dessa högskolor lagligen öfwerlåtne
och tillerkända blifwit”. Det ekonomiska oberoendet ansågs vara en del av
den akademiska jurisdiktionen i vid mening. När Kungl. Maj:t 1854 – i strid
med Andreas Kalsenius’ testamente – fråntog konsistoriet utnämningsrätten av intendenten för Sätra brunn till kanslerns förmån, protesterade universitetet. Det gick så långt att konsistoriet, anfört av filosofen Sigurd Ribbing, hotade med att avsäga sig förvaltarskapet.
Frågan var känslig och kunde framkalla starka reaktioner. Så till exempel
när publicisten Erik Thyselius 1895 införde ett skarpt angrepp på universitetets ekonomiska förvaltning i sin tidskrift Nordisk revy. Signaturen ”Scævola
Upsaliensis” målade upp en dyster bild av ett akterseglat och provinsiellt
småstadsuniversitet. Det inkrökta studentlivet utgjorde dock ett mindre problem, artikelförfattaren var mer intresserad av att klarlägga ”huru Amplissimum Consistorium Academicum Upsaliense förvaltar sig anförtrodda medel,
skänkta till understöd och uppmuntran åt sedige, flitige och med qvicke ingenier försedde fattige studerande”. Universitetet beskylldes för att till sin
reservfond överföra medel som rätteligen borde ha använts för stipendiefon-
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derna. Universitetets rektor Thore M. Fries bemötte anklagelserna i tidningen
Fyris. En vecka senare tog han upp frågan i konsistoriet, som på Ernst Tryggers
förslag beslutade att överlämna ärendet till justitiekanslern ”för den åtgärd
denne på grund af sitt embete kunde finna af behofvet påkalladt”. Justitiekanslern Erik Elliott fann dock ingen anledning att ingripa mot Nordisk revy.
Ernst Trygger återkom till frågan om det ekonomiska självbestämmandet
i den lilla skriften Några ord om Upsala universitets ekonomi (1902). Trygger,
som var ordförande i drätselnämnden, reagerade mot att kammarrättens
revisorer hade anmärkt mot saker som att universitetet hade bekostat en
krans till en lärares grav, skickat en representant till ett utländskt universitets jubileum, samt låtit texta en adress till en avgången universitetskansler.
I dylika ärenden hade universitetet, enligt Trygger, fullt självbestämmande:
”Lika litet som en stiftelse, som erhåller ett statsanslag för att fullgöra en
viss uppgift, därigenom inskränkes i sin handlingsfrihet med afseende på
sin förmögenhet eller sina inkomster i öfrigt, lika litet är detta fallet med
universitetet, så länge det vederbörligen fullföljer de med statsanslagen afsedda ändamål.” Följaktligen blev reaktionerna desto starkare när ecklesiastikministern Hugo Hammarskjöld i februari 1909 – utan rektors, konsistoriets eller kanslerns medgivande – beslutade att en summa om 500 kronor
skulle utdelas ur universitetets reservfond som gratifikation åt en docent.
För universitetsledningen framstod detta som ett oacceptabelt ingrepp i deras rätt att självständigt hantera sin ekonomi. Mindre konsistoriet och rektorn vände sig till kanslern Fredrik Wachtmeister, som till fullo ställde sig
bakom deras protest mot vad som uppfattades som ett klåfingrigt ingrepp
i det akademiska självstyret. Det faktum att Hammarskjöld kort dessförinnan – och utan att heller den gången konsultera universitetet – hade försökt
driva igenom en väsentlig utökning av professorernas föreläsningsskyldighet bidrog inte till att lugna opinionen. Upsala Nya Tidning karakteriserade
hans agerande som ”ett bland de farligare anfall som gjorts på universitetets
själfstyre”.
Samma dag som 1852 års statuter presenterades utfärdade Oscar I även
en separat förordning, enligt vilken den akademiska domsrätten – jurisdiktionen – avskaffades. Detta gällde dock endast de akademiska lärarna. Studenterna hade nämligen en juridisk särställning till och med utgången av
1908. Fram till dess hanterades brott begångna av studenter i universitetsstaden och dess omgivningar i första hand av de akademiska myndigheterna,
inte av allmän domstol. I tidigare historieskrivning har årtalet 1852 därför
tillmätts oproportionerligt stor betydelse.
Det allt större statliga inflytandet och korporationstankens tillbakagång
medförde att universitetens inre liv blev en offentlig angelägenhet på ett
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Under 1800-talet kunde Uppsala uppvisa en rik tidningsflora. Här syns de första numren av
Upsala-Biet (1854) och Fyris (1882).

Den offentliga vetenskapen
Pressens utveckling under 1800-talet medförde att den akademiska kulturen förändrades i
grunden. På ett helt annat sätt än tidigare tvingades universitetet acceptera att dess verksamhet blev granskad av det omgivande samhället. Denna förändring inträdde dessutom
vid samma tid som det gamla korporationssystemet började upplösas, varför samhällets
krav på insyn heller inte kunde avvisas utan vidare.Tidningarnas existens förändrade universiteten, men akademikerna insåg också de möjligheter som därmed öppnade sig. Genom
att bearbeta lokaltidningarnas redaktioner eller Stockholmstidningarnas korrespondenter
kunde de vädja till den allmänna opinionen, till exempel i känsliga befordringsfrågor. Universitetsförhållandena hade ett stort nyhetsvärde i den nationella pressen, men givetvis främst
i det lokala sammanhanget. Konsistorieprotokoll, sakkunnigutlåtanden, besvärsskrifter och
olika slags sammankomster refererades ingående. En rad tidningar grundades i Uppsala
under 1800-talets andra hälft. De flesta blev kortlivade, men nästan alla kom att påverka
det akademiska debattklimatet.

annat sätt än förut. Till detta bidrog mer än något annat tidningspressens
framväxt. Akademikerna insåg snart vilket genomslag pressen hade, och
framför allt vilken kraft som kunde uppbringas genom den allmänna opinionens tryck. Det första exemplet, något av en vattendelare, utgjorde juristen Knut Olivecronas beslut att publicera en kritisk granskning av sin
medsökande Carl Axel Juels specimen under tillsättningen av professuren
i civilrätt 1851. Olivecronas artikel infördes i Post- och Inrikes Tidningar och
utan denna kunde utgången av hela tillsättningen mycket väl ha blivit en
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annan. Juel hade visserligen blivit uppförd i tredje förslagsrum, men stöddes
av både kronprinsen och kungen. Sedan Olivecrona offentligen hade påvisat
en rad brister i hans specimen kunde Kungl. Maj:t inte gärna utnämna Juel,
eftersom han enligt grundlagen endast fick taga skicklighet och förtjänst i
beaktande. Oscar I uppfattade mycket riktigt Olivecronas inlägg som ett
försök att lägga band på kungens möjlighet att utnämna vem han så önskade
av de på förslag uppförda kandidaterna.
Detta utgör ett första exempel på hur universitetet började förändras
till följd av pressens framväxt och medborgarnas ökade insyn i tillsättningsärenden, vilka dessförinnan avgjorts i slutna rum innanför universitetens
murar. Det blev senare en vanlig taktik att föra akademiska stridsfrågor ut i
offentlighetens ljus, antingen via egna artiklar eller genom att bearbeta tidningarnas redaktörer. När striden om filosofen Sigurd Ribbings drakoniska
tentamina rasade som värst under hösten 1878 var det hans egen kollega
inom konsistoriet, botanisten Thore M. Fries, som uppmanade Aftonbladets
korrespondent Gustaf A. Aldén att offentligt granska missförhållandena.
Vid samma tid utnyttjade Gustaf Svanberg och Robert Rubenson sina kontakter med Aftonbladets redaktör John Spilhammar för att sätta press på
riksdagen i syfte att uppbringa medel till ett meteorologiskt observatorium.
En rad liknande exempel kunde anföras.

Strukturella reformer
Den epok som inramas av statuterna 1852 och 1916 kännetecknas av att
reformerna följde i en takt som dittills saknat motstycke i universitetets
historia. Universitetsstatuterna 1852 ersattes av nya redan 1876. Ytterligare
nya statuter utfärdades 1908 och 1916, andra viktiga reformer att förtiga.
Som den mest genomgripande förändringen får betraktas att universiteten
öppnades för kvinnor genom nya förordningar 1870 respektive 1873.
I april 1852 utfärdade Oscar I nya statuter för universiteten i Lund och
Uppsala. Enligt de nya statuterna kunde kanslersämbetet ”av samma person
för bägge universiteterna innehavas och utövas”. Den ordningen hade redan
tillämpats sedan 1824, då Uppsala universitets kansler, kronprins Oscar, blev
kansler även för universitetet i Lund. Först 1893 fastslogs det emellertid definitivt att kanslersämbetet skulle vara gemensamt för de båda universiteten
samt för Karolinska institutet (som redan 1861 blivit ställt under överstyrelse av kanslern för Uppsala universitet).
Ännu vid mitten av 1800-talet var det inte ovanligt att professorerna, mot
betalning, försåg sina studenter med färdiga avhandlingar som dessa sedan
fick försvara. I de nya universitetsstatuterna fastslogs att den vetenskapliga
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Universitetets årsskrift
Med 1852 års universitetsstatuter fastslogs att gradualavhandlingar skulle författas av res
pondenten och inte av den presiderande professorn. Reformen aktualiserade snart behovet av ett forum för vetenskapliga publikationer inom akademien – i synnerhet som tryckningskostnaden för avhandlingar och specimina var betungande för den enskilde. Farhågor
fanns om att dugliga kandidater skulle avstå från att söka tjänster eftersom kostnaden för
att utge ett specimen skulle bli alltför avskräckande för dem som konkurrerade med andra
välmeriterade sökande.
I augusti 1854 föreslog Sigurd Ribbing därför att antalet pliktexemplar, som respondenterna skulle utdela, borde begränsas. På detta sätt kunde författarna erhålla en viss
kompensation för tryckkostnaden genom ökad möjlighet till bokhandelsförsäljning. Med
anledning av förslaget tillsattes en tremannakommitté, vilken förutom förslagsställaren
bestod av Lars Anton Anjou och Johan Henric Schröder. Inom denna kommitté väcktes
förslaget att grunda en akademisk tidskrift eller årsskrift där avhandlingar och specimina
kunde publiceras. Konsistoriet behandlade förslaget i december 1854, men beslutade
att hänskjuta ärendet till mindre konsistoriet för att utröna om universitetets ekonomi
medgav utrymme för projektet. På våren följande år presenterade Sigurd Ribbing en
kostnadsberäkning för en årsskrift om 30 ark, tryckt i 500 exemplar. Enligt Ribbings
uppskattning skulle kostnaden uppgå till 731 kronor medan intäkterna beräknades till
456 kronor, varför 275 kronor skulle återstå för universitetet att svara för. Mindre konsistoriet avstyrkte förslaget under hänvisning till akademiens ekonomiska läge.
På hösten 1860 lanserade Ribbing förslaget om en akademisk årsskrift på nytt. Denna
gång gick det bättre och Kungl. Maj:t beviljade medel för ändamålet. Redan följande år,
1861, utkom Upsala universitets årsskrift för första gången. Några år senare inledde Lunds
universitet utgivningen av en motsvarande årsskrift. I Upsala universitets årsskrift (från
1904 skrev man Uppsala med två p) publicerades under årens lopp en lång rad viktiga
arbeten. Årsskriften utgavs under exakt 100 år, sista gången 1960.

skickligheten skulle utgöra den enda befordringsgrunden och att akademiska
avhandlingar skulle författas av respondenten. Till följd av detta förändrades
gradualavhandlingarnas karaktär. Från att ha syftat till att ådagalägga allmän
lärdom – eller endast förmågan att försvara teser i en kortare dissertation
författad av preses – fick avhandlingarna formen av vetenskaplig framställning med klara problemställningar, byggd på primärforskning och med krav
på källhänvisningar och akribi. Genom en förordning 1870 fick även filosofiska fakulteten rätt att utdela doktorsgrad, vilket ytterligare manifesterade
att det vetenskapliga innehållet blivit allt viktigare. Förändringen gick inte
obemärkt förbi. Särskilt inom humaniora och juridik blev avhandlingarna
allt tjockare, vilket fick till följd att själva publiceringen blev kostsammare
för respondenterna. År 1861 skapades därför Upsala universitets årsskrift,
som skulle underlätta publiceringen och spridningen av universitetslärarnas
avhandlingar och andra vetenskapliga skrifter.
Genom 1876 års universitetsstatuter gjordes sakkunnigförfarandet vid
tjänstetillsättningar till ett obligatorium – ännu ett exempel på att den ve-
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tenskapliga forskningen flyttade fram sina positioner. För rättssäkerheten
betydde reformen åtskilligt, eftersom den tilltagande vetenskapliga specialiseringen gjorde det svårare för professorer i andra ämnen att taga ställning
i befordringsfrågor. Utgången av dylika ärenden kunde tidigare bli högst anmärkningsvärd. År 1858 blev till exempel Edward Walmstedt av filosofiska
fakulteten förklarad kompetent till professuren i mineralogi och geologi –
trots att samtliga företrädare för de naturvetenskapliga disciplinerna röstade
emot. En följd av införandet av sakkunniga blev att tillsättningsförfarandet
blev mer utdraget. Besvärsskrifter och slutpåminnelser, som ibland antog
en närmast ärerörig karaktär, utvecklades till ett slags egen akademisk litterär genre. Denna litteratur, som historikern Harald Hjärne sägs ha kallat
”akademisk Nick Carter”, var knappast ägnad att underbygga universitetens
anseende i pressens eller den allmänna opinionens ögon.
Mot slutet av 1800-talet märktes, både inom och utom universitetet, ett
slags motreaktion mot 1876 års sakkunnigreform. Vid flera uppmärksammade tillsättningar hade de sakkunniga gjort diametralt motsatta bedömningar
av de olika kandidaterna, något som urholkade förtroendet för själva sakkunniginstitutionen. Tillsättningar via direkta kallelser uppfattades därför
som ett tilltalande alternativ för dem som ville undvika den långa tidsutdräkt samt de uppslitande konflikter och tidningsskriverier som tillsättningarna ofta förde med sig.
Någon helt tillfredsställande lösning utgjorde inte heller de direkta kallelserna, eftersom det var svårt att med visshet avgöra att ingen orättvisa begicks mot dem som därmed förvägrades möjlighet att konkurrera om platsen.
I Svenska Dagbladet kommenterade signaturen ”Akademiker” ett dylikt fall
1908: ”Det är uppenbart, att sakkunniginstitutionen ej verkar med samma
trygghet och otvungenhet vid kallelser som vid ansökan.” Utöver rättssäkerhetsaspekten föredrog många akademiker bruket av ansökningsförfarande,
eftersom de därigenom kunde få möjlighet att bli kompetensförklarade,
även om de saknade utsikter att få professuren i fråga. Detta utgjorde en
värdefull merit inför kommande tjänste- och stipendietillsättningar.
En annan betydande förändring med 1876 års universitetsstatuter blev
att posten som rector magnificus ökade i betydelse. Nu skapades nämligen
ett fast rektorat, som ersatte det gamla roterande systemet. På hösten 1876
tillträdde filosofen Carl Yngve Sahlin som den förste rektorn enligt det nya
systemet.
Examensväsendet reformerades i flera omgångar men inte utan strid.
Examensstadgan 1891 begränsade väsentligt antalet ämnen som fordrades
i en filosofie kandidatexamen. Därmed ersattes den äldre modellen, som
premierade en bred bildning, med en betydligt mer specialiserad inrikt16
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ning. Tendensen var densamma på den högre nivån. Genom beslut 1870
fick filosofiska fakulteten, som nämnts, rätt att utdela doktorsgrad i stället
för den äldre magistergraden. Teologie doktorsgraden förblev däremot ända
fram till 1908 en hedersbetygelse, utdelad av kungen.

Enmansinstitutioner och nätverk
Ännu kring sekelskiftet 1900 var det den enskilde professorn som representerade, eller rentav utgjorde, sitt ämne. Några institutioner i sentida mening
fanns inte; professorn assisterades på sin höjd av en extra ordinarie professor
och några lågt avlönade docenter, vilka var löst knutna till universitetet. Det
säger sig självt att detta utgjorde en skör struktur, eftersom ett helt ämne
kunde förfalla under ledning av en svag professor, i synnerhet om sjuklighet
eller alkoholproblem fanns med i bilden. Den ifrågavarande universitetsmodellen kan således karakteriseras som ett system med ett antal enmansinstitutioner. Av detta följer att professorstillsättningar måste utgöra en viktig
del av analysen, ty det var vid dessa tillfällen som hela ämnets karaktär och
inriktning diskuterades och formades för årtionden framåt. Sakkunnigutlåtanden, besvärsskrifter, slutpåminnelser och pressdebatter kan inte bara
reduceras till skvaller eller ”akademiska intriger”. Om man studerar materia
let med urskillning framträder ofta avgörande åsiktsbrytningar, skolbildningar och beroendeförhållanden.
Ett markant generationsskifte ägde rum kring 1800-talets mitt. Mellan 1840- och 1860-talen avled många av romantikens mest inflytelserika
professorer och personligheter: Adolph Törneros (1839), Erik Gustaf Geijer
(1847), Wilhelm Fredrik Palmblad (1852), Samuel Grubbe (1853), Per Daniel
Amadeus Atterbom (1855), Johan Henric Schröder (1857), Israel Hwasser
(1860) och Christopher Jacob Boström (1866). I den nya professorsgenerationen, som steg fram kring 1800-talets mitt, ingick bland andra filosoferna
Sigurd Ribbing och Carl Yngve Sahlin, historikern F.F. Carlson, medicinarna
Olof Glas och Carl Benedict Mesterton, litteraturhistorikern Carl Wilhelm
Böttiger, astronomen Gustaf Svanberg, kemisten Lars Svanberg, fysikern
Anders Ångström, zoologen Wilhelm Lilljeborg och teologen Anders
Fredrik Beckman. I en senare professorsgeneration märktes fysikern Knut
Ångström, historikern Harald Hjärne, litteraturhistorikern Henrik Schück
och nordisten Adolf Noreen.
I ett större sammanhang framträder mönster som kan undersökas med
hjälp av olika nätverksteorier. Det var nämligen svårt att göra karriär utan
att först skaffa sig inflytelserika gynnare. Nationer och nationstillhörighet
spelade härvidlag en viktig roll. Inom nationerna utsågs många docenter och
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yngre universitetslärare till seniorer, varigenom de kunde utöva ett direkt
inflytande över studenterna i till exempel disciplin- och stipendiefrågor.
Nationernas inspektorer rekryterades bland universitetets professorer, vilka
ofta bjöd sina yngre landsmän på mat och umgänge i sina hem. Inom nationerna formades dessutom kotterier, föreningar och matlag, där vänskapsband knöts och lojaliteter uppstod. År 1859 riktade studenten Mårten B.
Richert ett formellt klagomål till konsistoriet, eftersom han ansåg sig ha blivit illa behandlad av sin professor, kemisten Lars Svanberg. Det hela väckte
stort uppseende och ledde till att Richert tilldelades en disciplinär varning
för sitt agerande. Den upproriske studenten försvarades dock av flera professorer, inklusive universitetets rektor Anders Fredrik Beckman, som var
inspektor för Richerts nation, Västgöta. I mitten av 1870-talet konkurrerade
norrlänningen Frans Wilhelm Häggström och västgöten Anders Frigell om
professuren i latin. Sakkunnig i ärendet var grecisten Einar Löfstedt, som
tillerkände Häggström ett odiskutabelt försteg. Det saknade säkert inte betydelse att Löfstedt och Häggström var landsmän inom Norrlands nation,
där de senare efterträdde varandra som inspektorer. Även nationens övriga
medlemmar gav sitt stöd till Häggström, bland annat genom att hånfullt uttala hans medsökandes efternamn som ”Frígel”.
Flera professorer bodde grannar med varandra, ibland rentav under samma tak. Chemicum vid Engelska parken, som togs i bruk i slutet av 1850-talet,
inrymde nämligen tjänstebostäder för professorerna i kemi, fysik och medicinsk kemi. I observatoriet nedanför Rackarbacken hade både professorn
och observatorn sina bostäder. Motsvarande tjänstebostäder förekom vid
Anatomiska institutionen och i anslutning till Botaniska trädgården. Litteraturhistorikern Carl Rupert Nyblom och fysiologen Frithiof Holmgren hade
lägenheter i det så kallade Vershuset vid Islandsfallet och de båda familjerna
umgicks ofta med varandra. I mitten av 1880-talet flyttade Frithiof Holmgren till Villa Åsen bortom Engelska parken, där han i stället blev granne
med farmakologen Robert Fredrik Fristedt. Striden om professuren i mineralogi och geologi i slutet av 1850-talet utgjorde ett tydligt exempel på grannrelationernas betydelse. Den ende sökanden, docenten Edward Walmstedt,
utnämndes trots att hans kompetens ifrågasattes på många håll. I konsistoriet
hade han emellertid en energisk försvarare i juristen Herman Rydin, som
under flera decennier bodde med sin familj som hyresgäster i Walmstedtska
gården vid Sysslomansgatan. Under 1910-talet började villastadsdelen Kåbo
anläggas väster om stadskärnan. Här uppförde många akademiker sina villor,
varför området ibland kallades ”professorsstaden”.
Inom det sociala umgängeslivet kring universitetet förekom otaliga professorskotterier, vilka ibland antog fastare former. ”Kulan” och ”De åtta” ut18
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gjorde två omtalade exempel. Samfundet SHT, en skämtlysten studentorden, samlade såväl professorer som andra universitetsmän. Det gick så långt
att det ovan nämnda angreppet på universitetet i tidskriften Nordisk revy
även innehöll en passus om SHT:s påstått otillbörliga inflytande inom universitetsförvaltningen.
En särskild roll spelade de många släktskapsrelationer som av naturliga
skäl måste uppstå i ett akademiskt samhälle i en så liten stad som Uppsala.
Här behöver endast några exempel anföras. Matematikprofessorn Jöns Svanbergs söner Lars och Adolf blev professorer i kemi respektive fysik. Orientalisten Carl Johan Tornberg var gift med en dotter till Jöns Svanberg och
var således svåger till både Lars och Adolf Svanberg. Efter Adolf Svanbergs
död satte familjen Ångström sin prägel på fysikämnet under ett halvt sekel. Anders Ångström var professor fram till sin död 1874. Han efterträddes
av Robert Thalén, som tog sonen Knut Ångström under sitt beskydd och
gjorde till sin mission att förbereda denne för uppgiften att en dag övertaga
professuren. Under 1880-talet florerade rykten att Knut Ångström var hemligt förlovad med Thaléns dotter Ellen, som i stället gifte sig med akademisekreteraren Johan von Bahr. Denne var i sin tur äldre bror till Ångströms
elev, Eva von Bahr. Thalén lyckades med föresatsen och den yngre Ångström
utnämndes till hans efterträdare 1896. Professuren i det fysiken närstående
mekanikämnet innehades samtidigt av Gustaf Lundquist, som var gift med
Anders Ångströms dotter Anna och således svåger till Knut Ångström. Paret Lundquists dotter Gerda gifte sig i sin tur med teologen Einar Billing.
Inom botaniken framstod familjen Fries närmast som en vetenskaplig
dynasti. Både fadern Elias Fries och sonen Thore M. Fries innehade professuren. Den medicinske kemisten August Almén gifte sig med en syster till
Thore M. Fries. En annan medicinsk kemist, Carl Thore Mörner, var dotterson till Elias Fries och kunde således räkna både Thore M. Fries och August
Almén bland sina morbröder. I nästa generation fanns Thore M. Fries’ båda
söner Robert och Thore C.E. Fries, vilka disputerade i botanik i Uppsala och
senare blev professorer i Stockholm respektive Lund.
Orientalisten Theodor Nordling var äldre bror till juristen Victor Nordling. Meteorologen Hugo Hildebrandsson var kusin till både litteraturhistorikern Carl David af Wirsén och arkeologen Hans Hildebrand. Apologetikern Claës Elis Johansson var svärson till den praktiske teologen och
domprosten Carl Axel Torén. Biokemisten Olof Hammarsten var svärson
till medicinaren Olof Glas. Historikern Harald Hjärne och juristen Ivar
Afzelius var kusiner. De båda radikalerna Hjalmar Öhrvall och Herman
Almkvist var svågrar. Mineralogen Lars Peter Walmstedt efterträddes som
professor av sin son, docenten Edward Walmstedt. Akademikamreren John
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Schenson följdes i ämbetet av sin son Elis. Två av hans döttrar – Malla och
Ottilia – gifte sig med professorerna Knut Olivecrona och Carl Säve, vilka
således blev svågrar. Släktnätverken, som hakade i varandra, bredde ut sig i
olika riktningar. Denna speciella sociala situation satte sin prägel på allt från
konsistoriesammanträden till umgänget inom den så kallade akademiska offentligheten.
Ett annat slags nätverksbyggande rörde kontakter med mecenater och
donatorer av olika slag. Nationerna var helt beroende av välbärgade gynnare
i hembygden för att kunna uppföra nationshus och gravvårdar. Universitetets museisamlingar tillkom i stor utsträckning genom donationer och för
många discipliner blev ekonomiskt bistånd från yttre välgörare av avgörande
betydelse. Höjningen av nivån på den medicinska undervisningen och forskningen var beroende av nya och adekvat utrustade institutionslokaler, vilka
kom till stånd tack vare donationer från den i Brasilien verksamme botanisten Anders Regnell. Ämnet växtbiologi inrättades sedan Frans Kempe, bolagsdirektör vid Mo och Domsjö AB, donerat medel för en professur (och senare en institutionsbyggnad). Marinzoologen Adolf Appellöf kunde i mitten
av 1910-talet inrätta Klubbans biologiska station vid Fiskebäckskil utanför
Lysekil med hjälp av bistånd från konsuln Robert Bünsow. Donationerna var
ofta frukten av personliga vänskapsband. Kempe föreskrev rentav att hans
bundsförvant Axel N. Lundström skulle bli professurens förste innehavare.
En rad vetenskapliga tidskrifter – vilka spelade en viktig roll för disciplinformeringen – var också frukten av mecenaters ekonomiska bistånd.
Ytterligare en form av nätverk var de kontakter som etablerades med
forskare och vetenskapliga institutioner i utlandet. Studieresan blev en viktig kunskapsform. Integrationen i det internationella vetenskapssamfundet
blev en följd av den ökade specialiseringen.
Antalet professurer som ännu under 1820-talet bara utgjorde dryga tjugotalet hade på 1870-talet blivit trettiofyra. Den stora ökningen skedde dock
under Oscar II:s regeringstid, vid vars slut 1907 antalet professurer uppgick till sextiotre. Under det följande decenniet tillkom ytterligare ett par
lärostolar, varför det sammanlagda antalet professurer höstterminen 1916
uppgick till sextiosju: sju inom den teologiska fakulteten, nio inom den juridiska och sexton inom den medicinska. Den humanistiska sektionen inom
filosofiska fakulteten omfattade arton lärostolar, den matematisk-naturvetenskapliga sektionen sjutton.
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Centrum och periferi
Forskningsuniversitetets genombrott under 1800-talets andra hälft kan även
analyseras utifrån begreppen centrum och periferi. Under femtio års tid,
från 1810-talet fram till 1860-talets början, restes återkommande krav på
universitetets flyttning till huvudstaden. Det var framför allt liberala politiker och tidningar som propagerade för huvudstadsuniversitetet. Trots
det latenta hotet om en flyttning av universitetet pågick en rad stora byggnadsprojekt i Uppsala. Med viss rätt beskylldes konsistoriet för att medvetet igångsätta uppförandet av institutionsbyggnader i syfte att förhindra en
flyttning. Å andra sidan förelåg stora uppdämda behov av nya lokaler för en
rad ämnen, särskilt medicinska och naturvetenskapliga. Det nya biblioteket,
Carolina Rediviva, invigdes 1841. Nio år senare stod Anatomicum färdigt
(kompletterat med flygelbyggnader i början av 1880-talet). Observatoriet
nedanför Rackarbacken invigdes 1853. Fem år senare, 1858, inrättades en ny
kirurgisk klinik i Ekermanska huset. Sommaren 1867 togs det nya Akademiska sjukhuset i bruk. Sjukhuset, som var beläget strax söder om stadskärnan, ersatte sjukhusbyggnaderna inne i staden, bland annat det gamla
Nosocomium academicum i Oxenstiernska huset.
De snabbt växande naturvetenskapliga institutionerna fick också nya
byggnader. I slutet av 1850-talet ersattes det gamla Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan av ett nytt Chemicum vid Carolinaparken, vilket
vid färdigställandet blev universitetets största byggnad näst efter Carolina.
Chemicum inhyste dessutom fysikerna och de medicinska kemisterna. Inom
några decennier hade emellertid även det ståtliga ”Institutionspalatset”, som
Chemicum ibland benämndes, blivit föråldrat. Statsmakterna lät sig bevekas
vid sekelskiftet och 1904 stod ännu ett nytt Chemicum färdigt, även det
beläget vid Carolinaparken. Året därpå (1905) inleddes arbetet med Fysiska
institutionen, som invigdes i början av 1909. Zoologerna, som alltsedan 1854
huserat i Gustavianum, fick 1916 en imposant institutionsbyggnad vid Villavägen. En praktfull kulmen på det intensiva byggandet under 1800-talets
andra hälft nåddes, då Oscar II kunde inviga det monumentala universitetshuset den 17 maj 1887. På valborgsmässoaftonen åtta år tidigare hade kungen
själv lagt grundstenen till huset.
Trots den relativa närheten till Stockholm förblev Uppsala tämligen isolerat under 1800-talets förra hälft. Det var besvärligt att resa till huvudstaden, särskilt under vinterhalvåret. Reguljära ångbåtsförbindelser mellan
städerna hade upprättats på 1830-talet, vilket väsentligt underlättade samfärdseln. Några decennier senare beslutades att Uppsala skulle infogas i det
nya stambanenätet. Järnvägen invigdes under högtidliga former av Carl XV
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i september 1866. Tre tåg om dagen trafikerade därefter sträckan Uppsala–
Stockholm, som kunde tillryggaläggas på endast två och en halv timme enkel resa. Det av Adolf Wilhelm Edelsvärd ritade stationshuset stod färdigt
några år senare. Allt var naturligtvis inte järnvägens förtjänst, men det är
värt att notera att den vetenskapliga förnyelse som inträdde inom en rad områden sammanföll med införandet av de förbättrade kommunikationerna.
”De andliga kommunikationsvägarne mellan medicinska fakultetens medlemmar och utlandets vetenskapsmän voro då ännu icke öppnade”, skriver
fysiologen Frithiof Holmgren om sin studieresa i början av 1860-talet, vilken
han företog med ångbåt. Med järnvägen bröts den provinsiella isoleringen
– och det gällde inte bara de medicinska disciplinerna. Under 1860- och
1870-talen bröt den jämförande språkforskningen igenom inom lingvistiken,
zoologin och botaniken förvandlades till laboratorievetenskaper, där djuroch växtarters utvecklingshistoria studerades med mikroskopens hjälp, meteorologin fick en fastare struktur grundad på internationellt samarbete och
så vidare. Den förbättrade samfärdseln öppnade även andra andliga kommunikationsvägar. Utbytet av föreläsare blev till exempel större. Än viktigare
var att universitetsbiblioteket upprättade bytesförbindelser med en rad europeiska lärosäten. Det tidigare isolerade småstadsuniversitetet blev allt mer
integrerat i den internationella vetenskapliga gemenskapen.

Studentperspektivet
Studentantalet ökade på ett dramatiskt sätt, varför det är befogat att tala om
en utbildningsexplosion under 1800-talets andra hälft, även om det begreppet främst brukar användas om decennierna efter andra världskriget. Kring
1800-talets mitt uppgick antalet studenter till omkring 800, en siffra som
hade varit någorlunda konstant alltsedan 1600-talets mitt. Nu skedde en
fördubbling inom loppet av ett kvartssekel och i slutet av 1880-talet uppgick studenternas antal till 1 800. Därefter inträffade en viss tillbakagång
och vid sekelskiftet var siffran nere i drygt 1 400 inskrivna studenter, men
delvis berodde minskningen på att man vid denna tid upphörde att räkna in
universitetslärare och äldre nationsmedlemmar i statistiken. Några år in på
det nya seklet skedde en stor ökning. År 1909 översteg antalet inskrivna för
första gången i universitetets historia siffran 2 000 och ökningen fortsatte.
Hösten 1916 hade universitetet 2 261 inskrivna studenter.
Det skall påpekas att ”studenter” ännu var i det närmaste helt synonymt
med manliga studenter. Även om möjligheten för kvinnor att studera vid
de flesta fakulteter hade öppnats i början av 1870-talet var antalet kvinnliga
studenter försvinnande litet. Under 1800-talets tre sista decennier inskrevs
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totalt endast omkring 150 kvinnor vid universitetet, och fortfarande 1910
utgjorde andelen kvinnliga studenter blott cirka tio procent. Den ursprungliga reformen 1870 gav kvinnor tillträde enbart till medicinska fakulteten,
men genom en kompletterande bestämmelse av år 1873 erhöll kvinnor rätt
att avlägga alla examina utom högre juridiska och teologiska. I februari 1872
inskrevs Betty Pettersson som Uppsalas första kvinnliga student. År 1874
avlade Hildegard Björck sin medicofilosofiska examen och blev därmed den
första kvinna som avlade akademisk examen i Sverige. Ett decennium senare
(1883) disputerade Ellen Fries i historia, varvid hon blev Uppsalas och Sveriges första kvinnliga doktor. Ytterligare fyra kvinnor disputerade i Uppsala
före sekelskiftet 1900: Elsa Eschelsson i juridik (1897), Astrid Cleve i botanik
(1898), Lydia Wahlström i historia (1898) och Anna Ahlström i romanska
språk (1899). Under lång tid framåt betraktades de kvinnliga studenterna
som särlingar, och de var utestängda från stora delar av nationsgemenskapen.
Kring sekelskiftet 1900 fördes det allvarliga diskussioner om att avskilja studentskorna i en egen studentnation, men någon sådan kom aldrig till stånd.
Desto större betydelse fick i stället Uppsala kvinnliga studentförening, som
grundades 1892 och vars eldsjäl under de första åren var historikern Lydia
Wahlström.
Decennierna kring 1800-talets mitt brukar kallas studentromantikens tid.
Det var då som många av de ännu aktuella ritualerna, festerna och attributen
tog form. I samband med det stora studentskandinavistiska mötet i Odinslund 1843 bars den vita studentmössan för första gången. Med utgångspunkt
i de skandinavistiska strömningarna tillkom 1846 en studentförening, och två
år senare föreslog kuratorskonventet för nationerna att en studentkår skulle
bildas. Resultatet blev att Uppsala studentkår grundades i mars 1849 efter
mönster från Köpenhamn och från Lund, där Akademiska föreningen hade
bildats redan 1830. Nationernas starka ställning fördröjde tillkomsten av en
studentkår i Uppsala. Kårens grundande var bara ett av många tecken på att
studenterna hade börjat forma en egen kollektiv identitet med egna traditioner. I slutet av 1840-talet hade exempelvis Gunnar Wennerberg börjat utge
sina Gluntarne, och i mars 1852 uruppfördes prins Gustafs ”Sjung om studentens lyckliga dag”. Under åren 1831–62 blev man student om man klarade ett
studentförhör med dekanus och fem professorer. Fram till 1862 – då detta
förhör flyttades ned till läroverken och benämndes studentexamen – examinerades blivande studenter två gånger årligen i konsistoriehuset (”Kuggis”).
Studentexamen i den nya formen behölls ända fram till 1968, även om den
under perioden 1878–1905 officiellt benämndes mogenhetsexamen.
Den snabba ökningen av studentantalet skapade behov av nya lokaler.
Redan i mitten av 1850-talet hade studentkåren diskuterat frågan om att
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uppföra ett kårhus. Efter en insamling kunde man under åren 1877–81 förvärva tre tomter i kvarteret Slottskilen (numera kvarteret Ubbo) mellan
Odinslund och Öfre Slottsgatan. Likafullt drog byggandet av ett kårhus ut
på tiden av olika skäl, kanske främst därför att de nya nationshusen gjorde
behovet av ett kårhus mindre akut. År 1901 började kåren i stället hyra lokaler i Östgöta nations hus. Ett annat hus med stark koppling till studentkåren
var Uppsala universitets gymnastikhus (”Svettis”), som uppfördes 1907–10.
Om kårhusfrågan blev segdragen, var nationerna desto flitigare byggherrar. Tanken att nationerna skulle förfoga över särskilda hus hade vuxit fram
under 1800-talets början, då flera av nationerna upprättade byggfonder. Från
och med 1817 utarrenderade universitetet Orangeriet i nuvarande Linnéträdgården till Östgöta nation, som detta år byggde om lokalen till vad som
räknas som Uppsalas första nationshus. Det första nationshuset som byggdes
från grunden var Göteborgs nationshus vid S:t Larsgatan, vilket invigdes
1822. Huset såldes i mitten av 1860-talet till stadsläkaren Lars Georg Dovertie, som återuppförde det vid kallvattenkuranstalten vid Slottskällan där
det ännu står kvar. Under 1820- och 1830-talen byggde eller köpte flera andra
nationer särskilda hus, även om byggandet var som mest intensivt under
1800-talets sista decennier. Stockholms nationshus invigdes 1847. Göteborgs
nations nya hus stod färdigt 1865, därefter följde Gästrike-Hälsinge nationshus (1880), Östgöta (1885), Göteborgs tredje nationshus vid Drottninggatan (1887), Norrlands (1889), Smålands (1893) och Södermanlands-Nerikes
(1897).
Studentskandinavismen nådde sin politiska kulmen i samband med det
stora mötet i Uppsala 1856, men realpolitiskt befann sig skandinavismen
redan vid denna tidpunkt på tillbakagång. Det dansk-tyska kriget 1863–64
blev ett bakslag från vilket den politiska skandinavismen aldrig hämtade sig.
Sammankomsten i Uppsala 1875 blev det sista stora skandinavistmötet, men
idéerna levde vidare under andra uttrycksformer. Den kulturella skandinavismen var livskraftig ända fram till unionsupplösningen, i synnerhet åren
kring 1900. En lång rad universitetsmän från Uppsala tog verksam del i det
omfattande nordiska vetenskapliga samarbetet.
Under 1860- och 1870-talen inträdde en viss radikalisering bland studenterna, vilka bland annat lyckades genomdriva önskade reformer i examenssystemet. De radikala strömningarna kanaliserades från 1882 genom
föreningen Verdandi med företrädare som Karl Staaff, Mauritz Hellberg
och Hjalmar Öhrvall. Inom Verdandi rymdes från början både liberaler
och socialdemokrater, men med tiden ökade spänningen mellan dessa båda
grupperingar. Det ledde till att den socialdemokratiska studentföreningen
Laboremus bildades 1902; bland initiativtagarna fanns Erik Hedén. De mer
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Den övre bilden föreställer Göteborgs nations hus från 1887. På den nedre bilden syns Smålands nations hus från 1893. Vykorten härrör från tiden kring sekelskiftet 1900.

Nationshusen
Under 1800-talets senare hälft skedde en snabb ökning av studentantalet, varför nationerna
behövde nya och större lokaler. En rad nationshus tillkom under seklets två sista decennier.
Bilderna ovan föreställer Göteborgs nations hus vid Drottninggatan samt Smålands nations
fastighet i hörnet av Sysslomansgatan och S:t Olofsgatan. Husen, vilka båda ritades av arkitekten Emil Befwe, har skattat åt förgängelsen. Smålands nations hus revs 1955 för att lämna
plats för ett bostads- och affärshus. Hösten 1960 revs även Göteborgs nations byggnad,
eftersom de träpålar, på vilka huset vilade, hade ruttnat till följd av grundvattensänkningen.
Det bedömdes som alltför kostsamt att genomföra den omfattande grundförstärkning
som krävdes för att rädda huset.
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konservativa studenterna slöt sig 1889 samman i Fosterländska studentförbundet och i Heimdal, som grundades två år senare. De båda högerför
eningarna gick samman 1910. Under första hälften av 1910-talet skärptes
motsättningarna mellan radikala och konservativa studenter, vilket avspeglade förhållandet på nationell politisk nivå. Händelserna kulminerade under den oroliga våren 1914, då båda sidor organiserade stora manifestationer
både i Stockholm och i Uppsala.
Sammantaget spelade Uppsalastudenterna en betydande roll som opinionsbildare under perioden 1870 till 1920. Detta, liksom en rad andra omständigheter, innebär att det inte föreligger några vattentäta skott mellan
de tre delarna i föreliggande arbete: Universitet och samhälle, Undervisning
och forskning och Studentliv och nationer. Studentopinionerna behandlas huvudsakligen inom studentavsnittet, även om till exempel skandinavismen
och sedlighetsdebatten i stor utsträckning rörde samhälleliga frågor utanför universitetets murar. Kvinnans tillträde till universitetet behandlas i ett
samlat kapitel inom avsnittet om universitet och samhälle, även om Uppsala
kvinnliga studentförenings verksamhet eller de första kvinnliga studenternas villkor likaväl hade kunnat beröras inom studentdelen.
Alla dessa omständigheter hänger samman med universitetets omdaning under den aktuella epoken. Uppluckringen av korporationsväsendet
innebar att universitetet integrerades i det omgivande samhället. Undervisning och forskning kom därför att anpassas efter samhällets krav och behov.
Tidningspressen såg till att föra akademiska förhållanden ut i offentlighetens ljus. Studenterna och deras föreningar deltog aktivt i debatten om både
akademiska undervisningsformer och yttre samhällsfrågor. Även om den
ifrågavarande perioden endast omfattar drygt sextio år sammanfattar den
processer som sträcker sig över flera århundraden. I mitten av 1800-talet
existerade ännu den universitetsorganisation som hade sina rötter i förhållandena under Carl X Gustafs dagar. År 1916 hade universitetet blivit en
integrerad del av ett samhälle som stod inför parlamentarismens och den
moderna demokratins genombrott. Den så kallade frusna ideologi, som under lång tid hade karakteriserat universitetsvärlden, förlorade sitt grepp till
följd av den inre och yttre förändringsprocessen. Detta skedde dock inte
utan djupgående meningsmotsättningar och åsiktsbrytningar, såväl inom
som utanför de akademiska murarna.
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Två damer beskådar ingången till aulan i det nya universitetshuset. Kvinnans tillträde
till Akademien var den mest genomgripande universitetsreformen under 1800-talets
andra hälft. Teckning av Robert Haglund i Ny Illustrerad Tidning 1887.
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1852 till 1916 växte staden Uppsala i snabb takt. År
1840 hade staden drygt 5 000 invånare, men fram till 1885 – då gränsen 20 000 passerades – fyrdubblades befolkningen. År 1910 uppgick invånarantalet till 25 960 personer. År 1870 var Uppsala Sveriges nionde stad,
tjugo år senare var den landets sjunde största. Befolkningsökningen berodde
främst på inflyttning. Jordbruket kunde föda allt färre, varför fler sökte sig
till Uppsalas industrier. Utanför den ursprungliga stadsgränsen började små
fattigområden att växa fram till följd av urbaniseringen. Men även vissa områden inne i staden var närmast att betrakta som slumkvarter, till exempel
kring Öfre Slottsgatan och Dragarbrunnsgatan.
Uppsala brukar traditionellt beskrivas som en tvådelad stad med den
borgerliga staden på åns östra sida och akademistaten på dess västra. Ända
in på 1830-talet hade universitetet ett direkt inflytande på stadens styrelse,
vilket innebar att landshövdingens makt inskränktes. Till följd av den oklara
gränsen mellan stadens och universitetets domäner uppstod ofta konflikter mellan konsistoriet och landshövdingen respektive magistraten. Förhållandet förbättrades dock under Robert von Kræmers tid som landshövding
(1830–62), och när 1852 års universitetsstatuter utfärdades hade universitetet
sedan länge givit upp alla intentioner om att medverka i stadsstyrelsen. De
mer handgripliga motsättningarna mellan universitetets studenter och den
borgerliga stadens gesäller upphörde vid samma tid. Omkring 1840 inträffade det sista större slagsmålet mellan dessa båda grupperingar.
Det faktum att universitetets formella inflytande över stadsstyrelsen hade
upphört innebar dock inte att akademikerna slutade intressera sig för lokalpolitiken. Filosofen Sigurd Ribbing införde till exempel en kritisk artikel om
tillståndet vid Uppsalas fattighus i Thorgny 1844. Ribbings socialreportage,
som återgavs i Aftonbladet, ledde till föreningsbildande och andra initiativ
för att förbättra villkoren för stadens fattiga barn. Under decennierna efter
nder perioden
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kommunalreformen 1862 var en rad professorer och universitetsmän engagerade i stadens styrelse. Ribbing utsågs 1862 till förste ordförande i Uppsala
stadsfullmäktige. Den posten innehades under det kommande halvseklet av
bland andra juristen Knut Olivecrona, medicinaren August Almén, juristen
Hugo Blomberg och medicinaren Ulrik Quensel. Uppsala utgjorde ett konservativt samhälle och stadsfullmäktige dominerades i regel av högern. När
Hjalmar Branting invigde Folkets hus 1902 beklagade han att uppbyggnaden
av stadens arbetarrörelse hade gått långsamt. Redan 1883 hade visserligen
August Palm framträtt i Uppsala, där den första socialdemokratiska klubben
grundades 1888. Uppsala arbetarekommun tillkom 1901. Tre år senare invaldes den förste socialdemokraten i stadsfullmäktige.
På ett både praktiskt och symboliskt sätt kom stadens båda delar att knytas närmare varandra genom de många broar över Fyrisån som tillkom eller
förbättrades under 1800-talets andra del. Fram till 1840 förbands stadens
båda halvor endast av två broar: Dombron och Nybron. Dessutom förekom
fortfarande reguljär färjetrafik över ån vid nuvarande S:t Olofsbron. År 1841
uppfördes Islandsbron på initiativ av den driftige landshövdingen Robert
von Kræmer. Hösten 1848 följde Prins Carls bro, uppkallad efter kronprinsen och universitetskanslern och konstruerad av ingenjören Georg Theodor
Chiewitz. Västgötaspången (som från början även kallades Malins brygga)
blev klar 1864 och Skolgatsspången (eller Luthagsspången) invigdes 1877. År
1899 ersattes den gamla Nybron med en ny. Två år senare tillkom Haglunds
bro vid Skolgatan genom en donation av bankkassören August Haglund.
Denna bro ersatte Skolgatsspången, som i sin tur flyttades ett kvarter norrut
till Odensgatan, där den döptes om till Eddaspången (efter kvarteret Edda
på åns östra sida). De borgerliga och akademiska samhällena hade således
många beröringspunkter med varandra, men för de enskilda studenterna
bestod stadens uppdelning in på 1900-talet. Beth Hennings, som studerade
vid universitetet åren kring 1910, har framhållit att studenternas kontakter
med det borgerliga Uppsala var anmärkningsvärt få: ”Staden dominerades
i mycket högre grad än nu av den akademiska världen, och den andra, den
borgerliga världen talade man i ungdomligt övermod om som ’brackornas’.”
Endast den årliga Distingsmarknaden på Vaksala torg i februari förmådde
locka studenterna längre österut än till Kungsgatan.
Före järnvägens tillkomst var Uppsala kommunikationsmässigt isolerat,
något som delvis avhjälptes sedan en elektrisk telegraf mellan Stockholm
och Uppsala hade inrättats 1853. Under 1800-talets andra hälft skedde en
omfattande teknisk modernisering av staden. I december 1860 tändes de
första gaslyktorna på gatorna, vilket betydde mer än man i dag kanske föreställer sig. Ända fram till dess var man ofta tvungen att bära med sig en lykta
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Vy från Rundelsgränd och Gustavianum. Teckning av Emil Åberg i Ny Illustrerad Tidning 1885.

En stad i förändring
Under 1880-talet pågick en omfattande byggnadsverksamhet i Uppsala, varvid området
runt Gustavianum erhöll en genomgripande omgestaltning. Den mur som omgärdade den
gustavianska trädgården revs, Rundelsgränds sträckning ändrades och höjdförhållandena
i den nuvarande universitetsparken utjämnades genom terrassering. Samtidigt inleddes
Helgo Zettervalls restaurering av domkyrkan, som avslutades 1893. De karakteristiska
Hårlemanska tornhuvarna revs i augusti (södra tornet) respektive november (norra tornet) 1886 för att ersättas med de tornspiror som finns i dag.
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i handen när man promenerade genom staden under mörka höst- och vinterkvällar. Under 1860-talet fördes långtgående diskussioner om byggande
av ett vattenledningssystem, vilket skulle ersätta de pumpar där stadens befolkning hämtade sitt dricksvatten. Meningarna gick dock isär rörande nyttan av detta projekt, varför det dröjde till 1875 innan Uppsala stads vattenverk och pumphuset intill Islandsfallet kunde invigas. Telefonnätet började
byggas ut i början av 1890-talet. År 1906 tillkom Uppsalas spårvagnssystem,
som också förändrade stadsbilden. Stora torget som under 1800-talet var en
handels- och mötesplats i stadens mitt, fick exempelvis då sin karaktär av
trafikplats. Den välvda Islandsbron från 1841 fick bereda plats för en rak bro,
som medgav spårvagnstrafik.
Uppsala var under 1800-talets andra hälft en utpräglad hantverksstad
med få industrier. De industrier som fanns var av hantverkskaraktär – till
exempel garverier, kakelfabriker, urmakerier – eller rörde enklare tillverkning av exempelvis nålar och strumpor. Ett första mer betydande företag var
Upsala Bayerska Bryggeri, som tillkom 1865. Vid denna tid inleddes vad som
kan kallas det industriella genombrottet i Uppsala. Grosshandlaren H.W.
Söderman grundade 1874 Upsala Ångqvarn AB, som tillverkade mjöl, jäst
och sprit. Upsala Ångqvarn blev snart en av stadens största arbetsplatser.
Bland de många tegelbruken blev Upsala-Ekeby AB, grundat 1886, mest betydande. Under 1880-talet etablerade instrumentmakaren Anders Fredrik
Nyman en mekanisk verkstad vid Dragarbrunnsgatan. Denna firma övertogs senare av sönerna och ombildades 1899 till AB Nymans verkstäder,
som bland annat tillverkade cyklar av märket Hermes. År 1910 hade Nymans verkstäder omkring 200 anställda och utgjorde därmed en av stadens
största arbetsplatser. Vid denna tid förekom dessutom en konkurrerande
cykeltillverkning vid firman AB Bernhard Östberg & Co, vars märke hette
Fram. Bland verkstadsföretagen bör även nämnas Tullgarns mekaniska verkstad (ursprungligen Nordenstedt & Holm). Under dessa år, perioden från
1890 till första världskrigets utbrott, skedde en omfattande tillväxt bland
Uppsalas industrier: fabrikernas antal steg från 23 till 93, och antalet arbetare ökade från omkring 600 till 2 000. Bland de nya företagen fanns flera
snickerier och verkstadsföretag. Tryckeriet Almqvist & Wiksell, som drevs i
bolagsform från 1888, utmanades i början av 1900-talet av flera mindre boktryckerier. Efter sekelskiftet 1900 tillkom ett stort antal bagerier i Uppsala,
men de flesta lades ned under första världskriget, då det blev allt svårare att
uppbringa råvaror.
Bortsett från boktryckerierna hade få av företagen någon omedelbar
koppling till universitetet eller det intellektuella livet i Uppsala. Det stora undantaget utgjorde Upsala Tekniska Fabrik, grundad 1867 av kemis32
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ten Henrik Gahn. Tillverkningen dominerades ursprungligen av bläck och
bläcksvärta, men de mest betydelsefulla produkterna blev snart det antiseptiska desinfektionsmedlet Amykos respektive konserveringsmedlet Aseptin. Båda dessa kom flitigt i bruk, bland annat vid Akademiska sjukhuset
och läkare som Carl Benedict Mesterton, Fredric Sundewall, Carl Nyström
och Per Hedenius var behjälpliga med produktutvecklingen. Företaget bytte
snart namn till Aseptin-Amykos AB (senare Henrik Gahns Aseptin-Amykos AB) och tillverkningen utvidgades till tvål och andra hygienprodukter.
Under 1890-talet fanns ett tjugotal anställda och vid sekelskiftet 1900 flyttades verksamheten till en ny fabrik vid Kålsängsgränd. Från och med 1911
förkortades företagsnamnet till enbart Henrik Gahns AB.
Uppsalas läroverk har av naturliga skäl varit nära förbundna med universitetsmiljön. Det gäller framför allt Högre allmänna läroverket (Katedralskolan), där en rad universitetslärare undervisade. Katedralskolan var sedan 1837 förlagd till Julinsköldska palatset intill Helga Trefaldighetskyrkan.
Det var vid skolans invigning i denna byggnad som skalden Johan Nybom
publicerade en dikt, vari Uppsala fick sitt klassiska epitet ”staden av evig
ungdom” (inte sällan förvanskat till ”den eviga ungdomens stad”). Skolbyggnaden blev med tiden otillräcklig och opraktisk. Belysningen fungerade illa
och någon gymnastiksal var inte tillgänglig. Läroverkets gymnastikövningar
fick därför bedrivas i universitetets exercitiehus, medan undervisningen i
fysik och kemi förlades till det gamla observatoriehuset vid Svartbäcksgatan.
Efter många års diskussion påbörjades våren 1867 uppförandet av en ny
skolbyggnad, vilken hade ritats av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander
och som kunde invigas 1869 i närvaro av bland andra Carl XV och drottning Lovisa. Även universitetet drog nytta av den nya byggnaden. I början
av 1870-talet förlades nämligen den akademiska gymnastikundervisningen
till läroverkets gymnastiksal. Solennitetssalen i läroverket användes dessutom vid Linnéjubileet 1878. Bland de många universitetslärare som undervisade vid läroverket under 1800-talets senare hälft fanns Oscar Arpi,
August Theodor Broman, Theodor Hagberg, Anders Uppström, Carl David
af Wirsén, Magnus Sundén, Pontus Wikner, Axel Ling, Alfred Fahlcrantz,
J. Victor Bodorff och Johan Fredrik Nyström.
Vid sidan om Högre allmänna läroverket fanns flera andra bildningsanstalter, i vars undervisning många universitetslärare var engagerade.
Upsala Lyceum vid Stora torget grundades i slutet av 1820-talet av Claes
Olof Ramström, adjunkt i österländska språk. I mitten av 1800-talet kunde skolan uppvisa en imponerande lärarkader, vilken huvudsakligen utgjordes av universitetslärare. Några av dessa var Jacob Edward Ström,
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Bernhard Elis Malmström, Carl Johan Tornberg, Emanuel Björling, Anton
Niklas Sundberg, Fredrik Georg Afzelius, Henrik Gustaf Hultman, Robert
Rubenson, Thore M. Fries och Carl Wilhelm Linder. I mitten av 1860talet inrättades Upsala privata elementarläroverk, bland vars stiftare fanns
matematikern Göran Dillner. En legendarisk undervisningsanstalt utgjorde
vidare Johan Jacob Svartengrens Upsala realgymnasium, som grundades
1841. Efter en tid flyttade skolan ut till Ärna utanför staden där den snart
blev känd under smeknamnet ”Räddningsinstitutet på Ärna”. Skolan betraktades något nedlåtande som en ”studentfabrik”, eftersom dess främsta mål
var att på kortast möjliga tid lära eleverna just vad som fordrades för att de
skulle kunna avlägga studentexamen.
Trots att en ny skolbyggnad uppfördes för Högre allmänna läroverket
i slutet av 1860-talet kunde det med tiden inte tillgodose de behov som
fanns. Mot bakgrund av detta började en grupp entusiaster, däribland professorerna i slaviska och nordiska språk, J.A. Lundell och Adolf Noreen,
att diskutera grundandet av ett enskilt läroverk. I maj 1892 konstituerades
Uppsala enskilda läroverk vid ett möte på Norrlands nation. I pedagogiskt
avseende kom undervisningen vid den nya skolan att väsentligt skilja sig
från förhållandena vid Högre allmänna läroverket. Samundervisning för
flickor och pojkar bedrevs redan från starten (vilket infördes först 1930 vid
gymnasierna). Antalet lektioner var färre och stor vikt fästes vid praktiska
färdighetsämnen som slöjd och idrott. Dessutom fick eleverna läsa franska
(från 1907 engelska) som första främmande språk. Vid de allmänna läroverken behöll däremot tyskan sin ställning som första främmande språk fram
till andra världskrigets slut. Kort efter grundandet förvärvade skolans ägare
den så kallade Schramska skolan, som hade grundats av adjunkten Gustaf
Schram i slutet av 1860-talet. Såväl Schram som hans skola kallades ”Skrapan” – ett smeknamn som den nya skolan övertog.
År 1870 tillkom Uppsalas Högre allmänna läroverk för flickor, bland vars
drivande krafter fanns professorn Claes Adolf Hultkrantz samt docenterna
Per Adolf Geijer och Hugo Hildebrandsson. Skolans förste rektor blev Carl
David af Wirsén, men det var föreståndarinnan Maria Henschen som bar
hela det ekonomiska ansvaret. Hon svarade dessutom för undervisningen i
ett antal ämnen. Henschen lämnade skolan i slutet av 1870-talet. År 1889
flyttade skolan från Nedre Slottsgatan till ett nybyggt hus vid Fyrisån, vilket
snart erhöll smeknamnet ”Magdeburg”.
Skolköksundervisning var en av de pedagogiska nymodigheter som J.A.
Lundell introducerade vid Enskilda läroverket. En särskild avdelning för huslig ekonomi inrättades, men den ombildades redan efter ett halvår till den
självständiga Fackskolan för huslig ekonomi. Under flera decennier förestods
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skolan av Ida Norrby, men även Elisabeth von Bahr, syster till statsministern
Erik Gustaf Boström, ingick i skolans ledning. Bland skolans lärare fanns i
slutet av 1890-talet även hennes dotter Eva von Bahr, senare känd fysiker
och folkhögskolelärare.

Koleran
Under 1850-talet härjades Uppsala svårt när två landsomfattande koleraepidemier grasserade i staden. Koleran hade nått Sverige i större omfattning
första gången under sommaren 1834. Det första dödsoffret krävdes i Göteborg, varifrån koleran spred sig till Jönköping och andra städer. I augusti
nådde epidemin fram till huvudstaden, som plågades svårt under både september och oktober. Knut Olivecrona, sedermera professor i civilrätt vid
Uppsala universitet, upplevde kolerahösten som skolpojke i Nya Elementarskolan. Han skriver i sina memoarer: ”Jag vill minnas att en dag, då farsoten
kommit till höjdpunkten af sin framfart, var de dödes antal omkring 350 i
dygnet; och då man besinnar att hufvudstadens befolkning 1834 icke torde
ha öfverskridit 100,000 innevånare, kan man fatta huru svårt sjukdomen
rasade, hela vidden af förödelsen.”
Koleraepidemin 1834 drabbade bland annat Hållnäs och Norduppland,
dit den kom med ett fartyg från Stockholm. I Uppsala vidtogs omfattande
försiktighetsåtgärder och karantäner upprättades. Arbetet med att hindra
smittspridningen blev i stort sett framgångsrikt. Visserligen nådde koleran
fram till staden i början av september, men utbrottet var lindrigt i jämförelse med Stockholm och andra städer. Sammanlagt insjuknade åttiofyra
personer i Uppsala, varav trettiofem avled.
Under de följande tjugo åren blev Uppsala förskonat från vidare utbrott
av sjukdomen, men under 1850-talet inföll det värsta koleradecenniet, både
för Uppsala och för landet som helhet. Under hösten 1853 grasserade koleran i nästan hela riket, men precis som 1834 klarade sig Uppsala relativt
lindrigt undan. För att hindra kolerasmittan uppfördes spärrar vid stadstullarna, inte minst vid vägen från Stockholm, till vilka studentkåren bidrog
med omkring 500 vakter. Denna gång skördades 38 koleraoffer i Uppsala,
vilket kan jämföras med fler än 3 000 i Stockholm. Redan 1854 återkom
koleran till Uppsala och denna gång lät den sig inte hindras av avspärrningar
och karantäner. Mer än var tionde invånare i staden insjuknade och drygt
200 personer dukade under. Sjukdomen drabbade huvudsakligen stadens
fattiga, universitetssamhället berördes inte i samma utsträckning. Endast
en student, upplänningen Karl Fredrik Sundin, avled i sjukdomen. ”Om än
närvaron af ett så fruktansvärdt ondt”, skriver Christopher Jacob Boström
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i sitt rektorsprogram 1855, ”ej kunde undgå att medföra någon hämning i
Universitetets verksamhet, möttes det dock onekligen med ett berömvärdt
lugn af äldre och yngre, och hvarken föreläsningar eller examina inställdes
under tiden.” Mest utbredd var koleran i kvarteren längs stadsdiket, genom
vilket leddes avloppet från gator och gårdar i stadens östra del. Stadsdiket
blev givetvis en sanitär olägenhet som spred både stank och smitta, och dess
samband med koleran stod fullt klart för samtiden. Frågan om stadsdikets
framtid engagerade bland annat tidningen Upsala, som skrev: ”Detta dike
är värre än någon kloak; dess stillastående sörja i fria luften undergår en
oupphörlig förruttnelse, så länge marken icke är frusen, och därifrån sprids
öfver hela denna stadsdel en stank och osundhet, som allrabäst nu visat hela
sin vådlighet.” Debatten nådde magistraten, som på borgmästaren Napoleon
Kindeströms förslag beslutade att stadsdiket skulle fyllas igen och ersättas
med nedgrävda avloppsledningar.
I slutet av november 1854 förklarades staden för kolerafri, men epidemin ebbade aldrig ut helt och hållet. År 1855 avled åtta personer i sjukdomen, året därpå ytterligare tjugo. Även sommaren 1857 insjuknade några
personer i kolera, men i likhet med de föregående åren såg det ut att röra
sig om enstaka fall. Under andra halvan av augusti tog läget emellertid en
allvarlig vändning och under två veckor avled dubbelt så många människor
som under hela 1855 och 1856 tillsammans. I mitten av september beslutade
den tillförordnade universitetskanslern Gustaf Adolf Sparre att alla föreläsningar vid universitetet skulle inställas under en månads tid. När det stod
klart att det återigen rörde sig om en fullskalig epidemi utbröt en ny debatt
om hälsoläget i staden. Beslutet att fylla igen stadsdiket hade bara delvis gått
i verkställighet, varför platsen fortfarande utgjorde en allvarlig smitthärd.
Universitetet och dess rektor Fredric Sundewall undgick inte heller kritik.
Det pågick vid denna tid en ombyggnad av akademikvarnen, varför ån hade
tappats på vatten. Kvar låg däremot en ruttnande flodbädd, som i likhet med
stadsdiket ansågs sprida smittan vidare.
Koleran nådde sin kulmen i september, och det sista dödsfallet konstaterades i mitten av oktober. Epidemin hade varit den värsta i stadens historia.
Antalet insjuknade hade visserligen befunnit sig på samma nivå som 1854,
men dödligheten hade ökat väsentligt. Av de 762 sjukdomsfallen fick 514
en dödlig utgång. Bland offren fanns bibliotekarien Johan Henric Schröder, samlaren Gabriel Marklin och trädgårdsmästaren Daniel Müller. Även
denna gång var det främst stadens fattiga som drabbades. År 1859 försvarade Philip Åberg avhandlingen Iakttagelser vid Sjukvården å Upsala stads
provisoriska sjukhus under 1857 års choleraepidemi, i vilken han hävdade att
det allvarliga kolerautbrottet huvudsakligen berott på de bristfälliga sanitära
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förhållandena i staden. Kolerautbrottet 1857 blev det sista som drabbade
Uppsala. Staden berördes inte alls av den sista landsomfattande koleraepidemin i landet, som utbröt 1866.

Nya stadsplaner
Ännu fram till 1850-talet rymdes i stort sett hela staden Uppsala innanför
de gamla stadstullarna, det vill säga mellan Norra, Västra och Östra Ladugatan (dagens Kyrkogårdsgatan, Skolgatan och Kungsgatan). Befolkningstillväxten krävde dock med tiden en utvidgning av stadskärnan förbi tullarna.
I första hand tänkte man sig en expansion österut. Några enstaka hus hade
under 1830- och 1840-talen uppförts öster om stadsdiket, bland annat en
stor magasinsbyggnad vid Vaksalatull. En mer genomgripande utvidgning
österut möjliggjordes genom 1850-talets laga skifte, varigenom 106 tunnland
jord öster om stadskärnan avsattes för stadens framtida tillväxt. Området
sträckte sig från Svartbäcken i norr till Boländerna i söder. Kommissionslantmätaren Eric Norén hade i september 1850 presenterat en ny stadsplan
för Uppsala magistrat, vilken redan 1857 följdes av en ny, utförd av Henning Taube efter förordnande av Robert von Kræmer. Det nya med denna
stadsplan var främst att Stadsdikesgatan (som vid mitten av 1800-talet fått
namnet Östra Ladugatan) skulle breddas samt förses med två nya parallellgator längre österut (dagens Storgatan och Salagatan). Taube planerade dessutom för Vaksala torg i höjd med Vaksalagatans korsning med den nya yttre
långgatan (Salagatan). De stora områden öster om stadsdiket, som under
1850-talet integrerades i stadsplanen, förblev dock till stora delar obebyggda
under ytterligare ett par decennier.
Vid mitten av 1870-talet utarbetade stadsingenjören Ludvig Ferdinand
Wåhlberg en ny plan för stadens fortsatta utbyggnad. Hans förslag, som började gälla från 1880, har kallats Uppsala stads första moderna stadsplan. Enligt förslaget skulle staden i framtiden utvidgas i flera riktningar, särskilt mot
Luthagen och öster om järnvägen. Wåhlbergs ambition var att staden skulle
inramas av trädplanterade ringgator, av vilka dock endast dagens Ringgatan
blev anlagd. Under de följande decennierna tillkom flera nya stadsplaner,
som bland annat innebar ytterligare bebyggelse av Svartbäcken. Stadsdelen Kåbo, bortom Botaniska trädgården, började anläggas omkring 1910. Till
Kåbo förlades flera akademiska institutionsbyggnader av vilka Zoologiska
institutionens hus, ritat av Ture Stenberg och invigt 1916, blev ett markant
inslag i stadsbilden.
Även själva stadskärnan genomgick förändringar, särskilt under 1860talet. I centrum tillkom ett antal imposanta bostadshus i sten, ett av de allra
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första var det så kallade Plusquamperfectum vid Västra Ågatan, som färdigställdes 1853. Huset inrymde en studentkorridor (Uppsalas första), som
fanns på den översta våningen. Med syftning på detta läge fick korridoren
snart smeknamnet Olympen, som sedan kom att omfatta hela huset, vilket har skildrats litterärt i Ture Nermans roman Olympen (1913). Under
1840-talet inleddes arbetet med att restaurera årummet. Fyrisån muddrades
och under flera decennier (fram till omkring 1880) pågick arbetet med att
uppföra åmurarna. Redan kring 1860 hade trottoarer anlagts längs ågatorna.
En annan teknisk innovation skulle bidraga till att höja statusen på området kring årummet, nämligen tillkomsten av vattenledningssystemet under
1870-talet. Det gjorde att man inte längre behövde hämta vatten direkt ur
ån för den dagliga vattenförsörjningen. Fram till dess användes vatten från
ån bland annat för tvätt och för brandbekämpning vid eldsvådor. Dricksvatten hämtades däremot från ett antal offentliga pumpar.
Med Olympen inleddes en epok av byggande av höga stenhus längs särskilt Östra Ågatan, vilket ytterligare bidrog till att årummet ramades in. Till
dessa hus hörde det hyreshus i fyra våningar som stads- och länsbyggmästaren Per Johan Pettersson uppförde 1864 i kvarteret Näktergalen. I denna byggnad, det så kallade Petterssonska huset, var både SödermanlandsNerikes och Norrlands nationer inhysta och här fanns under slutet av
1800-talet det populära schweizeriet Taddis. Sannolikt ritade Pettersson
även ett annat ståtligt hus vid Östra Ågatan, nämligen det så kallade Vershuset, som uppfördes alldeles intill Hagalund och Islandsbron. Stadens postkontor, som under ett drygt sekel hade varit förlagt till Öfre Slottsgatan,
flyttade 1873 till hörnet av Östra Ågatan och Smedsgränd. De nya ståtliga
stenhusen bidrog, liksom renoveringen av årummet, till att Östra Ågatan
blev Uppsalas verkliga paradgata under 1860- och 1870-talen. Ett annat resultat av den ihärdiga byggnadsverksamheten blev cellfängelset vid Stockholmsvägen, vilket stod färdigt 1862.
Den av magistraten tillsatta trädplanteringskommittén var mycket aktiv
under decennierna kring seklets mitt, då bland annat alléerna längs de båda
ågatorna anlades. Även i detta sammanhang tillhörde Robert von Kræmer
de drivande krafterna, och hans trädplanteringar omtalas i Gunnar Wennerbergs ”En månskensnatt på Slottsbacken” (”Kors, hvad den Kræmer är
bra för staden. / Han bygger broar och planterar trän”). Järnvägsstationens
färdigställande 1866 medförde att trädplanteringsprojekten även kom att
omfatta stationsområdet.
Förändringen av stadens centrala delar påskyndades av andra faktorer. I
december 1859 förstördes stora delar av kvarteret Rådhuset (mellan Stora
torget och Gamla torget) i en brand. Bland de flervåningshus i sten, som
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uppfördes efter branden, märktes handlanden J.P. Lodéns imposanta fyravåningshus vid Stora torget. Det så kallade Lodénska huset blev med sitt karakteristiskt rundade hörn med balkonger ett välbekant inslag i stadsbilden
ända fram till rivningen 1975.
Nya stadsdelar började anläggas norr om stadskärnan. Den nya läroverksbyggnaden invigdes 1869 och höjde statusen på området norr om Fjärdingen.
Under det följande decenniet började Luthagen bebyggas. Den första stadsplanen för dagens Svartbäcken uppdrogs 1908.
Strax efter sekelskiftet tillkom några ståtliga bostadshus, byggda för
den akademiska och borgerliga societeten. Till dessa hus hörde Vasahuset
bakom Katedralskolan, som ritades av Erik Hahr och uppfördes åren kring
1910. I hörnet av Skolgatan och Sysslomansgatan uppfördes vid samma tid
det så kallade Rappska huset, som hade fem våningar och inrymde femton
bostadslägenheter. Huset revs 1965. Ett annat, också kontroversiellt, exempel utgjorde huset vid S:t Olofsgatan 10, vilket genom sin höjd blockerade
utsikten mot universitetshuset från norr. Denna lilla ”skandal” gav huset
dess i dag gängse namn Skandalhuset, vilket numera inhyser universitetsförvaltningen. Höjden och storleken gjorde även den vid samma tid uppförda
KFUM-borgen vid Fyrisån mycket omdiskuterad.
Den största visuella effekten av epokens alla byggnadsprojekt fick otvivelaktigt Helgo Zettervalls stora ombyggnad av domkyrkan, som inleddes
på hösten 1885 och som avslutades kort före jubelfestligheterna i september
1893. Den arkitekt som tydligare än någon annan satte sin prägel på det tidiga 1900-talets Uppsala var Ture Stenberg. På egen hand eller i samarbete
med andra ritade han flera av de nya institutionsbyggnaderna, till exempel
Chemicum, Fysiska institutionen och Zoologiska institutionen. Längs med
Fyrisån ritade han två andra hus som fortfarande utgör markanta inslag i
stadsbilden, nämligen Saluhallen (1909) och Hotell Hörnan (1916).

Järnvägen
Betydelsen av järnvägsförbindelsen mellan Uppsala och Stockholm har redan
understrukits. Före 1860-talets mitt bestod kommunikationen mellan städerna av ångbåtstrafik på somrarna och diligens på vintrarna. Restiden med
de ofta iskalla diligenserna uppgick till mellan åtta och tio timmar. Ångbåtarna förkortade restiden med ett par timmar, och färdsättet var dessutom
betydligt billigare. Så snart Mälaren blev isfri öppnade ångbåtstrafiken, och
den första ångbåtens ankomst blev ett populärt vårtecken, som innebar att
vinterns relativa isolering var bruten. Det blev tradition att hälsa den första
ångbåten med sång och salut från en kanon vid Hagalund. Passagerarantalet
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på ångbåtarna Prins Gustaf, Carl von Linné och Upsala, vilka trafikerade
sträckan Stockholm–Uppsala, inklusive mellanstationer, uppgick 1862 till
hela 30 890 personer.
Järnvägens genombrott under 1850-talet födde nya förhoppningar om att
knyta Uppsala närmare Stockholm. Redan när arbetet med den elektriska
telegrafen slutfördes uttryckte Upsala-Correspondenten förhoppningen att
telegrafen skulle kunna betraktas som ”den säkraste förelöpare till den af
alla så lifligt önskade jernwägen, som wisserligen ännu hörer till de aldrafrommaste önskningarne, men icke destomindre bör kunna i en ej alltför
aflägsen framtid sättas i werket”. Järnvägsfrågan skulle emellertid bli både
komplicerad och utdragen.
Enligt de allra äldsta svenska järnvägsplanerna skulle Sverige endast ha
en stambana, vilken skulle ledas från Stockholm – via Uppsala, Sala, Västerås, Köping, Örebro – vidare mot Göteborg. Under 1850-talet kom dock ett
nytt, och för Uppsalas del förödande, förslag, enligt vilket staden helt skulle
sakna kontakt med de två stambanor som man nu planerade. Båda banorna
skulle enligt det nya förslaget utgå i nordlig riktning från Stockholm, men
skiljas vid Barkarby, där den ena skulle vika av mot Västerås medan den
andra skulle fortsätta mot Sala.
I ett reviderat förslag flyttades den tänkta skiljepunkten från Barkarby
till Giresta (dagens tätort Örsundsbro). Från Giresta skulle järnvägen sedan
passera Uppsala och fortsätta mot Gävle. Från Uppsalas sida ansågs detta
vara en onödig förlängning av resvägen till Stockholm. I stället föreslog man
att de båda norrgående banorna skulle skiljas redan i Stockholm, varvid en av
banorna skulle ledas rakt norrut längs Sigtunafjärdens östra sida mot Uppsala. Järnvägskommittén ansåg att mycket talade för denna sträckning, men
de avvisade den av försvarspolitiska skäl; avståndet till Roslagskusten skulle
bli för litet. Förslaget fick emellertid helhjärtat stöd av såväl regeringen som
av Nils Ericson, som ledde arbetet med stambanorna.
Propositionen om en nordlig stambana genom Uppsala bordlades överraskande av 1856 års riksdag. Trots detta bakslag avsatte Henning Taube plats
för järnväg i den stadsplan han upprättade året därpå, och järnvägsfrågan
började snart dryftas på nytt. Nu hade emellertid Girestaförespråkarna åter
mobiliserat sina krafter, vilket föranledde en affekterad järnvägsdebatt åren
kring 1860. I maj 1863 fick frågan till sist sin lösning, vilken innebar att järnvägen drogs direkt från Stockholm till Uppsala. Ett halvår senare inleddes
byggnadsarbetet med järnvägen i staden, vilket firades med en stor fest på
Gillet. Beslutet att draga järnvägens sträckning via Uppsala framstod som
stadens andra viktiga seger på kort tid. Bara några år tidigare hade frågan om
universitetets eventuella flyttning definitivt skrinlagts.
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Från festkonserten för den nya järnvägen i Carolinasalen den 20 september 1866. Träsnitt i
Ny Illustrerad Tidning.

Järnvägen når Uppsala
Den 19 september 1866 invigdes järnvägen i Uppsala av Carl XV. På programmet stod
bland annat en festkonsert i Carolinasalen under Oscar Arpis ledning. I samband med
festligheterna höll landshövdingen Adolf Hamilton ett tal, där han underströk järnvägens
vetenskapliga betydelse. Nu kunde Sveriges politiska respektive akademiska huvudstad knytas närmare till varandra:
Den bana, som i dag inviges, har äfven en storartad betydelse, den rycker icke allenast snart
sagdt intill hufvudstadens portar ett af rikets bördigaste landskap och räcker ut handen mot
den avlägsna Norden utan, vad som är vida vigtigare, den förenar nära och innerligt med rikets
hufvudstad den ort, der Sveriges ungdom i fyra århundraden sökt och funnit sin bildning, den
ort, som med rätta kan kallas den svenska bildningens hufvudstad, den ort, hvars namn över
hela landet väcker gossens förhoppning, ynglingens glädje och hos den grånade mannen lifvar
ungdomens minnen och kommer hjertat att slå med livligaste pulsslag. Den låga, som brinner i
vetenskapsmannens lampa, sprider i vår tid sitt ljus i världens doldaste gömslen, den lyser den
anspråkslöse odlarens och bergsmannens väg i bergens schakter. Den sprider värma och ljus i
den rikes palats och den fattiges koja, den lättar arbetarens möda och sätter fart i industrins
stora svänghjul, den visar seglaren väg på oceanen och gör antipoden till vår granne. Därför kan
och får nu vetenskapsmannen lika litet skilja sig från verlden, blifva efter sin tid, som ett folk kan
och får undandraga sig den vetenskapliga forskningens inflytande, om det skall försvara sin plats
inom civilisationen. Genom att öka och befordra detta inflytande, genom att underlätta idéernas
vexelverkan skall den industrins stråkväg, som genom denna nya stambana öppnas, mäktigt
befordra svenska folkets framåtgående i sann och förädlande bildning.
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Järnvägen invigdes av Carl XV i september 1866, varefter det blev möjligt att resa till Stockholm på två och halv timme enkel resa. I samband med
järnvägsinvigningen förlängdes Gräsgränd fram till stationsbyggnaden och
döptes om till Bangårdsgatan. Den nya gatan var bredare än den gamla gränden och fick med tiden en tidstypisk boulevardkaraktär med trädplanteringar. I samband med järnvägens tillkomst bytte Stadsdikesgatan namn till
det mer ståtligt klingande Kungsgatan. Det gamla namnet hade dessutom
förlorat sin innebörd, eftersom stadsdiket i det närmaste var helt igenfyllt
vid mitten av 1860-talet. År 1873 fick Uppsala en andra järnvägssträcka som
förband staden med Krylbo. Följande år öppnades järnvägstrafiken mellan
Uppsala och Gävle.

Tidningar och tidskrifter
Dagstidningarna utgjorde under 1800-talets andra hälft ett markant inslag
i samhällsdebatten. I en universitetsstad som Uppsala ägnade tidningarna
stora delar av sitt spaltutrymme åt nyhetsförmedling från och kommentarer
kring akademiska händelser. Allt från tillsättningsärenden till föreläsningar
refererades utförligt. Lokaltidningarnas stora upptagenhet med universitetets och studentvärldens frågor utgjorde huvudanledningen till att Uppsala
aldrig fick någon motsvarighet till studenttidningar som Akademisk Ugeblad i Köpenhamn eller Studentbladet i Helsingfors. Ett tappert försök gjordes visserligen i mitten av 1840-talet, då skalden Johan Nybom grundade
Studentbladet. I redaktionen för tidningen, som utkom för första gången i
december 1845, ingick även August Sohlman och Samuel Ödmann. Studentbladet spelade otvivelaktigt en roll för att sprida de skandinavistiska idéerna
och för att stärka samhörighetskänslan inom studentkollektivet. Tidningen
orsakade även en del rabalder och Sohlman blev uppkallad till prokanslern
Carl Fredrik af Wingård för att mottaga en enskild skrapa. Projektet bar sig
emellertid inte, varför tidningen lades ned efter bara ett år. Sohlman blev
senare redaktör för Aftonbladet medan Ödmann ledde Fäderneslandet.
Med tanke på lokaltidningarnas betydelse för universitetsdebatten kan
det vara på sin plats att redogöra för de tidningar som under dessa år utgavs i
staden. Thorgny, som utkom i mitten av 1840-talet, blev kortlivad. Ett pressorgan som fick stor betydelse för opinionsbildningen i akademiska frågor var
Intelligensblad, utgifvet i Upsala. Denna tidning, som lades ned i december
1845, redigerades av Fredrik Georg Afzelius och Bernhard Elis Malmström.
Tidningen hade till syfte ”att söka befordra vetenskapernas, företrädesvis
den philosophiska och humanistiska Bildningens framsteg, med särskildt afseende på den Skandinaviska Litteraturen”. I praktiken blev Intelligensbladet
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ett samlande organ för hegelianerna vid universitetet. En liknande karaktär
hade Frey, en tidskrift ”för vetenskap och konst” som utkom mellan 1841 och
1850. Bland medarbetarna i Frey fanns en rad universitetslärare, till exempel
Lars Anton Anjou, Anders Fredrik Beckman, Pehr Erik Bergfalk, Bernhard
Elis Malmström, Pehr Erik Svedbom och Carl Johan Malmsten. Grecisten
Wilhelm Fredrik Palmblad ledde tillsammans med August von Hartmansdorff den konservativa tidningen Tiden åren kring 1850.
Vid ingången av denna epok, det vill säga 1852, var utbudet av dagstidningar i Uppsala begränsat till Correspondenten, ofta kallad UpsalaCorrespondenten, och Upsala. Upsala-Correspondenten hade grundats 1830
av Emanuel Bruzelius, men leddes under många år av Sven Peter Leffler.
Tidningen var det dominerande Uppsalaorganet under 1830- och 1840-talen,
men efter Lefflers bortgång 1850 gick det sämre. Tillbakagången berodde
till stor del på att Pehr Hanselli på hösten 1845 hade inlett utgivningen av
tidningen Upsala, vilken 1852 ökade utgivningstakten till två dagar i veckan.
Konkurrensen blev övermäktig för Upsala-Correspondenten, som utkom för
sista gången i slutet av 1854. Tidningen fick dock en omedelbar efterföljare
i Upsala-Biet, vars provnummer sändes till Upsala-Correspondentens prenumeranter. I sitt avskedsnummer hade redaktionen för Upsala-Correspondenten tagit farväl med förhoppningen att läsarna skulle uppskatta den nya tidningen, men den betonade att Upsala-Biet framträdde ”under förbehåll att
icke wilja anses såsom egande något inre sammanhang med eller kontinuitet
af Correspondenten”. Upsala-Biet, som utkom helgfria onsdagar och lördagar, leddes av litteraturhistorikern och översättaren Carl Johan Backman.
Utgivningen upphörde emellertid i början av 1858, således efter bara tre år.
Tidningen Upsalas redaktör Pehr Hanselli överlämnade 1851 redaktörskapet till Johan Sundvallson. Denne hade studerat vid universitetet, men
övergått till publicistbanan innan han avlagt någon examen. Sundvallson
kvarstod som redaktör för Upsala under drygt två decennier, men var samtidigt riksdagsman för borgarståndet. I järnvägsfrågan engagerade han sig
djupt och ivrade för stambanans dragning genom Uppsala. Hans övertagande innebar att Upsala fick nytt liv, men dess inriktning förändrades. På
ett tydligare sätt än förut försökte man bli ett språkrör för stadens borgerskap, vilket inte hindrade att tidningen också fick en större spridning på
den uppländska landsbygden. Redaktören tvekade inte att lämna utrymme
i sina spalter för angrepp mot överhetens representanter. Särskilt utsatt blev
landshövdingen Robert von Kræmer, men i den nya profilen ingick också en
kritisk hållning till universitetet. Av naturliga skäl väckte detta irritation i
de akademiska leden, och efter ett par år började diskussioner föras om att
etablera en gentemot universitetet mer välvilligt sinnad tidning. Astrono43
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men Gustaf Svanberg och filosofen Sigurd Ribbing lade därför grunden till
tidningen Upsala-Posten, som började utges i december 1857. Till redaktör
utsågs filosofen Esaias Edquist. Den 2 januari 1858 utkom för första gången
tre dagstidningar i Uppsala – Upsala, Upsala-Biet och Upsala-Posten – men
Upsala-Biet lades ned en vecka senare. I Upsala-Postens programförklaring
betonade Edquist att tidningen skulle bevaka viktigare händelser inom universitetet, kommunen och länet, men även förmedla utrikesnyheter med
hjälp av korrespondenter i Stockholm, Lund och de övriga nordiska huvudstäderna. Den nya tidningen betraktade sig själv som en pionjär, eftersom de ”akademiska angelägenheterna ega ingenstans inom den periodiska
pressen i vårt land någon målsman”. Upsala-Posten hade därför ”sin egentliga
anledning i det länge erkända behofvet af ett tidningsorgan för Universitetsstaden Upsala”. Flera akademiker, däribland Carl Gustaf Malmström och
Christopher Jacob Boström, fanns bland skribenterna. Även Carl Rupert
Nyblom, Adolf Hedin och John Hellstenius hörde till tidningens medarbetare.
Upsala-Postens uppdykande gjorde Sundvallson djupt förargad. Hans tidning Upsala gjorde omedelbart ett hätskt utfall mot den nya konkurrenten,
som dels kritiserades för att stå i beroendeställning till universitetet, dels
avfärdades som ”ett interimsarbete af utgifwaren, medan han wäntar på
någon presterlig befordran”. Under hela 1860-talet pågick en fejd mellan
stadens båda tidningar. Redaktörerna Sundvallson och Edquist befann sig
i ständig polemik med varandra, och inte sällan urartade meningsutbytena
i rena påhopp. Vid studentkarnevalen 1865 anspelade Norrlands nation på
konflikten genom att låta en person draperad i upplagor av Upsala illa tilltyga ett exemplar av Upsala-Posten. Konkurrensen hindrade inte att tidningarna hade gemensamma intressen, till exempel när det gällde att bekämpa
huvudstadspressen rörande frågan om universitetets flyttning. Under Sigurd
Ribbings rektorat i slutet av 1850-talet fick Edquist – och snart också Sundvallson – tillstånd att hos akademisekreteraren Carl Ludvig Höjer läsa till
universitetet ställda skrivelser innan de hade behandlats av konsistoriet.
Det innebar att konsistorieledamöterna ofta fick kännedom om innehållet
i kunga- och kanslersbrev via dagstidningarna. När Knut Olivecrona blev
rektor på hösten 1861 avskaffade han detta bruk med motiveringen att skrivelser till en myndighet, i detta fall universitetets konsistorium, inte fick
status av offentlig handling förrän de hade hanterats av myndigheten i fråga.
De båda redaktörerna blev ursinniga över detta och hotade med att göra
anmälan hos justitieombudsmannen, men i sak fick de ge vika.
Upsala-Posten framstod under 1860-talet som den ledande av tidningarna. I dess spalter fördes bland annat debatten om helvetesläran mellan
teologer och boströmianska filosofer. Det var i detta organ som Bernhard
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Upsala-Postens första provnummer den 12 december 1857.

”Det Ribbingska skandalbladet”
Under redaktören Johan Sundvallsons ledning intog tidningen Upsala en kritisk hållning
gentemot universitetet, vilket väckte irritation. Resultatet blev till slut att akademikerna
beslutade att grunda en egen tidning, nämligen Upsala-Posten. Den nya tidningen utkom
för första gången i december 1857. Initiativtagare var astronomen Gustaf Svanberg och
filosofen Sigurd Ribbing. Till redaktör utsågs en av Ribbings elever, den devote boströmianen Esaias Edquist. För upphöjelsen kunde Edquist tacka sin lärare, vilket han väl visste och
vilket märktes i tidningens spalter. Knut Olivecrona, som inte tillhörde Ribbings anhängare,
har noterat beroendeförhållandet: ”Edquist, å sin sida, visade sin erkänsla mot tidningens
förläggare genom att vid alla tillfällen, då någon anledning dertill gafs, lofprisa honom, så ock
att vid hvarje läsetermins början tillkännagifva att antalet åhörare af Ribbings föreläsningar
var så stort, att föreläsaren sett sig nödsakad att utbyta det lilla Gustavianska auditorium
emot det större Auditorium Gustavianum. Vid föreläsningarnas afslutande nämnde äfven
Edquist med mycken salvelse om Ribbings stora förtjenster såsom föreläsare, och om den
stora popularitet, som han tillvunnit sig bland de studerande.” Tidningen Upsala omtalade
av samma skäl konkurrenten som ”det Ribbingska skandalbladet”.
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Elis Malmström publicerade sin salvelsefulla dikt ”Mickel”, vilken i skandinavistisk anda angrep Tyskland. Upsala hämtade sig sedan Karl Möllersvärd
övertagit ledningen 1874. I jämförelse med den hetlevrade Sundvallson var
han en försiktig general, som inte i onödan störde sina prenumeranters ro
med dramatiska utspel eller koleriska angrepp. Familjen Möllersvärd behöll
kontrollen över tidningen Upsala under mer än ett halvt århundrade. År
1900 ombildades verksamheten till AB Tidningen Upsala, men fortfarande
med familjemedlemmarna som viktigaste delägare. Karl Möllersvärd följdes
efter sin död 1901 av sönerna Gottfried och John Möllersvärd. Skalden och
ledamoten av 1908 års psalmbokskommitté, Erik Natanael Söderberg, var
under många år redaktör för Upsala.
Under 1880-talet hårdnade konkurrensen ytterligare. I november 1882
inleddes utgivningen av tidningen Fyris, som utkom på måndagar, onsdagar och fredagar. Redan i sitt första provnummer deklarerade redaktionen
att de befintliga tidningarna hade ”gjort till sin nästan enda uppgift att för
orten vara annons- och nyhetsblad”, varför behov fanns av en tidning ”som
säger sitt ord i dagens frågor”. Redaktör och ansvarig utgivare var till en början Karl Erik Otterdahl. I den första redaktionen ingick bland andra Hugo
Blomberg, David Davidson, Lawrence Heap Åberg, Frans von Schéele och
Hugo Bergstedt. Bland de icke-redaktionella medarbetarna märktes Harald
Hjärne, Gustaf af Geijerstam och Georg Brandes. Fyris drevs av Robert
Almqvist och Julius Wiksell vid tryckeriet Almqvist & Wiksell, varav särskilt den sistnämnde tog aktiv del i tidningens skötsel. Samma år som Fyris
grundades hade de förvärvat Esaias Edquists tryckeri i Bjurzonska huset vid
Riddartorget. Där trycktes Fyris och dit förlades snart även redaktionen.
I början av juni 1883 övertog litteratören Johan Peter Wallin ansvaret
som redaktör för Fyris. Han lämnade dock Uppsala ett halvår senare för att
ägna sig åt litterär verksamhet. Redaktörskapet övergick till Gustaf Sundhammar, som tillträdde i januari 1884 och blev Fyris’ verklige organisatör
och ledargestalt. Under hans ledning intog tidningen en utpräglat nationalistisk och konservativ linje. Det var i tidningens spalter som det beryktade
angreppet mot föreningen Verdandis offentliga sedlighetsdiskussion infördes på våren 1887. I övrigt propagerade tidningen för behovet av ett starkt
försvar samtidigt som man varnade för konsekvenserna av emigrationen och
för det finska språkets utbredning i norra Sverige. ”Alltjämt framgent”, förklarade redaktionen 1894, ”skola vi återfinnas i deras led, som arbeta för
samlandet och enandet samt det allsidiga utvecklandet af våra nationela
krafter.”
Den hårda konkurrensen verkade inte avskräckande på nya tidningsförsök. År 1883 tog litteratören Johan Peter Högborg ut tillståndsbevis för att
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starta ytterligare en Uppsalatidning, nämligen Kuriren. Denna tidning, som
trycktes på gulfärgat tidningspapper, utkom första gången i slutet av november 1883. Provnumret såldes i 800 exemplar bara i Uppsala, men projektet
blev ingen succé. Tidningen levde upp till sitt valspråk ”Kort och godt”,
men på ett annat sätt än vad som varit tanken. Efter blott en dryg vecka
meddelade nämligen redaktionen ”att Kuriren upphör med detta nummer,
all den stund de försök, vi under den förflutna veckan gjort, icke varit fullt
tillfredsställande”. Något mera långlivad blev Upsala Läns Tidning, som började utges i slutet av 1886. Till en början utkom tidningen endast på lördagar,
men från och med hösten 1887 även på onsdagar. Tidningens förste redaktör,
Teodor Wiström, som tidigare varit medarbetare i Upsala, hade studerat
vid universitetet, men av ekonomiska skäl tvingats avbryta studierna. Han
avgick redan efter ett år och verkade därefter vid ett antal olika landsortstidningar. Vid Upsala Läns Tidning efterträddes han av Otto Lindström,
men tidningen lades ned redan i november 1888.
Tidningsmarknaden såg alltså ut att vara mättad. När ännu en utmanare,
Upsala Nya Tidning, dök upp på senhösten 1890 hade Upsala-Posten därför
svårt att ta konkurrenten på allvar: ”Den nya tidningen, som skall göra’t, är
en bolagstidning – endast ett bolag eller ett dårhushjon kan nämligen falla
på den tanken att välsigna vårt samhälle med nya lokaltidningar.”
Upsala Nya Tidning lanserades av liberala krafter för att skapa en motvikt
till de konservativa konkurrenterna. Pressen hade stor betydelse, vilket inte
minst lärdomarna från 1887 års sedlighetsdebatt visade. Vid ett flertal tillfällen hade studentföreningen Verdandi diskuterat möjligheten att skapa ett
eget tidningsorgan, men det avgörande initiativet togs i oktober 1890 vid ett
samkväm där de tre verdandisterna Hjalmar Öhrvall, Johan Lilliehöök och
Nils von Sneidern deltog. Innan månaden var över hade trion skapat ett bolag
och utsett en interimsstyrelse. Bland aktietecknarna fanns geologen Arvid
G. Högbom, nordisten Fredrik Tamm, fysikern Gulli Rossander och filosofen
Lawrence Heap Åberg, som tidigare varit medarbetare i Fyris. ”Vi ville skaffa
de frisinnade idéerna ett välbehövligt organ i orten”, skrev Hjalmar Öhrvall
senare. ”Något detaljerat program uppställdes inte härvidlag utan den principen gjordes gällande att redaktören borde ha så fria händer som möjligt.”
Den konstituerande bolagsstämman hölls på Phoenix under ledning av mekanikdocenten Natanael Lindskog, som blev tidningens förste verkställande
direktör. Som redaktör fungerade Yngve Svartengren, som rekryterades från
den radikala Karlstads-Tidningen. Svartengren deltog i bildandet av Upsala
Rösträttsförening, som bedrev en aktiv verksamhet under 1890-talet.
Den 3 december 1890 utkom Upsala Nya Tidning med sitt första nummer. Vinjetten med tidningens namn var med all sannolikhet ritad av konst47

uppsala universitet

1852–1916

nären Richard Bergh. Tidningsofficinen var ursprungligen förlagd till nedre
botten i Plusquamperfectum vid Västra Ågatan, men flyttades efter något år
till Oxenstiernska (Bjurzonska) huset vid Riddartorget. Upsala Nya Tidning
fick ett snabbt genomslag och bland skribenterna fanns Gustaf Fröding och
Bengt Lidforss. De ekonomiska omständigheterna var dock besvärliga och
aktiekapitalet om 18 500 kronor visade sig vara för litet. Detta förhållande
satte press på Hjalmar Öhrvall, tidningens verklige organisatör, och astronomen Carl Charlier, som hade efterträtt Lindskog som verkställande direktör.
En nyemission genomfördes på hösten 1891, varvid tidningens överlevnad
säkrades genom aktieköp av bland andra nordisten Fredrik Tamm, zoologen
Leonard Jägerskiöld, matematikern Ivar Bendixson, publicisten Adolf Hedin
samt chefredaktören för Dagens Nyheter, Fredrik Vult von Steijern.
Charlier avgick som verkställande direktör 1895. Han efterträddes av
Fredrik Wilhelm Tersmeden, som senare överlämnade ansvaret till sin syster
Ann Margret Holmgren. Vid samma tid övertog Herman Fernlund redaktörskapet från Svartengren. På nyåret 1901 övergick tidningen till sexdagarsutgivning och samtidigt inträdde Axel Johansson i redaktionen. Denne hade
studerat i Uppsala under 1890-talet och deltagit i grundandet av studentföreningen Heimdal. Han orienterade sig snart i liberal riktning, varför han
utträdde ur Heimdal. Från hösten 1899 till slutet av 1900 var han knuten
till Dagens Nyheter. Johansson, som blev känd under smeknamnet ”Koftan”,
skulle sätta sin prägel på Upsala Nya Tidning under nästan ett halvt århundrade. Från våren 1903 var han chefredaktör för tidningen. Under Johanssons
ledning förstärktes den radikala profilen, till exempel rörande frågor om försvaret och unionsförhållandet. Johansson hade bedrivit teologiska studier,
vilket inte hindrade att det kyrkliga inflytandet över universiteten utgjorde
det främsta föremålet för hans angrepp. På hösten 1904 bildade han ett särskilt sällskap, vars uppgift var att bekämpa religionstvånget. Bland medlemmarna fanns Torsten Fogelqvist, Einar Löfstedt, Martin Lamm och Anton
Blanck. Juristen Martin Fehr och statsvetaren Axel Brusewitz var två andra
radikala förmågor som Johansson knöt till sin tidning. År 1903 inträdde advokaten Louis Chrysander som verkställande direktör. Den nya ledningen med
Johansson och Chrysander i spetsen blev framgångsrik. Annonsintäkterna
ökade och ekonomin stabiliserades. År 1905 inleddes utgivningen av de ambitiösa julnumren, som innehöll uppsatser kring uppländsk kulturhistoria.
Vid mitten av 1890-talet dominerade Upsala med en postupplaga om
1 296 exemplar. Motsvarande siffror för de övriga tre tidningarna var 601
(Fyris), 255 (Upsala Nya Tidning) samt 120 (Upsala-Posten). Det fanns emellertid inte utrymme för fyra tidningar i en stad av Uppsalas storlek och
Upsala-Posten blev konkurrensens första offer. Tidningen, som leddes av Per
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Weiland, upphörde i slutet av 1896. Redaktören förmådde inte dölja bitterheten i sin avskedskrönika: ”Nu må gerna packet jubla; ingen som känner något till Upsalaförhållanden, skall våga att i det här ’gamla uggleboet’
utsätta sig för de obehag, som äro förenade med det, att under några år vara
oförfärad tidningsman bland alla dessa en universitets-småstads giftiga kryp
och kräldjur.” Weiland – som hade avfärdat Upsala Nya Tidnings grundare
som ”dårhushjon” – slutade själv sina dagar på Uppsala hospital.
Fyris hade drabbats av ett hårt slag när dess redaktör och drivande kraft
Gustaf Sundhammar oväntat avled i mars 1893. Under resten av året leddes Fyris av Hjalmar Wallgren, mest bekant som författare till tidningens
famösa angrepp på föreningen Verdandi, vilket inledde sedlighetsdebatten
1887. Wallgren rekryterades emellertid snart till Svenska Dagbladet, vars
redaktör han blev några år senare. Från nyåret 1894 redigerades Fyris av den
tjugofemårige Vilhelm Lundström, nybliven docent i latin. I redaktionen
ingick även Erik Natanael Söderberg. Vid en extra bolagsstämma i slutet av
1897 fattade tidningsaktiebolaget Fyris definitivt beslut om att lägga ned sin
tidning, som utkom för sista gången på nyårsaftonen samma år.
Av de många dagstidningar som grundades i staden under 1800-talet
var det således endast Upsala Nya Tidning och Upsala som överlevde sekelskiftet 1900. Av den rika tidningsfloran återstod endast en vänster- och
en högertidning. Upsala Nya Tidning framstod snart som det dominerande
organet, medan Upsala förde en allt mer tynande tillvaro i konkurrentens
skugga fram till nedläggningen 1958. I december 1905 sjösattes ytterligare
ett tidningsprojekt, då högertidningen Uplands-Posten grundades av greven
Eugène von Rosen med Mauritz Rydgren som redaktör. Tidningen, som
utkom helgfria tisdagar och fredagar, sade sig bland annat vilja befordra
”höjandet af nationalandan och fosterlandskärleken”, men blev mest förknippad med sina antisemitiska utspel. Följaktligen kritiserade man mer
än gärna universitetets rektor Henrik Schück, till exempel för hans vägran
att taga Carl David af Wirsén i hand vid Linnéjubileet 1907. Ingen av deltagarna, klagade tidningen, skulle någonsin glömma ”huru hr Schück, som universitetsrektor på ett synnerligen ostentativt sätt vägrade att emottaga den
broderliga hand, som räcktes honom af Svenska Akademiens sekreterare
d:r C.D. af Wirsén, hvilken af Upsala universitet officiellt blifvit inbjuden”.
Uplands-Posten blev ett i raden av kortlivade tidningsprojekt; utgivningen
upphörde med utgången av år 1907.
Den akademiska debatten i Uppsala fördes även i ett antal mer eller
mindre långlivade tidskrifter. Många av dessa var renodlade facktidskrifter, till exempel Theologisk tidskrift och Tidskrift för matematik och fysik,
men vid sidan om dessa utgavs flera allmänvetenskapliga tidskrifter med
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akademisk anknytning. Nordisk universitets-tidskrift, som utgavs mellan 1854
och 1866, var endast delvis en Uppsalatidskrift, eftersom de redaktionella
sysslorna ombesörjdes av särskilda kommittéer vid de fyra skandinaviska
universiteten. Från Uppsalas sida medverkade bland andra Elias Fries, Carl
Säve, F.F. Carlson och Kristian Claëson i redaktionsarbetet. Tidskriften, som
var frukten av skandinavistiska idéer, ville ”gifva upplysning om Nordens
universitetsförhållanden och afhandla academiska, vetenskapliga och litterära ämnen”. Långt senare återuppstod en publikation med namnet Nordisk
universitetstidskrift efter beslut vid det andra nordiska akademiska mötet i
Göteborg 1899, varefter fem årgångar utkom mellan 1900 och 1906.
Ett ambitiöst projekt utgjorde nordisten Adolf Noreens Nordisk revy, i
vilken en lång rad universitetsmän medverkade som kritiker. Tidskriften,
som utgavs i Uppsala, hade en utpräglat akademisk karaktär och bevakade
föreläsningar, vetenskapliga övningar, beslut i fakulteter och konsistoriet
samt bibliotekets och olika lärda samfunds verksamhet. Som framgår av
namnet var perspektivet nordiskt, men redaktionen hymlade inte med att
den ”i första rummet har att taga hänsyn till hvad som rör Upsala universitet, hälst detta är nordens största, hvad lärjungeantalet beträffar”. Ett provnummer av Nordisk revy utkom i april 1883, men den ordinarie utgivningen
inleddes i september samma år. Under terminerna utkom tidskriften var
fjortonde dag och den rymde huvudsakligen recensioner av vetenskapliga
arbeten inom alla områden: matematik, naturvetenskap, klassiska språk,
historia, litteraturhistoria, filosofi, juridik och teologi. I maj 1885 avslutades andra årgången, varvid Noreen meddelade att den fortsatta utgivningen
var ”beroende af, huruvida utgifwaren kan lyckas erhålla något pekuniärt
understöd för det med icke obetydliga kostnader förbundna företaget”. Så
skedde uppenbarligen inte, eftersom tidskriften upphörde. Namnet Nordisk revy återanvändes av den tidskrift som Erik Thyselius grundade 1895.
Det var i första årgången av denna tidskrift, vilken endast hade namnet
gemensamt med den av Noreen ledda föregångaren, som de ovan refererade
beskyllningarna mot Uppsala universitets ekonomiska förvaltning infördes.
Svensk literatur-tidskrift, som grundades 1865 av Carl Rupert Nyblom,
utgjorde till en början Namnlösa sällskapets kritiska organ. Bland medarbetarna märktes följaktligen signaturpoeter som Daniel Klockhoff och Pontus
Wikner. Efter något år ändrade publikationen namn till Svensk tidskrift i
samband med att Hans Forssell inträdde som medredaktör. Under många
år innehades redaktörskapet av Harald Hjärne, men åren 1891–95 leddes
tidskriften, som då benämndes Ny svensk tidskrift, av Frans von Schéele.
Svensk tidskrift återupplivades 1910 av ett antal Hjärneelever, däribland Eli
F. Heckscher och Gösta Bagge.
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Inför julen 1903 utgav konsthistorikern August Hahr jultidningen Juldagar. Tidningen hade en akademisk profil, och bland de medverkande fanns
Harald Hjärne, Adolf Noreen, Sam Wide, Gustaf Kolthoff, Ruben G:son
Berg, Isak Collijn, Gusten Widerbäck och Mari Mihi. Widerbäck, som sedermera blev en känd Upplandskonstnär, deltog följande år i ett nytt tidskriftsprojekt. Under en promenad till Gamla Upsala i juli 1904 beslutade
han och hans båda kamrater Tore Wahlström och Erik Ljungberger att
grunda en kulturtidskrift. I november samma år utkom det första numret
av Med pensel och penna, som särskilt vände sig till studenterna. Ljungberger
var redaktör och bland medarbetarna fanns Sigurd Agrell, Sigfrid Siwertz
och K.G. Ossian-Nilsson. Ambitionen var det inget fel på, men utgivningen
upphörde efter det fjärde numret i början av 1905. Efter det kortlivade Uppsalaprojektet blev Ljungberger redaktör för Svenska Dagbladet – en befattning han innehade under flera decennier.
Sextiosju år efter Studentbladets nedläggning gjordes ett nytt allvarligt
försök att grunda en mer renodlad studenttidning. I september 1913 utkom
nämligen första numret av Fyris. Tidningen, som utkom varannan vecka,
skall inte förväxlas med den 1897 nedlagda dagstidningen Fyris. Den nya
studenttidningen motiverade namnövertagandet på detta sätt: ”Då vi bestämt oss för namnet ’Fyris’, skall det ej nekas, att det först skett efter en
viss tvekan. Som bekant, bars det av en känd politisk tidning med utpräglad
akademisk hållning, som för åtskilliga år sedan nedlades. Då vi upptagit dess
namn, ha vi menat, att det är det lämpligaste, som står att få: det är kort och
aktualiserar på visst sätt ej så litet av det, som hör samman med Uppsala.”
Ansvarig utgivare för den nya studenttidningen var Erik Rudberg, som tidigare medverkat i Upsala. Redaktionen bestod dessutom av Arthur Engberg
och historikern Nils Ahnlund, men i början av 1914 ersattes Engberg av
Johan Nordström, sedermera bekant lärdomshistoriker. Tidningens ambition var att så småningom kunna övergå till veckoutgivning, men det visade
sig vara svårt nog att klara den ursprungliga utgivningstakten. Till följd av
ekonomiska underskott nedlades tidningen redan efter vårterminen 1914.
Dess efterföljare Ergo, som grundades 1924, blev mer framgångsrik.

Krogar och värdshus
Nationerna bedrev ingen utskänkningsverksamhet under 1880-talet annat
än vid särskilda festligheter. Såväl studenter som universitetslärare var således hänvisade till ett antal krogar och värdshus, vilka blev ett slags mötesplatser mellan universitetsmedlemmar och stadens borgerskap. Rullan, som
hade etablerats redan på 1820-talet, var belägen intill dagens Kungsgatan.
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Namnet Rullan började dock användas först på 1850-talet, då inrättningen
kompletterades med en omtalad karusellgunga. Här fanns även tivoliat
traktioner och en kägelbana. Under en period var det officiella namnet dock
Vakshall, en försvenskning av engelskans Vauxhall, vilket också anspelade
på den intilliggande Vaksalatullen. Restaurang Rullan, som senare innehöll
ett restaurangmuseum, ödelades av en brand hösten 1946.
Alldeles intill Islandsbron, på Fyrisåns västra sida, grundade konditorn
Sven Joseph Norberg ett schweizeri (konditori med spritservering) i början
av 1840-talet. Inrättningen fick namnet Flustret, vilket anspelade på en där
uppsatt bikupa med flusterbräden. Flustret började dock snart omtalas som
Lilla Förderfvet för att skilja det från Stora Förderfvet (Hagalund) på andra
sidan Islandsfallet. Ett annat smeknamn var Confectum, som gavs för att
fullfölja traditionen med latinska namn för husen längs Västra Ågatan. Vid
denna gata låg nämligen de välkända studentbostadshusen Imperfectum,
Perfectum och Plusquamperfectum, men även institutionsbyggnader som
Defectum (Laboratorium Chemicum) respektive Infectum (Anatomen).
Själva Västra Ågatan kallades ibland ”Fectumgatan”. Traktören Norbergs
namn har bevarats till eftervärlden genom Gunnar Wennerbergs Gluntarne,
där det heter: ”Och på Flustret står Norberg och glor, i hvit jacka och blankade skor.” Under 1860- och 1870-talen skedde flera ombyggnader under
ledning av den driftige traktören Carl Gustaf Calleberg. Hans lokus omdanades till ett tvåvåningshus med karakteristiska tornbyggnader och blev ett
tillhåll för allt fler sällskap och akademiska kotterier. Flustret användes av
studentkåren såväl vid skandinavistmötet 1875 som universitetets 400-årsjubileum 1877. Här genomfördes otaliga fester med akademisk anknytning, till
exempel middagen för H.C. Andersen 1865, invigningsmiddagen för Akademiska sjukhuset 1867 och firandet av Vegas ankomst till Yokohama 1879.
Under sommarmånaderna var Eklundshof, strax söder om staden, ett
populärt utomhusvärdshus. Dess anor går tillbaka till 1760-talet, då dess
förste innehavare Nils Eklund – efter vilken stället långt senare fick namnet
Eklundshof – erhöll borgarrätt som traktör. Eklundshofs storhetstid inföll
under 1830-talet, då traktören Christian Berglin (”farbror Christian”) innehade arrendet. Under 1850-talets koleraepidemier inrättades karantäner vid
Eklundshof, vilket orsakade ägarna stora förluster. Flera större ombyggnader
skedde under 1860-talet, då bland annat huvudbyggnaden förlängdes och
försågs med två fulla våningsplan; dessutom anlades en ny kägelbana med
tak och väggar. Värdshusverksamheten pågick fram till 1885, då det blev
förbjudet att servera alkohol intill landets lägerplatser.
Inne i stadens centrum fanns flera välfrekventerade krogar, till exempel
Schylla (uttalat med sche-ljud) vid Drottninggatan. Namnet på detta lokus,
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Hagalund, fotografi av Pehr Hanselli från 1860-talet.

”Stora Förderfvet”
Intill Uppsalas hamn vid Islandet anlades under 1820-talet värdshuset Hagalund, som snart
fick smeknamnet ”Förderfvet” eller ”Stora Förderfvet” med tanke på dess påstådda inverkan på stadens studenter. Hagalund, som blev ett populärt tillhåll, upplevde en glansperiod
under traktören Carl August Landbys ledning vid seklets mitt. Landby anlade kägelbanor
och på vintrarna en iskarusell med marschaller och kulörta lyktor på den tillfrysta Fyrisån.
Lönsamheten stod dock inte i paritet med ambitionerna och 1857 försattes Landby i konkurs. Hagalund förvärvades emellertid för hans dotter Augustas räkning. Hon ägde stället
under nästan tre decennier, även om hon arrenderade ut själva värdshusrörelsen. Under
Bellmansdagen den 26 juli anställdes särskilda festligheter vid Hagalund. År 1885 sålde
Augusta Landby fastigheten till Uppsala stad, varefter Hagalund revs för att lämna plats för
det nya tullhuset. Det legendariska ”Stora Förderfvet” var därmed ett minne blott, vilket
en insändarskribent beklagade i Upsala-Posten: ”På de marker, der bersåerna hviskade om
så många glada stunder och der å-salongen vaktade så många kärleksminnen, skola snart
prosaiska tullsnokar föra spiran i stället för vinets och kärlekens olympiska gudomligheter.”

som har blivit berömt genom glunten ”Harpospelet på Schylla”, syftade både
på Odysséen och på ägaren Carl Fredrik Schylander. I början av 1840-talet
inrättades Charybdis snett mitt emot Schylla, därav namnet. År 1855 förvärvades Charybdis av Uppsalas borgerskap, som renoverade fastigheten och
försåg den med en tillbyggnad mot Drottninggatan. På detta sätt omvandlades Charybdis till Upsala Stads Hotell, som i dagligt tal benämndes ”Gästis”.
I en tid då kommunikationerna började förbättras ökade av lätt insedda
skäl behovet av ett tidsenligt hotell, vilket knappast hade funnits i Uppsala
tidigare. Stadshotellet övertogs 1871 av Nils Petter Svanfeldt, varvid inleddes
den hundraåriga Svanfeldtska epoken i Uppsalas restaurang- och nöjeshis-
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toria. Utöver de fasta matlagen var utbudet av matställen under 1800-talets
sista decennier mer eller mindre begränsat till Gästis och Gillet, där studenterna för en billig kostnad kunde inhandla halvportioner på tallrik, i stället
för de helportioner som serverades på fat. På Gästis hölls bland annat middagen då Svenska Turistföreningen grundades 1885. I mitten av 1880-talet
förvärvade Nils Petter Svanfeldt Gillet vid Fyris torg. Fram till sekelskiftet
1900 drev han både Gästis och Gillet parallellt, men därefter övergick Gästis till sonen Henrik Svanfeldt.
Invid Gillet på Fyris torg låg krogen Äpplet, som från och med 1870talet kallades Phoenix. Antonio Taddei, en invandrad italiensk positivspelare, innehade Rullan under stora delar av 1850-talet. Därefter grundade
han schweizeriet Taddis i det Petterssonska huset i hörnet av Östra Ågatan och Drottninggatan. Krogen låg i husets gatuplan, men några rum för
enskilda fester fanns även en trappa upp. Taddis spelade en särskild roll
vid studenternas unionsfirande den 4 november, vilket ofta slutade med
regelrätta sammandrabbningar mellan studenter och ordningsmakt. I maj
1897 stängdes Taddis för gott. Den sista kvällen höll man öppet endast för
olika studentsällskap. Orphei Drängar och SHT hade egna bord, liksom en
rad nationskotterier. Festen pågick långt fram på småtimmarna, och de sista
gästerna tog med sig ishinkar och inredningsdetaljer som privata souvenirer.
Otaliga minnen från Taddis har förmedlats genom studentmemoarer från
1800-talets sista decennier.
En hotell- och restauranglokal som spelade en viktig roll för universitetslivet under hela 1800-talet var Uppsala Gille vid Fyris torg. Gillet användes vid många akademiska festligheter, även efter Carolinasalens tillkomst i
mitten av 1830-talet. Här hölls exempelvis många middagar i samband med
kungabesök och hit förlades studentkårens årliga nordiska fester. Studentkåren förlade även sin stora middag vid universitetets 400-årsjubileum till
Gillet. Under 1890-talet huserade studentkåren i husets övre våning. Det
var inte bara vid festligheter som Gillet kom till användning, utan även vid
otaliga föreläsningar och offentliga diskussioner. I april 1873 var Gillets stora
sal utsåld flera dagar i följd då Bjørnstjerne Bjørnson föreläste. I samma lokal
höll Knut Wicksell 1880 sin kontroversiella föreläsning om samhällsolyckornas viktigaste orsak och botemedel. Här genomförde Verdandi den famösa
sedlighetsdebatten 1887 och här höll Harald Hjärne 1899 sitt försvarstal för
föreningsrätten, varvid han satte sitt inspektorat över Norrlands nation på
spel. År 1911 avled Nils Petter Svanfeldt, varefter Gillet övergick till sonen
Henrik Svanfeldt. Denne efterträddes i sin tur av sonen Folke Svanfeldt,
som bedrev restaurangverksamhet på Gillet fram till slutet av 1960-talet.
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Jubelfesternas tidevarv
För huvudstadens liberala krafter framstod universiteten, särskilt det i
Uppsala, som hopplöst föråldrade och konservativa. Universiteten gjorde
knappast något för att i grunden jäva detta påstående. Dåtidens Uppsala
utgjorde ett konservativt samhälle, inom vilket boströmianismen utövade
ett inflytande, som sträckte sig långt utanför filosofernas krets. Genom boströmianismens systematiska idealism och personlighetstanke fick inrättningar som monarkin, ståndsriksdagen och universiteten en filosofisk och
politisk underbyggnad. Man kan tala om ett till tidsanda uttunnat filosofiskt budskap. Vid sidan om detta utgjorde historismen ett viktigt inslag i
den rådande akademiska andan, som framför allt hämtade inspiration från
de dominerande humanistiska disciplinerna filosofi och historia. Enligt
denna riktning, vars innehåll formulerades av bland andra Friedrich Hegel,
Wilhelm von Humboldt, Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen och
Wilhelm Dilthey, kunde man endast nå kunskap och insikt kring en viss
företeelse genom att studera dess historia och utveckling. Historien var
således ständigt närvarande och genom att uppmärksamma universitetets
historia kunde man därmed påvisa dess samband med landets kulturella
utveckling. I korthet kan detta sägas vara den ideologiska förklaringen till
den upptagenhet av jubileer och historiska minnen som präglade Uppsala
universitet under 1800-talets andra hälft. I september 1882 beskrev August
Strindberg i Det nya riket sin samtid som ”attentatens och jubelfesternas
tidehvarf”. Karakteristiken är onekligen träffande. Perioden mellan Linnéjubileet 1807 och Uppsala universitets 450-årsjubileum 1927 gör tvivelsutan
skäl för benämningen jubelfesternas epok; det gäller särskilt decennierna i
slutet av 1800-talet.
Uppsala blev jubelfesternas stad framför andra, och universitetet försummade inte att använda dessa händelser för att markera sin historiska
betydelse. Bruket att fira jubelfester var en kyrklig sedvänja, som under
1800-talet övertogs av universiteten. Viktigt var också att jubileerna ofta
firades och arrangerades i samförstånd mellan universitetet och staden Uppsala. Det latenta hotet om universitetets flyttning till huvudstaden hade fört
stadens och universitetets myndigheter samman, och jubileerna blev ett sätt
att markera universitetets historiska förankring i Uppsala – och därmed
också för att visa vilken tradition som skulle brytas om en flyttning skulle
bli verklighet. Studentkåren utgjorde, vid sidan om universitetet och staden,
den drivande kraften bakom många av de historiska jubelfesterna, till exempel vid firandet av Sten Sture den äldre 1871 eller Engelbrekt Engelbrektsson
1886.

55

uppsala universitet

1852–1916

Oavsett vilka skäl som låg bakom blev 1800-talets jubelfester storartade
manifestationer för bildningens betydelse. Uppsala hamnade i nyhetsflödets centrum, och universitetets betydelse för samhället i stort underströks
gång på gång, tydligast kanske i en av Upsala-Postens artiklar i samband
med 400-årsjubileet 1877: ”Men denna fest är ej blott universitetets, den är
i sanning en hela det svenska folkets fest, ty bildning är magt, och om det
svenska folket, en handfull till sitt antal, kunnat under de gångna seklen
uppträda och väcka verldens beundran och äfven nu, sedan dess kanoner
ej mer tala det afgörande ordet i folkens rådslag, dock behållit och allt mer
tillvunnit sig verldens aktning, så är det, emedan det varit en bärare af bildning och ljus likasom af religiös och borgerlig frihet.”
400-årsjubileet
I början av september 1877 högtidlighöll universitetet sitt 400-årsjubileum
under ståtliga former. Festligheterna överträffade det mesta som universitetet och staden tidigare (eller senare) hade varit med om. Förutom tåget med universitetets gäster sattes inte mindre än tio extratåg in mellan
Stockholm och Uppsala under de tre jubeldagarna. Uppsala fylldes av tusentals besökare, och trängseln var stor. Dagens Nyheters korrespondent
rapporterade att det var köer överallt, men särskilt vid stationen: ”Där råder
ett virrvarr öfver all beskrifning vid hvarje tågs ankomst. Att armbåga sig
fram bland alla dessa massor af passagerare och reseeffekter är i sanning
icke någon lätt sak.”
Ändå var allt förberett sedan länge. Redan 1870 började jubileet planeras,
och i oktober året därpå tillsattes en särskild jubelfestkommitté. I detta
utskott ingick rektorn Per Hedenius (som var ordförande) samt professorerna Carl Alfred Cornelius, Theodor Rabenius, Anders Ångström och Carl
Rupert Nyblom. Under årens lopp skedde en del förändringar i denna sammansättning. Ångström avled 1874, och Cornelius och Rabenius lämnade
kommittén. I deras ställe inträdde akademiräntmästaren Herman Gyllenhaal samt professorerna Isak Landtmanson, Frithiof Holmgren, Mårten B.
Richert och docenten Ivar Afzelius. Den sistnämnde var dessutom ordförande för studentkåren under själva jubelåret.
Eftersom inget universitetsjubileum tidigare hade firats fanns ingen tradition att falla tillbaka på. Kommittén fick tidigt ta ställning till en så fundamental fråga som vilket av årtalen 1877 eller 1893 firandet skulle äga rum.
Man beslutade sig för att högtidlighålla minnet av själva grundandet och
inte 1593 års återupprättande, bland annat eftersom man befarade att universitetsjubileet annars skulle hamna i skuggan av det kyrkliga firandet av
Uppsala möte. I övrigt rekommenderade kommittén att jubelfesten skulle
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Jubelfester i Uppsala
Nedanstående förteckning upptager alla större jubelfester vid Uppsala universitet mellan
1852 och 1916. Endast särskilda högtider har medtagits, således inte de årliga firanden som
Gustaf Vasa, Gustaf II Adolf och Carl XII bestods genom hela epoken.
1852:
1852:
1853:
1856:
1859:
1859:
1860:
1863:
1864:
1865:
1868:
1871:
1872:
1877:
1878:
1878:
1881:
1882:
1882:
1883:
1883:
1885:
1886:
1893:
1896:
1897:
1907:
1908:
1910:
1911:

Fest med anledning av prinsessan Lovisas födelse.
Minnesfester för ”sångarprinsen” Gustaf.
Fest med anledning av prins Carl Oscars födelse.
Minnesfest för Per Daniel Amadeus Atterbom.
Femtioårsminnet av 1809 års regeringsform.
Minnesfester för Oscar I.
300-årsminnet av Gustaf Vasas död.
Carl XIV Johans 100-åriga födelsedag.
Den svensk-norska unionens femtioårsjubileum.
1000-årsminnet av Ansgars död.
150-årsminnet av Carl XII:s död.
400-årsminnet av slaget vid Brunkeberg.
Minnesfester för Carl XV.
Uppsala universitets 400-årsjubileum.
100-årsminnet av Carl von Linnés död.
Minnesfest för Johan Ludvig Runeberg på årsdagen av dennes död.
Fest med anledning av kronprins Gustafs giftermål med Victoria av Baden.
250-årsminnet av Gustaf II Adolfs död.
200-årsminnet av Carl XI:s indelningsverk.
100-årsminnet av Erik Gustaf Geijers födelse.
400-årsdagen av Martin Luthers födelse.
Minnesfest för donatorn Anders Regnell.
450-årsminnet av Engelbrekt Engelbrektssons död.
300-årsminnet av Uppsala möte.
400-årsminnet av Gustaf Vasas födelse.
Oscar II:s tjugofemåriga regeringsjubileum.
200-årsminnet av Carl von Linnés födelse.
250-årsminnet av freden i Roskilde.
Kungliga Vetenskapssocietetens 200-årsjubileum.
300-årsminnet av Gustaf II Adolfs tronbestigning.

genomföras alldeles i början av höstterminen, det vill säga tidigt i september.
Slutligen föreslog man att universitetets historia borde skrivas i anslutning
till det kommande jubileet. Samtliga dessa förslag godkändes av konsistoriet.
Bibliotekarien Claes Annerstedt fick i uppdrag att skriva universitetshistoriken. Det första bandet och det första bihangsbandet av Annerstedts arbete
var färdigställda och överlämnades i samband med 1877 års jubelfestligheter.
Jubelfestkommittén beslutade också att uppsätta ett epitafium i domkyrkan över grundaren Jacob Ulfsson, som enligt traditionen skulle ligga begravd bakom högaltaret.
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Solennitetssalen i Carolina bedömdes vara alltför opraktisk som lokal för
de stora middagarna under jubileumsfirandet, i synnerhet som salen också
behövdes som uppställningsplats för de olika processionerna. Därför beslutade man att uppföra en särskild festpaviljong mellan flygelbyggnaderna i
Linneanum. Lokalvalet var inte överraskande, eftersom Linneanum hade
använts flitigt vid de akademiska festligheterna, inte minst för promotionsmiddagarna, under 1800-talets senare del. Här gavs middagarna vid studentmötena 1856 och 1875, liksom vid de arkeologiska och statistiska kongresser,
som båda hölls under 1874.
Uppdraget att rita den provisoriska festpaviljongen vid jubelfesten tillföll arkitekten Magnus Isæus, som vunnit pris för liknande byggnader vid
världsutställningarna i Wien 1873 och Philadelphia 1876. Isæus’ festbyggnad
utgjordes, förutom av toaletter och kapprum, av en enda stor sal som var
drygt sjuttio meter lång, omkring arton meter bred och över tolv meter hög.
Paviljongen hade inga mittpelare utan vilade på en valvkonstruktion, som
stöttades av ytterväggarna till Linneanums flyglar. De brunmålade väggarna
pryddes av de svenska landskapens vapen. Runt salen löpte en läktare, vilken var dekorerad med namnen på olika framstående donatorer och vetenskapsmän. Det första namnet var Jacob Ulfsson och det sista Anders Ångström. Från taket hängde sju stora gasljuskronor, och gaslågor brann även på
andra ställen. Isæus’ festpaviljong skänkte festen en modern aura, som kontrasterade mot den ärorika historia man avsåg att fira. Efter jubileet visades
paviljongen för allmänheten.
Även Carolinasalen fick en ansiktslyftning inför jubileet. Pelarna som
lyfte läktarna gavs en lättare utformning och det stora trapphuset målades
om. Trapphusets nedre parti målades i en grågrön nyans, den övre i en rödbrun. Lunetterna i den övre avdelningen försågs med namnen på universitetets stora välgörare genom historien: Gustaf II Adolf, Carl XI, Gustaf
III, Magnus Gabriel De la Gardie, Eric Benzelius, Olof Rudbeck, Olof Celsius, Claes Fleming, Carl Gustaf von Brinkman, Algernon Stierneld, Gustaf
Oxenstierna och Göran Wahlenberg. Över ingången till själva salen uppsattes Carl XIV Johans namn. Vid den första trappavsatsen placerades en
byst av Carl Johan i gips. I själva salen uppställdes universitetets samling av
gipsavgjutningar av olika kända skulpturer.
I samband med jubileet hölls för första gången i universitetets historia
samtidigt promotioner i de fyra fakulteterna. Den teologiska promotionen
hade blivit möjlig sedan större konsistoriet i december föregående år gjort
en särskild framställning hos kungen. Festligheterna pågick under tre dagar,
onsdag till fredag den 5–7 september. Kring Carolina och domkyrkan stod
ett stort antal flaggstänger uppställda. I hörnet Drottninggatan–Trädgårds58
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Festpaviljongen i Botaniska trädgården. Teckning av Otto August Mankell och Vincent Stoltenberg Lerche i Ny Illustrerad Tidning.

Magnus Isæus’ paviljong
Festmiddagarna under universitetets 400-årsjubileum hölls i en provisorisk festpaviljong mellan de båda flygelbyggnaderna i Linneanum.  Arkitekten bakom den tillfälliga festsalen var
Magnus Isaeus. Teckningen ovan avbildar den högtidliga festbalen den 7 september 1877.

gatan hade en stor granrisportik uppförts – också denna efter ritning av
Magnus Isæus. Vid toppen var portiken försedd med två medaljonger med
årtalen 1477 respektive 1877. I domkyrkan hade två specialbyggda läktare
uppförts i sidogången för att inrymma omkring 1 200 damer.
Universitetets gäster anlände på tisdagskvällen. En kanonsalut klockan
sju på onsdagsmorgonen markerade inledningen på firandet. Vid halv niotiden började den gigantiska processionen formeras vid Carolina samtidigt
som gästerna intog sina platser i domkyrkan. Processionen gick nedför Carolinabacken och passerade genom den stora granrisportiken vid Trädgårdsgatan, varefter den vek av till vänster upp mot domkyrkan. I processionen
deltog närmare 2 000 personer, varför de första leden nådde fram till domkyrkan innan de sista lämnat Carolina. Bland deltagarna märktes deputerade från en lång rad svenska och utländska universitet och akademier. Carl
Yngve Sahlin bar för första gången den rektorskedja som han föregående
kväll hade erhållit av kungen. Efter akten kallade Oscar II till sig rektorn,
akademiräntmästaren och akademisekreteraren och överlämnade en dona-
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tion på 40 000 kronor, vars avkastning enligt det bifogade donationsbrevet
skulle tjäna som understöd åt yngre forskares författarverksamhet. Detta
så kallade Oscarspris delas fortfarande ut av universitetet; för 2009 (utdelat
i januari 2010) erhöll två forskare vardera 45 000 kronor.
På eftermiddagen gav universitetet middag i den specialuppförda festpaviljongen i Botaniska trädgården. Samtidigt bjöd studentkåren på förplägnad
på Gillet för gästande studentdelegationer. När studenternas middag var avslutad ställde deltagarna upp under kårens och nationernas fanor och standar för att marschera till Flustret, där kaffe och punsch serverades. Därifrån
avtågade man senare till Botaniska trädgården för att framföra sin hälsning
till universitetets gäster.
Under torsdagen genomfördes den stora jubelpromotionen. Själva promotionsakten, ihågkommen inte minst genom framförandet av Viktor Rydbergs kantat, pågick fram till klockan två på eftermiddagen. Promotorer var
ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg (teologi), Victor Nordling (juridik),
Gustaf Kjellberg (medicin) och Carl Rupert Nyblom (filosofi). Klockan tre
samlades omkring 1 500 gäster till middag i Isæus’ festpaviljong. Efter middagstalen bars Oscar II runt i gullstol, innan han lämnade banketten och i
vagn begav sig till slottet för en supé hos landshövding Hamilton. Vid tiotiden samlades studentkåren i Botaniska trädgården, där man formade ett
fackeltåg som gick till slottet för att ännu en gång uppvakta kungen.
Jubelfesten avslutades på fredagen med Allmänna Sångens dubbelkonsert i Carolinasalen som huvudnummer. Musikvalet präglades helt av musik
av skandinaviska tonsättare; störst bifall väckte Richard Dybecks ”Du gamla, du friska”. Under uttåget, trappmarschen, genom det stora trapphuset
sjöngs Johann Christian Friedrich Hæffners ”Lejonriddarkör”. Studentkåren
ställde efteråt upp utanför Carolina, där ännu ett leve utropades för kungen.
Därefter tågade studenterna vidare till obelisken i Odinslund, där ett leve
utropades även för Gustaf II Adolf. Klockan nio på kvällen inleddes sedan
Uppsala stads stora festbal, som samlade bortemot 4 000 deltagare i Carolina. Festligheterna fortsatte under lördagen vid Drottningholm, där kungen
och kronprinsen bjöd akademistaten, festmarskalkarna och de utländska
delegationerna på supé.
Jubelfesten 1877 blev en angelägenhet inte bara för universitetet, utan
även för staden Uppsala. Festen utgjorde ytterligare ett exempel på det närmande mellan stadens akademiska och borgerliga delar som skedde under
1800-talets andra hälft. Staden arrangerade festbalen och hjälpte dessutom
till med uppförandet av festpaviljongen. Till detta kan läggas att staden bidrog med utsmyckningar och ordnade utspisningar för de fattiga. Uppsala
stad svarade även för andra uppmärksammade inslag, till exempel illumina-
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tionen på onsdagskvällen, då alla fönster på offentliga byggnader – däribland
slottet – var upplysta. Längs gator och torg var mängder med marschaller
utplacerade. Än mer spektakulärt var torsdagskvällens stora fyrverkeri, då
en stor tempelfasad, som visade årtalen 1477 och 1877, avtecknade sig mot
kvällshimlen. I en skrivelse till Uppsala stad tackade Carl Yngve Sahlin efteråt för dess bidrag till festens glans och betydelse. Han underströk att
festen kunde ses som en gemensam manifestation för den 400-åriga samhörigheten mellan staden och dess universitet. Firandet av rikets äldsta universitet skedde även i ett flertal andra svenska städer, till exempel i Karlstad,
Uddevalla och vid systeruniversitetet i Lund.
På universitetets uppdrag författade Leonard Bygdén skriften Upsala universitets fyrahundraårs Jubelfest sept 1877, som utkom 1879.
Firandet av Uppsala möte
Exakt sexton år efter 400-årsfesten firades det andra stora universitetsjubileet under epoken, nämligen 300-årsminnet av Uppsala möte och återupprättandet av Uppsala universitet. Uppsala möte hade inletts redan den
25 februari 1593 i Academia Carolina, men man valde att genomföra jubelfesten under exakt samma datum som 1877, det vill säga den 5–7 september. Men även om festdagarna var desamma hade mycket annat förändrats.
Carolinasalen fanns inte längre, men däremot universitetshuset med den
praktfulla aulan. Domkyrkan hade genomgått en fullkomlig förvandling genom Helgo Zettervalls renovering och planen utanför Gustavianum hade
omvandlats till en park.
Redan i inbjudningsskriften underströks att jubelfesten firades gemensamt av universitetet och kyrkan. Universitetet omtalades uttryckligen som
”den svenska kyrkans dotter”. Förutom Oscar II, drottning Sophia, kronprins
Gustaf och kronprinsessan Victoria deltog prinsarna Carl och Eugen samt de
unga arvprinsarna Gustaf Adolf och Wilhelm. Bland övriga deltagare märktes storhertig Carl Alexander av Sachsen-Weimar-Eisenach, prins Friedrich
Leopold av Preussen, statsministern Erik Gustaf Boström, universitetskanslern Pehr von Ehrenheim samt representanter för de kungliga akademierna,
Lunds universitet, Stockholms högskola och Karolinska institutet. I likhet
med 1877 fylldes Uppsala av besökare; denna gång beräknade man att 3 000
personer anlände bara från Stockholm.
Också denna gång var staden rikt utsmyckad, bland annat som resultat
av en insamling till vilken en rad bemärkta upsaliensare bidrog, däribland
grosshandlaren Frans Otto Törnlund, bankkassören August Haglund, rådmannen Karl Wilhelm Herdin, akademikamreren Elis Schenson, polismästaren Edvard Raab samt professorerna Victor Nordling och Olof Hammar-
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sten. Framför järnvägsstationen var ett antal flaggstänger uppställda, och
vid korsningen av Bangårdsgatan och Kungsgatan stod en tre våningar hög
triumfbåge av granris. Bågens topp var krönt med kungens namnchiffer,
Upplands landskapsvapen samt riksvapnet. Under 1890-talet sträckte sig
Bangårdsgatan endast fram till Kungsängsgatan (den nuvarande Bangårdsgatans västra del hette Gräsgränd), och även gatans slut åt detta håll var försedd med en triumfbåge i granris, på vilken hälsningen ”Salve” kunde läsas.
En tredje triumfbåge fanns vid Riddartorget. På dess ena sida stod ”Deus
solatium meum” (Gud är min tröst) samt årtalet 1593. På bågens andra sida
stod initialerna CD (Carolus Dux, hertig Carl). Mellan Ekermanska huset
och Gustavianum stod en fjärde triumfbåge rest, och på planen framför
domkyrkan var tre stora granrispyramider uppställda.
Den första festdagen ägnades det kyrkliga jubileet. Ärkebiskop Anton
Niklas Sundberg underströk vid minnesgudstjänsten dagens stora betydelse:
”Efter kristendomens inträde i landet har nämligen ingen annan tilldragelse
utöfvat en så genomgripande och så omskapande inflytelse som just denna [Uppsala möte], och ingen annan bör därför hälsas mäktigare än hon
hvid hvarje ny sekulartid, som återupplifvar hennes minne, framkalla ett
jublande: ’ära vare Gud i höjden’.” Efter gudstjänsten uppvaktades Oscar II
av studentkåren på universitetshusets trappa. Studenterna hade samlats i
Odinslund, varifrån de tågade upp till tonerna av ”Dåne liksom åskan bröder”. Tusentals människor lyssnade till kårordföranden Nathan Söderbloms
ord till kungen.
Under onsdagen stod universitetets återupprättande i centrum. Promotionshögtiden hölls i aulan, dit processionen avtågade från samlingsplatsen
Östgöta nation. Hertig Carls och rådets brev av den 1 augusti 1593, där beslutet om återupprättandet meddelades, bars genom staden av akademi
sekreteraren i täten av processionen. I aulan framfördes en särskild festkantat, författad av Carl David af Wirsén och tonsatt av Ivar Eggert Hedenblad.
Claes Annerstedt var universitetets huvudtalare i stället för Harald Hjärne,
som själv skulle promoveras till juris hedersdoktor och av detta skäl var
förhindrad.
Promotorer var Anton Niklas Sundberg (teologi), Ernst Trygger (juridik),
Salomon Henschen (medicin) samt Carl Yngve Sahlin (filosofi). Fyrtio teologie doktorer promoverades, däribland biskopen i Göteborg Edvard Rodhe
samt Uppsalateologerna Robert Sundelin, Henry Tottie, Frans August
Johansson och Carl Norrby. Juridiska fakulteten kunde promovera en doktor
efter avlagda prov samt fjorton hedersdoktorer. Bland dessa fanns, förutom
Harald Hjärne, universitetskanslern Pehr von Ehrenheim, Oscar Alin, Hugo
Blomberg, David Davidson, Hjalmar Hammarskjöld och Carl Yngve Sahlin.
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Vid medicinska fakulteten promoverades fem doktorer efter avlagda prov
samt tolv hedersdoktorer. Filosofiska fakulteten promoverade tjugoen doktorer efter avlagda prov samt tjugofyra hedersdoktorer. Bland dessa fanns
Alfred Nobel, Carl Snoilsky, Gustaf Retzius, J.A. Lundell, E.W. Dahlgren,
Carl Gustaf Hammarskjöld och Frithiof Holmgren. Dessutom inträffade det
unika att far och son samtidigt promoverades till filosofie hedersdoktorer,
nämligen förre universitetskanslern Louis De Geer och geologen Gerard De
Geer.
På kvällen gav universitetet middag för omkring 500 personer på Gillet.
Thore M. Fries höll talet till kungen, som i sitt svarstal betonade vetenskapens och kristendomens ömsesidiga beroende av varandra. Om detta vittnade, menade monarken, det faktum att ”den vetenskapliga ståndpunkten
hos de kristna folken står än i dag, såsom vi alla vet, oändligt öfver alla de
öfrigas”.
Den avslutande jubeldagen inleddes med en studentkonsert inför en entusiastisk publik i universitetsaulan. ”Björneborgarnes marsch” följdes av
stående ovationer, och numret bisserades. Efter lunch på Gillet höll Harald
Hjärne ett högtidstal om renässansen och reformationen. Han menade att
reformationen hade återupplivat Sveriges andliga styrka, vilken den katolska
kyrkan förgäves sökt förkväva. Efter talet återstod endast jubelfestens avslutande programpunkt: studentkårens fest i Botaniska trädgården.
Linnéjubileerna
Under 1800-talets andra hälft blev intresset för Carl von Linnés insats allt
större, inte minst i Uppsala. En viktig anledning härtill torde vara de många
turister som besökte staden och dess Linnéminnen. Bland de många prominenta besökarna märktes den brasilianske kejsaren Pedro II, som under
ett privat besök i augusti 1876 särskilt bad att få se de linneanska träden
i Botaniska trädgården. För Uppsala blev det därför en viktig uppgift att
draga nytta av Linnékulten, särskilt under en tid då starka krafter verkade
för att flytta universitetet till Stockholm. När Linnémonumentet i Råshult
invigdes i juni 1866 deltog en stor delegation från Smålands nation i Uppsala.
År 1870 omdöptes den oansenliga Tofvegatan utanför Linnés bostadshus till
Linnégatan. Fyra år senare uppsattes en minnestavla på gaveln till Linnés
bostadshus på Svartbäcksgatan med inskriptionen: ”Carolus Linnaeus his in
redibus ubi VII lustra vixerat, mortem obiit anno MDCCLXXVIII” (Carl
von Linné avled i detta hus, uti vilket han levt sju årfemter, år 1778).
I januari 1878 inföll 100-årsdagen av Linnés bortgång, vilket gav universitetet och staden ytterligare en anledning att hugfästa Linnéminnet. Trots
detta fick Linnéfirandet relativt modesta proportioner, vilket berodde på
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ett antal praktiska svårigheter. Universitetets 400-årsjubileum hade firats
bara fyra månader tidigare, varför tidpunkten inte var den bästa för att återigen inbjuda långväga internationella gäster och delegationer till Uppsala.
Dessutom hade man redan börjat planera för ytterligare en stor tilldragelse,
nämligen en Runebergfest i maj 1878. Januari månad, särskilt dess första
halva, var föga lämplig för akademiska högtider, eftersom julferierna inte
hade avslutats, varför bara ett begränsat antal studenter fanns i staden. Ytterligare en komplikation rörde lokalfrågan; det var helt enkelt svårt att
finna en lämplig festsal. Carolinasalen var ouppvärmd och därför otjänlig
under vinterhalvåret. Rikssalen på slottet, som renoverades först på 1920-talet, utgjorde heller inget alternativ. Lösningen blev till sist att förlägga festen
till läroverkets solennitetssal.
Festsalen var omsorgsfullt dekorerad, och i fonden syntes Linnés bröstbild
(utförd av Jonas Forsslund 1807) omgiven av mängder med blommor, växter
och granar. Linnés vapensköld var placerad mellan det svenska och holländska riksvapnet, och orgelläktaren var prydd med Linnés valspråk ”Innocue
vivito, numen adest” (Lev ostraffligt, Gud är närvarande). Den akademiska
processionen anfördes av studentkåren, som hade formerat sina led i Gustavianum. Akademistaten och universitetslärarna hade ställt upp sig i konsistoriehuset tillsammans med de särskilt inbjudna gästerna. Omkring 350 damer hade samtidigt bänkat sig i läroverket längs solennitetssalens långsidor.
Processionen, som leddes av kanslern Hamilton och prokanslern Sundberg,
intågade till orkestermusik. Sammanlagt deltog omkring 1 000 personer.
Universitetets rektor Carl Yngve Sahlin hade skrivit inbjudningsskriften
Om naturens lif, i vilken han förklarade naturens uppenbarelse utifrån den
boströmianska filosofi som han företrädde. Huvudtalare var Thore M. Fries,
som nyligen hade utnämnts till professor i botanik. Frithiof Holmgren hade
författat den av J.A. Josephson tonsatta Linnékantaten. Linnés bostadshus
vid Svartbäcksgatan, som vid denna tid tjänade som tjänstebostad för director musices vid universitetet, var illuminerat, och ovanpå minnesstenen på
fasaden lyste en lagerkrans av gasljus.
Förutom den officiella minneshögtiden genomfördes ytterligare två större Linnémanifestationer i Uppsala. Smålands nation firade sin landsman vid
en fest, där huvudtalaren Gustaf A. Aldén främst prisade Linnés insatser
under dennes trettiotreåriga inspektorat. Naturvetenskapliga studentsällskapets minnesfest genomfördes på Stadshotellet (”Gästis”) och hade en betydligt mer vetenskaplig inriktning än de övriga. Ewald Ährling föreläste om
Linnés förhållande till sina lärjungar, sällskapets ordförande Veit Wittrock
talade om Linnés liv, och Tycho Tullberg, själv ättling till festföremålet,
talade om familjetraditionerna kring Linné. Samtliga tal, inklusive Frithiof
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Holmgrens kantat, trycktes i volymen Fest till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878. Talen hölls i hotellets stora sal, och i de omkringliggande rummen hade man ordnat en utställning med Linneana av olika slag:
porträtt, medaljonger, husgeråd från Hammarby med mera.
Vid tiden för 100-årsminnet av Linnés död aktualiserades på nytt frågan
om ett statligt övertagande av Linnés Hammarby, något som hade diskuterats redan vid 1844 års riksdag. Överlåtelsen genomfördes 1879 och innebar
att staten förvärvade boningshusen och den omedelbart intilliggande marken, samtidigt som universitetet inköpte resten av ägorna. Den totala köpesumman uppgick till 80 000 kronor, varav universitetet betalade 50 000
och staten 30 000 kronor. År 1881 överläts vården av egendomen till ”den
Linneanska stiftelsen på Hammarby”, vilken skulle ledas av en inspektor,
som skulle vara professor eller extra ordinarie professor vid universitetet.
Denne skulle utnämnas av Kungl. Maj:t efter förslag från större konsistoriet.
Mandattiden var fem år, men Thore M. Fries, Hammarbys förste inspektor,
omvaldes tre gånger och innehade inspektoratet ända fram till 1902, då han
efterträddes av Tycho Tullberg.
År 1872 hade Vetenskapsakademien tagit initiativ till en landsomfattande insamling för att resa en staty över Linné. Projektet drog ut på tiden
men i maj 1885 restes statyn, utförd av Frithiof Kjellberg, i Humlegården i
Stockholm. Linnéstatyns invigning engagerade såväl lärare som studenter
vid Uppsala universitet. Universitetets rektor och prorektor deltog liksom
alla fakulteters och sektioners dekaner. Ett extratåg förde omkring 450 studenter till Stockholm, men sammanlagt uppskattade man att ungefär 800
Uppsalastudenter – däribland hela Allmänna Sången – deltog vid statyinvigningen. Det innebar att omkring hälften av alla vid universitetet inskrivna
studenter befann sig i Humlegården denna dag!
Ett mer storslaget firande inföll 1907, när 200-årsdagen av Linnés födelse
högtidlighölls. Redan i april 1904 hade universitetets rektor Olof Hammarsten utfärdat ett upprop med en uppmaning till allmänheten att förteckna
all Linneana, såväl i offentlig som enskild ägo, med tanke på de skrifter som
skulle utges vid jubileet tre år senare. Linnéfestligheterna 1907 blev mycket
omfattande, och firandet skedde både i Sverige och utomlands. Vid det laget hade Linnéfirandet blivit en nationell angelägenhet, varför festligheter
anordnades i en rad svenska städer. Till högtiden vid Linnés födelseplats
Råshult, som firades redan måndagen den 20 maj, gick extratåg från Malmö
och Lund. Även Uppsala studentkår deltog med en delegation.
Linnéfesten i Uppsala torsdagen och fredagen den 23 respektive 24 maj
tilldrog sig dock den största uppmärksamheten. Vädret hade varit ostadigt
under veckan, men själva jubeldagen kunde firas i strålande solsken. Oscar II
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och kronprinsessan Victoria var på grund av sjuklighet förhindrade att närvara, så även den höggravida prinsessan Margareta. Kungahuset representerades därför av kronprins Gustaf, prins Gustaf Adolf, prinsparet Carl och
Ingeborg samt prins Eugen, som skulle kreeras till hedersdoktor.
Hela staden var dekorerad med flaggor, blommor och växter. För utsmyckningen av stadsrummet svarade universitetet och staden gemensamt.
Mest anslående var de fyra flaggprydda ”elefantpylonerna” av granris på Nybron. På Carolina visades en utställning med universitetets samlingar av
originalmanuskript av Linnés hand. Här ingick bland annat universitetets
inskrivningsmatrikel för september 1728, där Linné skrivit sitt namn. Vetenskapssocieteten ordnade en utställning med Linnéporträtt på Uplands
nation. Utställningen, som omfattade ett par hundra gravyrer, kopparstick
och fotograferade porträtt, utgjorde grunden för Tycho Tullbergs volym
Linnéporträtt (1907), en av de skrifter som utgavs med anledning av jubileet.
Tidningarna fylldes med annonser för diverse souvenirer med anknytning
till Linné och jubileet: Linnéskedar, Linnénålar, kolorerade vyer från Hammarby, byster och andra minnesmärken.
Linnéfesten genomfördes i universitetsaulan, varvid en särskild av Hugo
Alfvén komponerad festouvertyr framfördes. I början av 1907 hade Alfvén
fått i uppdrag att komponera en festkantat till Linnéjubileet, till vilken Erik
Axel Karlfeldt hade åtagit sig att författa texten. Men Karlfeldt, skriver
Alfvén långt senare, ”satt i förtvivlan vid sitt skrivbord och gnuggade sina
geniknölar, men han måtte inte ha gnuggat tillräckligt hårdt, ty uppslaget
uteblev”. I sista stund åtog sig Alfvén därför att skapa en akademisk fest
ouvertyr i form av en ”Uppsalarapsodi”, mindre av inspiration inför uppgiften än av lojalitet gentemot universitetet. Alfvén tog sig den konstnärliga
friheten att blanda in snapsvisan ”Hur länge skall på bordet den lilla halvan
stå”, vilket upprörde vissa akademiska dignitärer, inte minst rektor Henrik
Schück. Karlfeldt förefaller dock inte ha gnuggat sina geniknölar förgäves.
I en dagstidning införde han dikten ”Blommornas kärlek”, i vilken han uttryckligen knyter an till Linnés skrifter Sponsalia plantarum och Deliciae
naturae. När Karlfeldt väl undslapp tvånget att skriva en festkantat synes
hans skaparande alltså ha vaknat. ”Blommornas kärlek” infördes senare i
samlingen Flora och Bellona (1918).
Förutom Alfvéns ouvertyr framfördes, till tonerna av en svensk folkmelodi, Frithiof Holmgrens kantat från jubileet 1878. Henrik Schück höll
högtidstalet och gav en utförlig rundmålning av Linnés insats. Efteråt mottog han gratulationer från en lång rad svenska och utländska universitet och
akademier, men vägrade att taga Svenska Akademiens ständige sekreterare
Carl David af Wirsén i hand, väl medveten som han var om dennes alla
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intriger för att hindra hans inval i Akademien. Givetvis väckte detta stort
uppseende.
Studentkåren höll sin Linnéfest i Botaniska trädgården med Verner von
Heidenstam som huvudtalare; det var för övrigt hans första framträdande
för Uppsalastudenterna sedan Wennerbergfesten 1901. Han jämförde det
krigstillstånd som rådde i Linnés barndom och ungdom med samtidens
traumatiska händelser efter unionsupplösningen, och menade att om man
kunde lära något av Linné var det att ”ihärdigheten kan gå sin bana framåt
utan att förlamas af den rådande oron”.
Linnépromotionen genomfördes under fredagen. Promotionen hölls, precis som var brukligt under 1800-talet, i domkyrkan. Skälet därtill var av rent
praktisk natur. Under dagen skulle trägolv inläggas i universitetsaulan, där
middag och senare bal skulle hållas under kvällen. Det tog tid att montera
golvet, och det var inte möjligt att hålla promotion på förmiddagen och
middag samma dag. Bland de särskilt inbjudna gästerna fanns den tyske zoologen och darwinisten Ernst Hæckel och Svante Arrhenius, vilken deltog
som representant för Real Academia de Ciencias i Madrid. Listan över promoverade hedersdoktorer inom filosofiska fakulteten upptog bland andra
botanisten Francis Darwin (son till Charles Darwin), geologen, tillika Royal
Societys sekreterare, Archibald Geikie, Linnean Societys sekreterare Benjamin Daydon Jackson och dess före detta ordförande William Carruthers.
Dessutom kreerades såväl en Bonaparte, prins Roland Bonaparte, som en
Bernadotte, prins Eugen, till hedersdoktorer. Bland filosofiska fakultetens
svenska hedersdoktorer ådrog sig författaren Selma Lagerlöf det största intresset. Hon hade just utgivit Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige,
som blivit väl mottagen men som inte gillades av alla pedagoger. Utnämningen till hedersdoktor kom således lägligt, även om Lagerlöf själv betraktade den som ”en utmärkelse för hela kvinnokönet”. Hon bodde i Olympen
vid Västra Ågatan under Linnéfesten, där hon uppvaktades med tal och
studentsång av Värmlands nation. Mellan de officiella programpunkterna
fick hon även mottaga hyllningar och uppvaktningar av Uppsalas skolbarn.
Bland hedersdoktorerna fanns dessutom Fridtjuv Berg, Allvar Gullstrand,
Gustaf Kolthoff, Hjalmar Lundbohm, Gabriel Gustafson och Gustav Sundbärg. Efter promotionen hyllades de nypromoverade av studentkårens ordförande August Lindh. Svarstalet hölls av prins Eugen. Vid den efterföljande
galamiddagen deltog omkring 350 personer. Samtliga bord var prydda med
Linnébyster och blommor, och konstnären Olle Hjortzberg hade ritat det
ståtliga menybladet. Balen pågick ända fram till klockan tre på natten.
Dagen därpå, den 25 maj, genomförde Vetenskapsakademien sin högtidsmiddag i Stockholm. Under söndagen arrangerade Naturvetenskapliga
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studentsällskapet en utflykt från Stockholm till Linnés Hammarby, i vilken
dock endast Linnéfestens utländska gäster samt sällskapets nuvarande och
förutvarande medlemmar ägde rätt att deltaga.
Hjältekungarna
Under 1830-talets senare del började olika nationella minnen att firas årligen
vid universitetet. I Allmänna Sångens statuter från 1842, vilka utarbetades
av Carl Oscar Johan Laurin, stadgades i avseende på ”fosterländska minnen
och högtider” att valborgsmässoafton den 30 april, Gustaf Vasas födelsedag
den 12 maj samt Gustaf II Adolfs och Carl XII:s dödsdagar den 6 respektive
30 november skulle firas varje år. Gustaf Vasa firades vid kungens byst på
Slottsgården, Gustaf II Adolf-firandet ägde rum vid kungens obelisk i Odins
lund och Carl XII högtidlighölls med fackeltåg genom valvet i Skytteanum.
Utöver det årliga firandet av hjältekungarna tilldrog sig de särskilda jubileerna större uppmärksamhet. År 1896 högtidlighölls 400-årsminnet av
Gustaf Vasas födelse. Samtidigt hölls en ännu större fest vid Lindholmens
sätesgård, där kungen (sannolikt) föddes den 12 maj 1496. Carl XII hade firats av universitetet redan 1818. Vid nästa jubileum 1868 hade studentkåren
blivit inbjuden att deltaga vid avtäckningen av Johan Peter Molins staty i
Kungsträdgården, och efter viss intern debatt antogs erbjudandet. Ett extratåg förde hundratals Uppsalastudenter till Stockholm, där ett fackeltåg utgick från Centralstationen till Kungsträdgården. Detta innebar att firandet
i Uppsala uteblev, vilket Upsala-Posten kommenterade på detta sätt: ”Man
är så wan i Upsala, att studentcorpsen wid tillfällen, som påkalla ett offentligt högtidlighållande, uppträder och liksom tillfyllestgör för universitet och
stad, att man, då såsom i går det owanliga inträffade, att studentcorpsen war
på annan ort, icke war beredd på eller kom sig för att i yttre afseende gifva
dagen någon prägel af högtidlighet.”
Gustaf II Adolf var emellertid den historiska gestalt som bestods de ihärdigaste hyllningarna, vilket med tanke på arvegodsdonationen är föga förvånande. Kungen räknades som universitetets främste välgörare och hyllades
redan 1832. Förutom de årliga uppställningarna den 6 november blev han
föremål för storslagna hyllningar 1882, 1894 och 1911. År 1882 blev 250-årsminnet av kungens död vid Lützen en angelägenhet för hela staden, men
med universitetet som drivande kraft. Festen ägde rum i Carolinasalen, där
historikern Oscar Alin höll högtidstalet och underströk kungens betydelse
som fullföljare av Gustaf Vasas riksbyggarverk, dels hans försvar mot den
katolska reaktionen, dels hans främjande av den andliga odlingen i landet.
Alin grep också tillfället att kritisera samtidens emellanåt kritiska Gustaf
Adolf-forskning. Förvisso hade den nyare forskningen kunnat kasta ett nytt
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Avtäckningen av Geijerstatyn den 30 oktober 1888. Illustration av Victor Andrén i Ny
Illustrerad Tidning.

Gjutningen av Geijer
I samband med Geijerstodens avtäckning återgavs denna ögonvittnesskildring av hur det
gick till när den nio och en halv meter höga statyn göts hos Faustman & Östbergs konstgjuteri sommaren 1885.
Klockan 12 på middagen tändes elden i ugnen och vid half 8-tiden var den glödande bronsmassan färdig för gjutningen. Föreståndaren för konstgjutningen, hr Schmied från Wien, tog då
med den långskaftade, spadformiga slefven det sista profvet på bronsen, afkylde profstycket,
filade det, granskade det med konstförfarna blickar och förklarade det fullgodt. Derpå gaf han
order att ännu en gång röra i massan med spakarne för att rena metallen från syre och hindra
oxidering – för att ”blanda” den, säger den mindre kunnige, då den glödande vällingen med ett
skvalpande ljud dallrar omkring den brinnande spaken. Så ropar mäster Schmied ännu ett par
gånger ”eld eld!” och får till svar ”eld!” af de svarta tjenande bröderna som skynda att kasta in
mera bränsle.
Derpå ilar han i sin fladdrande blå blus ned i gjuteriet, hukar sig ned och drager upp lerpropparne, som för tillfället sluta öppningarne, genom hvilka bronsen skall strömma ned. Med
angifvande af hålets nummer ropar han fram den arbetare, som skall täppa till det samma
med en järnpropp, försedd med ett långt handtag. Derpå fattar han, iförd väldiga vantar, tag
i murbräckan, som på kedjor hänger midt för ugnen.
Detta är det mest spännande ögonblicket. Om gjutningen nu misslyckas måste hela arbetet begynnas om igen. Mäster Schmied står med allvarligt, högtidligt utseende, som visar, att
han bättre än någon vet, hvad det gäller. ”Mit Gott!” säger han derpå och med kraftig arm
riktar han murbräckan mot den inmurade järnplåten. Ännu ett slag, ännu ett – plåten ger
vika, och ut strömmar i ett jämt, mjukt flöde, likt smält ädelsten, den röda bronsen.
”Auf!” kommenderar mästaren och alla järnpropparne lyftas. ”Undan barn!” ropar en af
arbetarne, hvars lille gosse nyfiket trängt sig alt för långt fram, åskådarne draga sig tillbaka,
när en och annan elddroppe stänker upp i höjden, ett par minuter ännu och alt är stilla –
konstverket, ännu en glödande massa, ligger der nere i den femton fot djupa gropen, färdigt
att inom några dagar bringas i ljuset.
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ljus över kungens liv, ”men då man även här hemma vänt sig mot hans person, mot renheten av hans motiv, då har sådant blott vittnat om forskningens bristande grundlighet och omsikt eller har det berott på sådana förhållanden vilka skymma för hävdatecknaren forskningens ljus”. Alin syftade
på den Gustaf Adolf-debatt som hade uppstått i slutet av 1870-talet sedan
liberalen Julius Mankell beskyllt kungen för att ha ägnat sig åt anfallskrig
och för att ingalunda ha varit någon trosfrihetens försvarare.
I samband med 300-årsminnet av Gustaf II Adolfs födelse 1894 kulminerade vad som kan karakteriseras som en Gustaf Adolf-kult vid universitetet.
Universitetsaulan var fylld till bristningsgränsen när Fosterländska studentförbundet genomförde en minnesfest och lagom till jubileet utgav historikern Ludvig Stavenow en panegyrisk biografi, där han framhöll att svenska
folkets insats under Gustaf Adolf utgjorde ”dess största insats i mänsklighetens utveckling” och var ”den bragd som fäster det svenska namnet på
världshistoriens blad för evärderliga tider”. År 1911 firades 300-årsminnet
av kungens tronbestigning. Studentkåren ställde på sedvanligt vis upp vid
Carolina, varifrån man marscherade genom Odinslund till obelisken. Föreningen Heimdal fullföljde Fosterländska studentförbundets tradition från
1890-talet genom att ordna en särskild Gustaf Adolf-fest, som hölls i en
fullsatt universitetsaula. Huvudtalaren Harald Hjärne framhöll att kungens
krigspolitik endast hade varit ett medel för att förverkliga hans fredsprojekt.
Gustaf Adolfs samarbete med svenska folket hade varit ett mönster för det
nationella självstyret.
Universitetets firande gällde inte bara historiska hjältekungar, utan
även den Bernadotteska dynastin. Födelser och dödsfall inom kungahuset
högtidlighölls plikttroget och särskilt Carl XIV Johan hade en stark ställning. På Israel Hwassers tillskyndan bildades Carl Johans Förbundet 1848,
vars syfte var ”att gemensamt med liktänkande politiska vänner egna sin
hyllning åt den store konungens minne och inför efterverlden gifva ett
vittnesbörd om den personliga tillgifvenhet Carl Johan hos sina samtida
förvärfvat”. Vid samma tid insamlades medel till den av Bengt Fogelberg
utförda bysten av kungen, som avtäcktes i Carolinaparken 1854. Vid Carl
Johan-bysten högtidlighölls årligen den 4 november den svensk-norska
unionen, vilken betraktades som kungens främsta livsverk. Firandet antog betydligt större former 1864, då unionen fyllde femtio år. Jubileet firades såväl i Stockholm som i Kristiania, men i Uppsala blev unionsfesten
i Carolinasalen den största högtidlighet som genomfördes under 1860talet. Högtidstalet hölls av Bernhard Elis Malmström, men det mest minnesvärda inslaget var kanske den stora illumination som genomfördes efter
skymningen. Åtskilliga hus i centrala staden var upplysta och ett stort antal
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Rojalism och kungahyllningar
Studentkåren uppvaktar Carl XV och den danske kronprinsen Frederik (VIII) vid ärkebiskopsgården den 17 februari 1869. Teckning av Knut Ekwall i Ny Illustrerad Tidning.

marschaller fanns utplacerade i Carolinabacken och runt omkring Carolina.
Det nya Chemicum vid Carolinaparken var likaledes helt upplyst. Den mest
spektakulära illuminationen skedde kring Carl Johan-bysten. Med hjälp av
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gaslågor tändes en sol ovanför kungens huvud, där årtalen 1814 och 1864
kunde läsas i eldskrift mot kvällshimlen.
Alla dessa jubileer, som universitetet plikttroget firade, hade sin idémässiga grund i en särpräglad förening av idealism och historism. Förbindelsen
med kyrkan framgick redan av det faktum att jubilerandet var en kyrklig tradition som universitetet gjorde till sin. Det förflutna tilldelades en
viktig roll för förståelsen av samtiden. Samtidigt som man firade framåtskridandet underströk man den fasta förankringen i historien. I jubileernas
form förkroppsligades det autonoma universitetsidealet. Skåltalen, processionerna och illuminationerna framhävde universitetets självständighet och
upphöjdhet över strider och tillfälliga opinioner. Taktiska motiveringar lät
sig väl förenas med ideologiska. Genom att lyfta fram universitetets sekelgamla förbindelser med nationens öden kunde man underminera kraven på
att flytta universitetet till huvudstaden. Uppsala hamnade i nyhetsflödets
centrum, vilket visade att förankring i historien inte stod i motsatsställning
till dagsaktualitet. Den underdånighet som visades den Bernadotteska dynastin berodde till icke ringa del på att kungamakten ännu utövade ett stort
– både formellt och informellt – inflytande över universiteten. Men just
därför blev jubileerna tacksamma ämnen för kritik och satir från radikala
kretsar, i synnerhet efter åttiotalismens genombrott. Satiren riktades främst
mot jubileernas yttre former, men på ett djupare plan handlade diskussionen om universitetets idé och förhållande till det omgivande samhället.
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de formella reglementena kring Sveriges universitetsväsende under 1800-talets förra del låg efter sin tid.
För Uppsalas del gällde ännu de två sekel gamla statuter som Carl X Gustaf
hade utfärdat 1655. I Lund kunde man på motsvarande sätt ännu luta sig mot
de förordningar som tillkommit i samband med beslutet om universitetets
grundande på 1660-talet.
Behovet av en statutrevision blev allt större under 1800-talets första
hälft; inte minst universiteten själva önskade modernisera sina författningar. I januari 1842 tillsattes två utskott, ett vid respektive universitet, med
uppgift att utföra en ”förberedande granskning” av de delar av universitetsstatuterna som borde reformeras. Utskotten, som leddes av prokanslern
och därutöver bestod av sex professorer, lämnade sina betänkanden i mitten av 1840-talet. I december 1846 tillsattes sedan en kommitté med uppgift att ”verkställa slutlig för båda universiteterna gemensam revision av deras styrelselagar”. Huvudsyftet definierades som ”att söka åstadkomma de
förbättringar och förändringar i nämnde lagar, som kunde finnas behövliga
dels i sig själva, dels ock för att bringa dem till möjligast överensstämmelse
de båda universiteten emellan”. År 1852 förelåg kommitténs underdåniga
förslag, vilket låg till grund för de statuter som Kungl. Maj:t utfärdade i
början av april samma år. Statuterna innebar i flera avseenden en välbehövlig modernisering. Rent principiellt skedde dock inget avgörande brott mot
den tidigare ordningen. Den kollegiala beslutsordningen bibehölls liksom
både kanslers- och prokanslersämbetet. Rektorsämbetet skulle dessutom
även fortsättningsvis rotera mellan professorerna och mandattiden skulle
vara ett läsår.
Universitetet var av hävd indelat i fyra fakulteter: den teologiska, den
juridiska, den medicinska och den filosofiska. Varje fakultet bestod av dess
samtliga ordinarie professorer. Bland dessa ledamöter utsågs varje år en ordan kan utan överdrift säga att
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förande (decanus), som tillträdde sitt ämbete samma dag som universitetets
rektor. Dekanus ledde förhandlingarna inom fakulteten och kallade till möten. Vidare ålåg det dekanus att tillse att de studerande varje termin skrev
in sig i fakultetens matrikel med uppgifter om ålder, nation samt tidigare
avlagda examina.
Ledamöterna hade närvaroplikt vid fakultetens sammanträden, såvida
inte uttrycklig befrielse hade erhållits eller laga förfall anmälts. Mötena fick
därför inte hållas samtidigt med föreläsningar inom fakulteten. För beslutsförhet krävdes i de teologiska, medicinska och juridiska fakulteterna att
minst två ledamöter var närvarande jämte ordföranden. I filosofiska fakulteten krävdes närvaro av sex ledamöter förutom ordföranden.
Rektorsämbetet roterade, som nämnts, mellan konsistorieledamöterna
och gällde för ett läsår. Om den person som stod i tur att bli rektor var
förhindrad att inneha funktionen, förutsattes han omgående meddela såväl
detta som det skäl han ville åberopa. Laga skäl för avsägelse av rektoratet
utgjorde tidigare erhållen befrielse från konsistoriella göromål, sjukdom, utrikes resa och offentligt uppdrag utanför universitetet. Om avsägelse från
rektoratet anmäldes stadgades att större konsistoriet skulle meddela kanslern vilken av dess ledamöter som stod närmast i tur, varefter valet i dessa
fall förrättades av kanslern. Den som avsagt sig rektoratet stod därefter närmast i tur att utses till rektor så snart hans förhinder hade upphört.
Två månader efter rektorsvalet, den första vardagen i juni, installerades
rektorn i ämbetet under en högtidlig ceremoni vilken från och med 1853
genomfördes i Gustavianum, dessförinnan i domkyrkan. Det ålåg den avgående rektorn att författa ett rektorsprogram, ett slags verksamhetsberättelse
för det gångna året. Programmet infördes från och med 1861 i Upsala universitets årsskrift, som började utges detta år. Rektorsprogrammen skrevs fram
till 1830-talet nästan uteslutande på latin, men därefter övergick de flesta till
svenska. Grecisten Johan Spongberg höll ut längst, och författade ännu på
1860-talet sitt rektorsprogram på latin.
Uppgifterna för universitetets rektor bestod i att tillse att undervisningen fungerade planenligt, att universitetets egendomar och tillgångar
vårdades, att räkenskaper fördes. Han hade rätt att göra inventeringar av
kassor och samlingar, och han skulle övervaka ”att sedlighet och flit bland
den studerande ungdomen” upprätthölls. Till dessa uppgifter hörde att han
– på egen hand eller tillsammans med mindre konsistoriet – skulle utöva
den disciplinära domsrätt som 1852 ersatte den äldre akademiska jurisdiktionen. Rektorn erhöll, om han så önskade, befrielse från sina skyldigheter
vad beträffar föreläsningar och examina under sitt ämbetsår. Utan särskilt
tillstånd kunde rektorn inte avlägsna sig från Uppsala längre perioder än en
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Universitetets styrelse
Större akademiska konsistoriet samlat i universitetshusets konsistorierum 1908. Stående
från vänster: Nathan Söderblom, statsvetaren och dåvarande Göteborgsprofessorn Rudolf
Kjellén, Karl Petrén, akademisekreteraren Johan von Bahr, Reinhold Geijer, Anders Wiman,
Sven Gustaf Hedin, Oskar Widman, Oscar Juel, K.V. Zetterstéen, vice bibliotekarien Leonard
Bygdén och Axel Wirén. Sittande från vänster: akademikamreren Theodor Brandberg, Ulrik
Quensel, August Hammar, Wilhelm Sjögren, Knut Ångström, Per Persson, Herman Lundström, Johan Erik Berggren, Adolf Noreen, prokanslern J.A. Ekman, rektor Henrik Schück,
Nils Dunér, David Davidson, Olof August Danielsson, Hugo Blomberg, Otto Lindfors, Arvid
G. Högbom, Hjalmar Öhrvall, Simon J. Boëthius, Carl Martin och Axel Erdmann.

vecka under terminerna eller två veckor under ferierna. Om rektorn tillfälligt var förhindrad att fullgöra sitt uppdrag utsågs en prorektor, vanligtvis
föregående års rektor.
Universitetet hade, både före och efter 1852 års statuter, två beslutande
församlingar, större och mindre konsistoriet (Consistorium majus respektive Consistorium minus). Denna ordning levde kvar ända in på 1960-talet. I
båda konsistorierna fungerade universitetets rektor som ordförande. Större
konsistoriet omfattade genom hela 1800-talet samtliga universitetets ordinarie professorer, samt – i de ärenden som gällde ekonomin eller biblioteket
– även räntmästaren och bibliotekarien (vid laga förfall för någon av dessa
inkallades kamreren respektive vice bibliotekarien). Större konsistoriets
uppgifter bestod i att övervaka universitetets vetenskapliga och ekonomiska
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angelägenheter samt att tillse att undervisning, föreläsningar, examinationer
och annat fungerade enligt planerna. Alla fel och försummelser som universitetets lärare eller tjänstemän inom tjänsteutövningen gjorde sig skyldiga till föranledde granskning och dom från konsistoriets sida. På kallelse
från rektor sammanträdde större konsistoriet så snart behov därav uppstod.
Mötena hölls på onsdagar eller lördagar, annan dag kunde endast komma i
fråga då ”viktiga skäl därtill föranleda”. Ledamöterna i konsistoriet intog sina
platser efter fullmaktsålder, någon fakultetsuppdelning gjordes inte. För beslutsförhet krävdes att minst sju ojäviga ledamöter deltog i sammanträdet.
Mindre konsistoriet utgjordes av rektor, prorektor, en professor inom juridiska fakulteten samt tre övriga professorer (de fyra professorerna utsågs
varje år av större konsistoriet efter fullmaktsålder). Räntmästaren, liksom
även kamreren, hade rätt att närvara vid behov. För beslutsförhet krävdes att
minst fem ojäviga ledamöter var närvarande. I äldre tid hade mindre konsistoriet haft en marginell betydelse, eftersom det endast hanterade smärre
ärenden. Med tiden blev det emellertid allt mer opraktiskt att låta universitetets professorskollegium in corpore ombesörja nästan hela universitetsförvaltningen. Genom 1852 års statuter skedde därför en väsentlig förstärkning
av mindre konsistoriets befogenheter; i praktiken erhöll denna församling
ansvar för hanteringen av universitetets ekonomiska förvaltning. Denna ordning varade knappt två decennier. I slutet av 1860-talet tillkom ytterligare ett
akademiskt kollegium i Uppsala, nämligen drätselnämnden, vilken övertog
ansvaret för den ekonomiska förvaltningen från mindre konsistoriet. Drätselnämnden bestod av rektor, räntmästare samt tre konsistorieledamöter.
Arbetsfördelningen mellan de akademiska kollegierna innebar från och med
1870 att större konsistoriet ansvarade för viktigare ärenden, mindre konsistoriet skulle ombesörja den löpande verksamheten, medan drätselnämnden
skötte ekonomin. Denna uppdelning reglerades formellt genom 1876 års universitetsstatuter, varefter en drätselnämnd även inrättades i Lund.
Akademiska avhandlingar skulle utges av trycket och överlämnas till respektive fakultet för granskning. I 1852 års statuter sades uttryckligen att en
akademisk avhandling inte fick innehålla något ”som hädiskt, smädligt eller
osedligt är, eller annat sådant, som allmän förargelse kan åstadkomma”. Dekanus hade rätt att inställa disputationsakten om något sådant hade införts i
avhandlingen efter att fakulteten hade godkänt den för tryckning. Avhandlingen kunde författas på svenska eller latin och skulle försvaras på samma
språk den skrivits. Senast åtta dagar före disputationen skulle avhandlingen
offentligen anslås samt utdelas till prokanslern, akademiska lärare, nationer
och universitetsbiblioteket. Rektor fastställde tidpunkt för disputationen,
som dock skulle förläggas till onsdag eller lördag under terminstid. Vid dis76
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putationsakten skulle dekanus eller annan representant för fakulteten vara
närvarande för att bedöma hur respondenten skötte försvaret samt för att
tillse att ”ordning och skick” iakttogs. Respondenten skulle själv inkalla två
opponenter, fakulteten utsåg den tredje. Statuterna från 1852 fastslog att avhandlingen skulle författas av respondenten och inte, som ofta var brukligt i
äldre tid, av den presiderande professorn. Detta utgjorde en tydlig indikation
på att den vetenskapliga aspekten vunnit burskap inom det akademiska livet.
Läsåret indelades enligt statuterna i två terminer. Höstterminen inföll
mellan 1 september och 15 december, vårterminen mellan 15 januari och 1
juni. Dock fick inga föreläsningar hållas de närmaste tre dagarna före och
efter påsk- och pingsthelgerna. Undantagna från föreläsningar var dessutom
de första och sista fjorton dagarna av varje termin, vilka skulle ägnas åt tentamina och andra göromål. Ordinarie föreläsningsdagar var alla veckodagar
utom onsdagar.
Till varje ordinarie professors arbetsuppgifter hörde att ”en timme var
läsedag hålla en offentlig föreläsning i sin vetenskap utan särskild vedergällning”. Professorsföreläsningarna kunde förläggas till någon av de ordinarie
föreläsningsdagarna eller, om så var lämpligt, genomföras på onsdagar eller
lördagar. En adjunkt skulle däremot föreläsa en timme två dagar i veckan.
Alla föreläsningar skulle hållas i universitetets lärosalar, om inte större konsistoriet hade medgivit att annan lokal brukades. Läraren var ålagd att föra
dagbok över sina föreläsningar och detta föreläsningsdiarium skulle vid månadens slut granskas av i tur och ordning dekan och rektor, för att slutligen
insändas till universitetskanslern.
Statuterna fastslog vidare att en katalog som förtecknade alla föreläsningar och andra övningar vid universitetet skulle utges i samband med
inledningen av varje nytt läsår. Det ålåg fakulteten att sammanträda senast
en månad före läsårets början för att fastställa föreläsningsämnen och fördelning av undervisningstimmar. Dekanus förmedlade fakultetens beslut
till rektor, som föredrog ärendet i större konsistoriet. De akademiska före
läsningarna skulle avse ”lärjungarnas självständiga vetenskapliga utveckling,
och ej sluta sig inom gränsen av vissa examensfordringar eller därefter beräknade lärokurser”. Bildning, snarare än utbildning, var ännu studiernas
mål, men det är möjligt att statuternas upphovsmän hade uttryckt sig försiktigare om de anat vilka friheter somliga professorer ansåg sig ha rätt att
taga rörande sina ämnesval.
Vid mitten av 1800-talet gällde ännu den form av studentexamen som
hade införts i början av 1830-talet. Systemet innebar att den blivande studenten visserligen avlade en avgångsexamen när han lämnade läroverket,
men denna hade i praktiken ringa betydelse. När studenten anlände till uni-
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versitetet skulle han nämligen där avlägga sin studentexamen. Det kunde
man göra två gånger årligen och examen utdelades efter fullgjorda skriftliga prov i svenska och latin jämte muntliga förhör i olika ämnen. Studentexamen förrättades i konsistoriehuset, som därav snart fick smeknamnet
”Kuggis”. Under 1850-talet började formerna för studentexamen återigen att
diskuteras, särskilt möjligheten att flytta ned denna examen till läroverken.
Huvudargumentet var att läroverken skulle tillmätas större tyngd som läroanstalter. Det borde vara skolans fordringar, inte universitetets, som skulle
vara avgörande vid kunskapsbedömningar. I april 1862 utfärdades till slut en
stadga, som föreskrev att studentexamen från och med 1864 skulle flyttas
ned från universiteten till elementarläroverken. I denna form behölls studentexamen i drygt 100 år (till 1968), även om den benämndes mogenhetsexamen mellan 1878 och 1905.

Nya statuter
Statutrevisionen vid mitten av seklet var efterlängtad, men det förekom
även kritiska röster. Filosofen Sigurd Ribbing utgav 1854 den anonyma skriften Ett och annat ur de nya academiska statuterna och examens-reglementena, i vilken han framförde åtskilliga synpunkter. Snarare än att kritisera
enskilda detaljer menade Ribbing att statuterna som helhet bidrog till att
försvaga universitetets ställning som självständig korporation. Han befarade
att stadgandet att respondenterna själva skulle författa sina avhandlingar
skulle underminera universiteten. Professorerna, som tidigare hade använt
dissertationsskrivandet som intäktskälla, skulle knappast finna det mödan
värt att utgiva vetenskapliga alster om de inte längre skulle få betalt. Enligt
Ribbings förmenande saknade studenterna den mognad som krävdes för ett
vetenskapligt författarskap, varför det inte skulle gagna någon att de tvingades författa sina magisteravhandlingar.
I början av 1870-talet väcktes flera förslag till reformer. År 1873 föreslog
juristprofessorn Isak Landtmanson att akademiska befordringar skulle föregås av en prövning av särskilt utsedda sakkunniga. En kommitté tillsattes för
att bereda frågan, men även denna kom till slutsatsen att en sakkunniginstitution – inte minst genom vetenskapens fortgående specialisering – hade
blivit nödvändig. Rättssäkerheten krävde att sökande till akademiska befattningar fick sina meriter granskade av personer som verkligen hade kompetens att bedöma dem. På hösten 1873 anbefallde Kungl. Maj:t kanslersämbetet att inlämna förslag hur universitetsstatuterna lämpligen skulle ändras
så att sakkunniggranskning av de sökandes meriter skulle bli obligatorisk
vid tjänstetillsättningar. I februari 1874 föreslog kanslern Henning Hamilton
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att ecklesiastikministern F.F. Carlson skulle utse en kommitté med uppdrag
att göra en översyn av statuterna i deras helhet. Kungl. Maj:t tillsatte därefter en universitetskommitté, vars ordförande blev Uppsala universitets
prokansler Anton Niklas Sundberg. De övriga ledamöterna utgjordes av Carl
Alfred Cornelius, Carl Benedict Mesterton, Anders Ångström, Carl Yngve
Sahlin och Victor Nordling samt lundensarna Axel Möller, Carl Fredrik
Naumann, Gustaf Ljunggren, G.K. Hamilton och Carl Olbers. Således ingick från vartdera universitetet en representant för varje fakultet samt de
filosofiska fakulteternas båda sektioner. Anders Ångström avled i juni 1874,
varpå Edward Walmstedt inträdde som ersättare.
I oktober 1874 avslutade universitetskommittén sitt halvårslånga arbete,
varvid de överlämnade betänkandet Förslag till statuter för universiteten i Upsala och Lund, vilket präglades av stor försiktighet. I betänkandet talades det
om behovet av varsamhet gentemot ”den sekelsgamla och vördnadsvärda
institutionen och ännu mer för dess bepröfvade förträfflighet”. Det innebar
bland annat att många av de reformer som i praktiken hade genomförts
sedan 1852 också infördes i statuterna. Kommittén gick varsamt fram men
lanserade flera viktiga ändringsförslag, vilka infördes i 1876 års nya universitetsstatuter. Bland dessa fanns att rektorsämbetet skulle upphöra att vara en
ambulerande inrättning. Alla professorer var, det insåg man, varken roade
av eller lämpade för detta praktiska uppdrag. Motargumentet, det vill säga
att det roterande systemet utgjorde en garant för att de administrativa bördorna skulle fördelas rättvist mellan konsistorieledamöterna, var inte längre
tillräckligt tungt vägande för att försvara den gamla ordningen. Professionaliseringen hade gått för långt. Rektorn skulle i framtiden kunna väljas
fritt bland konsistoriets medlemmar, utan avseende på turordningssystemet. Fortfarande hade den valde kandidaten i princip skyldighet att ställa
sina tjänster till förfogande, dock endast när minst fem år förflutit sedan han
senast lämnade ett rektorat.
När filosofen Carl Yngve Sahlin installerades som rektor i juni 1876 hade
hans ämbete således en helt annan tyngd än tidigare. Han var den förste
valde rektorn. Sahlins rektorat varade i hela tretton år, innan patologen Per
Hedenius tog över 1889. Hedenius var rektor fram till 1893, varefter följde
botanisten Thore M. Fries (1893–99), statsvetaren Oscar Alin (1899–1900),
biokemisten Olof Hammarsten (1901–1905) och litteraturhistorikern Henrik
Schück (1905–18). Några förändringar rörande kanslers- eller prokanslers
befattningarna förordades däremot inte av 1874 års universitetskommitté
och infördes heller inte i 1876 års statuter.
Redan den kommitté som på hösten 1873 tillsattes för att bereda frågan
om införandet av en sakkunniginstitution vid tillsättningar hade förordat att
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filosofiska fakulteten skulle delas i två fristående sektioner, för humaniora
respektive naturvetenskap. Denna mening delades av 1874 års universitetskommitté, som inte heller ansåg det praktiskt försvarligt att hålla samman
de humanistiska respektive matematisk-naturvetenskapliga ämnena. Däremot avvisade kommittén alla tankar på att skapa två fristående fakulteter;
man ville endast skapa självständiga sektioner inom filosofiska fakulteten.
För detta anfördes flera argument, till exempel att praktiska göromål kring
examina och promotioner enklast hanterades gemensamt. Än viktigare
torde vara att kommittén var besjälad av ett klassiskt, encyklopediskt bildningsideal; med viss salvelse talade den om gemensamhetskänsla och om
att andlig beröring ”mellan vetandets olika grenar befrämja universitetets
ändamål”. Dessutom anfördes universitetet i Helsingfors som ett varnande
exempel. Där hade man 1852 delat filosofiska fakulteten i två självständiga
fakulteter, men redan efter elva år hade man återgått till systemet med en
sammanhållen fakultet.
En av huvudfrågorna för kommitténs behandling gällde universitetets
lokala ledning, inte minst större konsistoriets ställning. Särskilt i Uppsala,
det större av de båda universiteten, hade den ständigt växande mångfalden
av ärenden som rörde universitetets förvaltning inneburit att konsistoriet
måst sammanträda drygt trettio gånger per läsår. Till varje sammanträde,
som vanligtvis tog minst tre timmar i anspråk, kallades samtliga ordinarie
professorer. Kommittén ansåg att det var otympligt och opraktiskt att ha en
beslutande församling av denna omfattning, varför man i stället förordade
att en rad frågor rörande den praktiska förvaltningen i stället skulle överföras till mindre konsistoriet. Utan omsvep erkände kommittén att detta var
känsligt. Sverige var visserligen ensamt i Europa om att ha ett konsistorium
av denna modell, men likafullt fanns det många som försvarade denna ordning, eftersom den uppfattades som en garant för den akademiska friheten.
Kommittén fruktade att ”den jemlikhet mellan kollegiets ledamöter, hvilken tillhör universitetsidéen” kunde äventyras om vissa ärenden delegerades
till en mindre församling, dit inte alla professorer hade tillträde. Farhågorna
var dock inte större än att fördelarna övervägde. Rent konkret innebar kommitténs förslag att till mindre konsistoriet skulle överflyttas ”alla de delar af
den vetenskapliga förvaltningen, som dels angå jemförelsevis mindre vigtiga
ärenden dels innefatta blotta verkställighetsåtgärder i anledning af Consistorii beslut eller anordningar”.
Enligt 1876 års statuter skulle mindre konsistoriet, precis som kommittén hade förordat, bestå av fem av större konsistoriet valda ledamöter samt
rektor och prorektor. Den disciplinära myndighet som utövades av det gamla mindre konsistoriet skulle enligt förslaget överföras till det nya. I Uppsala
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hade en särskild drätselnämnd inrättats 1869 och denna övertog ansvaret
för universitetets ekonomiska förvaltning, vilket tidigare hade åvilat mindre konsistoriet. Såväl 1874 års kommittébetänkande som de färdiga statuterna av 1876 präglades av ambitionen att skapa en fungerande arbets- och
ansvarsfördelning mellan universitetets olika kollegier. Större akademiska
konsistoriet skulle främst ägna sig åt viktigare ärenden som upprättande av
förslag till tjänster och andra större organisationsfrågor. Mindre konsistoriet
skötte den löpande förvaltningen och disciplinärenden. Slutligen ansvarade
drätselnämnden för universitetets ekonomi. Tanken var god, men det hindrade inte att debatten om universitetens inre organisation, särskilt större
konsistoriets arbetsformer, snart startade på nytt.
Genom 1876 års statuter infördes vidare en sakkunniginstitution. Den
fråga som ursprungligen hade föranlett 1870-talets universitetsutredning
fick därmed sin lösning. Fram till dess hade Kungl. Maj:t, som svarade för
utnämningar, inte tillgång till andra utlåtanden angående sökandes kompetens än protokoll och yttranden i samband med universitetets beredning av
respektive ärende. I takt med vetenskapens tilltagande specialisering blev
detta alltmer otillfredsställande. Den ryktbara konkurrensen om professuren i matematik i Lund i början av 1870-talet hade visat att rättssäkerheten inte kunde tillgodoses med det rådande systemet. Carl Fabian Björling,
som inte ens hade blivit uppförd på förslag av fakultet och konsistorium,
fick nämligen tjänsten sedan kanslern ingripit och förmått Kungl. Maj:t att
inhämta utlåtanden från två särskilda sakkunniga. Den första professuren
som tillsattes i Uppsala efter ett modernt sakkunnigförfarande var professuren i semitiska språk 1875, det vill säga ett år innan de nya statuterna
utfärdades. Kungl. Maj:t biföll nämligen konsistoriets anhållan att tre utomstående sakkunniga skulle granska de båda aspiranterna, Theodor Nordling
och Herman Almkvist. Sakkunniginstitutionens införande förstärkte den
vetenskapliga forskningens ställning vid universiteten, men det tog tid att
fullt ut bryta med en lång tradition. Ännu 1881 – i en kommentar angående
tillsättningen av professuren i svenska språket – beklagade Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning ”den hos oss rådande oseden, att betrakta professurerna snarare såsom ämbeten, som skola fyllas med ’tjänstemän’ (bl.a. på
grund af tjänsteålder) än såsom platser genom hvilka utmärkte vetenskapsidkare kunna få tillfälle vidare gynna forskningen och fosterlandet”.
Elof Tegnérs reformförslag
Under 1890-talet växte opinionen mot de tjugo år gamla universitetsstatuterna, inte minst bland de yngre universitetslärarna, som kände sig åsidosatta vad beträffar såväl löner som inflytande. Elof Tegnér, universitetsbiblio81
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tekarie i Lund och sonson till Esaias Tegnér, inledde 1898 en intensiv debatt
om universitetens organisation med sin uppsats ”Några universitets-frågor”,
vilken publicerades i Nordisk tidskrift. Tegnér menade att det svenska universitetsväsendet var i stort behov av modernisering. De nya statuterna, som
utfärdades 1876, hade i alltför hög grad utgått från de äldre konstitutionerna
och förmådde därför inte lägga grunden till något nytt. Till följd av detta
hade de svenska universiteten fått en ålderdomlig struktur, där hela den
gamla organisationen med kansler, prokansler, fakulteter och konsistorier
fanns kvar. Kommittén, som utgjordes av universitetsmän, hade helt enkelt
inte vågat stöta sig med sina kolleger vid konsistorieborden, därav den varsamhet och försiktighet som utmärkte deras förslag.
Tegnér betonade nödvändigheten av akademisk frihet, men han ansåg
däremot inte att universiteten hade rätt att isolera sig från omvärlden för
att idka ”den fria tankens tempeltjänst”. Det var offentliga medel som i allt
väsentligt finansierade verksamheten, varför universiteten nödvändigtvis
måste samverka med det övriga samhället. Av samma skäl måste staten ha
rätt att omdana universitetens organisation om den gamla strukturen visade
sig vara hindrande för utvecklingen. ”Det låter kanske tänka sig”, menade
Tegnér, ”att vetenskap och lärofrihet kunna trifvas äfven vid statsuniversiteten, om de sakna både det ’större’ och det ’mindre’ konsistoriet, både kansler
och prokansler, om de kollegiala formerna upphäfvas, under en monarkisk
akademisk styrelse så väl som under en republikansk.”
Tegnér efterlyste en mer effektiv organisation. Han påpekade att ämbetsverkens struktur hade reformerats, men att den kollegiala modellen
levde kvar vid universiteten, oberoende av nya tiders krav. Följden hade
blivit att en rad olika instanser i tur och ordning skulle behandla samma
ärende: större och mindre konsistoriet, fakultets- och sektionsstyrelser samt
drätselnämnden. Denna otympliga organisationsform medförde stor tidsutdräkt, inte minst vid tjänstetillsättningar. För att komma till rätta med den
ålderdomliga kollegiala modellen, grundad på en ”republikansk” universitetsförfattning, förordade Tegnér genomgripande reformer. Han påpekade
att något ”konsistorium” aldrig hade ingått i de första universitetens organisation; där utövades i stället den styrande makten av universitetsrektorn
tillsammans med fakulteterna. Endast universiteten i Köpenhamn och Helsingfors hade ett konsistorium motsvarande det svenska, men bara i Lund
och Uppsala bestod konsistoriet av universitetets samtliga ordinarie professorer. Universitetets rektor borde, enligt Tegnér, vara en aktiv ledare, men
det befintliga rektorsämbetet hade flera inneboende svagheter, framför allt
att rektorn måste väljas bland universitetets professorer och således aldrig
kunde bli något annat än en primus inter pares.
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Det var dock inte en rektor utan en kansler som enligt Tegnér borde leda
universitetet. Han hade emellertid tänkt sig ett helt annat slags kansler än
den befintliga. Kanslersämbetet i dess hävdvunna former betraktade han
som en kvarleva från den tid då universiteten utgjorde självständiga korporationer. I stället förordade han att varje universitet och högskola skulle
ledas av var sin kansler, som, benämningen till trots, snarast skulle motsvara
en chef för ett ämbetsverk eller en generaldirektör. Han skulle vara avlönad,
bosatt på orten och sålunda på heltid ägna sig åt sitt värv. Kanslern skulle
övertaga rektorns, konsistoriernas och drätselnämndens ansvarsområden
men han skulle dessutom aktivt taga del av universitetets dagliga verksamhet. Följaktligen skulle han följa föreläsningar och seminarieövningar ”icke
blott någon gång för nöjes skull eller af privat-intresse för föreläsaren eller ämnet – utan så, att han vunne personlig kännedom om hvarje föreläsares lärareegenskaper och metod”. I likhet med chefer för ämbetsverk
skulle kanslern utses av Kungl. Maj:t utan föregående val eller förslag från
universitetet. För Tegnér var det en bärande tanke att kollegiala val per automatik försvagade en chefs auktoritet. ”Grundsatsen om alla personfrågors
uteslutande från kollegial behandling”, skrev han, ”skulle således äfven här
tillämpas.”
Förutom grundläggande reformer av universitetets styrelse ansåg Tegnér
att befordringsväsendet måste moderniseras. I korthet menade han att undervisningsmeriter skulle väga tyngre vid befordringar samt att det skulle
bli lättare för universiteten att utnämna professorer via direkt kallelse. På
så sätt skulle man kunna undvika utdragna tillsättningsstrider och långa
vakanser. ”Såsom en bestämd regel vid handläggandet af alla befordringsfrågor”, framhöll han, ”bör gälla, att den kortaste vägen, kallelsen, väljes så
vidt detta med det helas väl visar sig öfverensstämmande, utan afseende på
eventuella sökandes intressen – allra minst sådanas, som icke äga utsikt att
vid frågans behandling erhålla annat än ett s.k. ’meriterande förslagsrum’.”
Bland Tegnérs övriga förslag kan nämnas att han förordade en indragning av
exercitiemästarnas löner, eftersom exercitierna var ”för universitetens uppgift främmande och kunde öfverlämnas åt enskild företagsamhet”.
Sammantaget innebar Tegnérs ståndpunkt att universitetens hävdvunna
”republikanska” författning skulle ersättas av en ”monarkistisk” modell. Den
Sundbergska universitetskommittén hade på 1870-talet förordat vissa reformer, vilka dock syftade till att bevara den bestående ordningen. Om Tegnér
fick som han ville skulle universitetet radikalt omvandlas från en självständig korporation till ett slags statligt ämbetsverk.
Tegnér hade uttryckt förhoppning om att hans artikel skulle följas av
debatt. I det avseendet blev han bönhörd; inlägget blev startpunkten för en
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mångfasetterad universitetsdebatt, som – med vissa avbrott – pågick under nära två decennier. Flera tidningar gav Tegnér sitt fulla stöd, däribland
Lunds Dagblad, som framförde denna önskan: ”Vid universiteten användes
förr om de åldrade lärda, som lämnat sina lärostolar, det vackra ordet emeritus. Låt den gamla universitetsorganisationen få denna hederstitel! Den
skall betraktas med mera vördnad, sedan den ej längre står i vägen för den
nya tidens utveckling.” Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning framhöll lika
entusiastiskt att Tegnér hade lanserat ”ett reformprojekt så djärft, att om
det värkligen kunde realiseras, hela den traditionelt akademiska utstyrseln
skulle totalt dérangeras”.
Andra debattörer ryckte ut till den klassiska universitetsmodellens försvar. Henrik Schück ansåg att det förelåg stora faror om Tegnérs radikala
förslag att ersätta konsistorierna, rektor, kansler och prokansler med en generaldirektör (som visserligen skulle behålla själva titeln kansler) blev realiserat i verkligheten. En duglig och kompetent chef skulle onekligen kunna
uträtta mycket gott, men, tillade Schück, ”en dålig skall lika säkert vara i
stånd att hämma all högre vetenskaplig utveckling, och jag fruktar, att utsikten att få en underhaltig chef är större än utsikten att få en duglig – redan
därför att kompetensvillkoren näppeligen torde kunna fyllas af en enskild
person”. Regeringen skulle nämligen knappast våga utse ”någon ung man
med framtidsvyer, energi och förmåga att bedöma vetenskapens kraf”, utan
snarare ”någon förbrukad professor eller skolman, hvars mål närmast blefve
att hejda utvecklingen”. Utsikterna var alltså dystra.
Schück försvarade konsistoriet och framhöll att alla dess arbetsområden
omöjligen kunde överföras till en enda universitetschef; bara stipendiehanteringen skulle för en enskild person bli ”hart när öfvermänsklig”. Konsistoriets existens säkerställde dessutom en allsidig behandling av många ärenden, vilket inte hindrade att det i vissa avseenden kunde reformeras, bland
annat genom att de extra ordinarie professorerna bereddes plats.
Kort därefter införde Harald Hjärne en liknande kritisk granskning av
Tegnérs förslag i Svenska Dagbladet. Även Hjärne varnade för att den av
Tegnér förordade nyordningen skulle leda till ”ämbetsmannagodtyckets
öfvergrepp” och framhöll utvecklingen i Frankrike och, inte minst, Ryssland
som varnande exempel. Den ”tegnerske ’kanslern’ ” skulle lätt bli en motsvarighet till den så kallade kuratorn i Ryssland (”ej sällan en manhaftig och
lojal general”), som enväldigt styrde över sitt ”undervisningsdistrikt”. Sverige
gjorde därför klokt i att försvara korporationsandan för att därigenom ”något
så när hejda den administrativa nivelleringsåtrån”. I princip ansåg Hjärne
att professurer utgjorde förtroendeämbeten, vars innehavare borde skyddas
från all granskning utöver ”den fria vetenskapliga kritikens”.
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Tegnér ansåg å sin sida att Schücks och Hjärnes kritik i flera avseenden
var paradoxal, eftersom de anklagade honom för centralism och byråkratism.
I själva verket skulle hans förslag innebära att antalet beslutsinstanser reducerades i och med att konsistorierna och rektorsämbetet skulle avskaffas.
Den föreslagna kanslersreformen kunde inte heller tolkas som ett uttryck
för centraliseringsiver, eftersom den syftade till att respektive universitet
skulle ledas av var sin kansler, som skulle vara bosatt på universitetsorten
och vara avlönad för att på nära håll följa undervisningen: ”Den bild af en
byråkratisk kansler, fiende till den fria forskningen och till undervisningens
utveckling i jembredd med den moderna vetenskapen, denna bild som man
roat sig med att framställa, synes vara ett foster af en uppskrämd fantasi.”
Tegnér bemötte även Hjärnes uppfattning att de akademiska lärarna endast
skulle granskas inomvetenskapligt. Även om man betraktade professurer
som förtroendeämbeten innebar inte detta att deras innehavare kunde kräva
att gå fria från yttre granskning. Samhället hade rätt att utöva uppsikt över
universitetets professorer, framhöll Tegnér, som dock tillade: ”Kontrollen
får icke innebära tanketvång, icke heller utöfvas efter ensidigt byråkratiska
grundsatser; men om den handhafves med rättrådighet och sundt förnuft,
är den äfven här icke blott nyttig, utan nödvändig.” Trots denna brasklapp
var Tegnérs ståndpunkt närmast sensationell: en universitetsman betraktade samhällets rätt till inflytande närmast som en självklarhet. Bara något
decennium tidigare hade detta varit otänkbart.
Diskussionen mellan Tegnér och de båda Uppsalaprofessorerna illustrerade på ett tydligt sätt de ideologiska skillnaderna mellan anhängarna av den
heteronoma respektive den autonoma synen på universitetsinrättningen.
Billingska universitetskommittén
Den universitetsdebatt, som följde på Tegnérs artikel, ledde till att Kungl.
Maj:t i maj 1899 tillsatte en kommitté med uppdrag att utarbeta nya universitetsstatuter. Kommittén anfördes av Lunds prokansler Gottfrid Billing.
I övrigt ingick Uppsalaprofessorn Olof Hammarsten, Lundaprofessorn Ernst
Kallenberg, Karolinska institutets rektor Karl Mörner samt universitetsbibliotekarierna vid de båda universiteten, Elof Tegnér och Claes Annerstedt.
Tegnér avled redan 1900 och efterträddes av August Quennerstedt. Kommitténs sammansättning, med en tydlig lundensisk dominans, borgade för
att dess slutsatser inte skulle avvika alltför mycket från den ståndpunkt
som Tegnér hade förfäktat i Nordisk tidskrift. Billing och Tegnér hade varit
vänner sedan skoltiden och båda stod Quennerstedt nära. Tegnér hade dessutom goda kontakter med sin kollega Annerstedt i Uppsala. Annerstedt i sin
tur uttryckte i ett brev sin tillfredsställelse över att få tillhöra en av Billing
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ledd kommitté, eftersom han älskade att ”känna en stark hand i ledningen”.
Fullt lika långt som Tegnér ville dock inte kommitténs övriga ledamöter
sträcka sig.
Universitetskommittén var verksam fram till 1901. I sitt betänkande föreslog den flera viktiga förändringar. Kommittén delade Tegnérs motvilja
mot den långa tidsutdräkt som i allmänhet följde på professorstillsättningar;
det rörde sig inte sällan om processer som kunde taga flera år. Denna inställning kan betraktas som en reaktion mot sakkunniginstitutionen, som hade
införts genom 1876 års universitetsstatuter och som på sin tid hade varit
välbehövlig. Men efter drygt tjugo år hade pendeln svängt åt andra hållet.
Kommittén var således mindre bekymrad över hur opartiskhet och rättssäkerhet skulle upprätthållas än över utdragna tillsättningsärenden. Dessutom hade förtroendet för sakkunniginstitutionen minskat, eftersom det
inte sällan förekom att inkallade sakkunniga gjorde vitt skilda bedömningar
av de sökande. För att komma till rätta med detta förordade kommittén, i
enlighet med Tegnérs första förslag, att tillsättningar oftare skulle ske via
direkta kallelser. ”Kallelsen”, skrev de, ”såsom den enklaste och snabbaste
formen bör användas så ofta det kan ske till universitetets bästa, och får
under denna förbättring icke betraktas såsom en undantags åtgärd.” Kommittén underströk dock att kallelser endast fick ske när det var ställt utom
tvivel att ingen annan kunde göra berättigade anspråk på att få söka professurer i öppen konkurrens. Sakkunniginstitutionen skulle vara kvar. Viktigt
var vidare att kommittén ansåg att man vid tillsättningar inte bara skulle
taga den vetenskapliga skickligheten i beaktande, utan även kandidaternas
förmåga som lärare.
Universitetskommitténs förslag möttes av hårt motstånd. Det berodde bland annat på att dess betänkande presenterades vid samma tid som
Gottfrid Billing, i egenskap av prokansler, hade ingripit för att förhindra
utnämningen av Knut Wicksell till professor i nationalekonomi och finansrätt vid Lunds universitet. För alla som försvarade den akademiska friheten
framstod detta som ett skolexempel på vad som kunde inträffa när andra
aspekter än vetenskaplig förmåga togs i beaktande i befordringsfrågor. Billings agerande visade att begreppet ”lärareduglighet” inte bara behövde avse
pedagogisk förmåga utan likaväl kunde användas för att stoppa individer
med icke önskvärda politiska åsikter.
I filosofiska fakulteten, som diskuterade förslaget under våren 1902, varnade Henrik Schück, i anslutning till sin artikel tre år tidigare, för kommitténs vilja att omvandla rektorsbefattningen till ”ett slags generaldirektör
för Universitetet”. Det gällde särskilt som denne – utan kontroll från något
kollegialt organ – skulle äga mandat att utfärda egenmäktiga vandelsintyg,
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vilket Schück fruktade kunde ”blifva ett vapen emot den tanke- och yttrandefrihet, som hvarje universitetsman är skyldig att till det yttersta försvara,
emedan denna utgör grundvalen för all vetenskap och allt framåtskridande”.
Det är uppenbart att Schück och andra starka krafter vid universitetet hade
Wicksellaffären i friskt minne.
Majoriteten av professorerna försvarade konsistoriet i dess existerande
form. I denna fråga förelåg en djup spricka mellan de ordinarie respektive
extra ordinarie professorerna. Den sistnämnda gruppen, som var utestängd
från konsistoriet, hade naturligtvis inget emot att ett valsystem introducerades. På så sätt, framhöll till exempel J.A. Lundell, skulle endast de bäst
lämpade och mest intresserade professorerna ingå som ledamöter av konsistoriet. Särskilt inom medicinska fakulteten fanns en utbredd opinion för att
avskaffa skillnaden mellan de båda professorskategorierna. Frågan var dock
komplicerad i flera avseenden, främst därför att den direkt hängde samman
med utformningen av konsistoriet. Om alla extra ordinarie professorer upphöjdes till ordinarie lärostolsinnehavare, med rätt att deltaga i konsistoriets
förhandlingar, skulle antalet ledamöter i den beslutande församlingen bli
sextiotvå – ett ohanterligt och orimligt högt antal.
Under större delen av 1903 diskuterades universitetskommitténs förslag
inom konsistoriet, som lämnade sitt slutbetänkande i slutet av oktober. I allt
väsentligt avvisades kommitténs förslag. Synpunkterna var många, men den
bärande tanken var försvaret av den kollegiala modellen. Konsistoriet måste,
framhöll Schück, vara ”en stark församling” och därtill krävdes att samtliga
professorer var ledamöter.
1908 års statuter
I mars 1907 tillsatte Kungl. Maj:t en ny kommitté med uppgift att göra en
översyn av förhållandena vid universiteten. Kommitténs betänkande lämnades i oktober samma år och låg till grund för den proposition som framlades
vid 1908 års riksdag. Betänkandet visade att kritiken mot det Billingska
förslaget hade vunnit gehör, främst genom att kommittén förordade inrättandet av en större akademisk plenarförsamling, där alla professorer skulle
vara ledamöter. Utöver denna skulle både det större och mindre konsistoriet finnas kvar, men det större konsistoriet skulle endast bestå av rektor,
prorektor, de fem dekanerna samt en vald ledamot för varje påbörjat femtal
professorer i respektive fakultet eller sektion.
Även i avseende på befordringsgrunderna förelåg en väsentlig skillnad
mellan det nya kommittébetänkandet och Billingska kommitténs förslag.
Det slogs nämligen fast att inga andra befordringsgrunder fick åberopas än
”graden af ådagalagd vetenskaplig skicklighet”, vilket jämväl innefattade
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”ådagalagd skicklighet att meddela vetenskaplig undervisning”. Det nämndes
således inget om sökandes ådagalagda vandel eller andra icke-vetenskapliga
faktorer. I linje med detta förordade kommittén att prokanslern inte längre
skulle yttra sig om de sökande vid befordringsfrågor. Däremot föreslogs inga
reformer avseende kanslerns ställning eller arbetsuppgifter. Sannolikt hade
kommittén tagit intryck av det starka stöd för kanslersinrättningen, som
kommit till uttryck under den så kallade ”kanslerskrisen” i oktober 1906.
Vid universiteten betraktades kanslern som ett värn för det kollegiala systemets bibehållande och ett skydd mot byråkratism.
Kommittén framhöll vidare att tjänstestrukturen vid universiteten alltsedan adjunktsreformen hade utvecklats på ett planlöst sätt. Vetenskapens
specialisering hade inneburit att flera extra ordinarie professorer företrädde
självständiga ämnen och att många docenter inte utgjorde några biträden
utan var självständiga, vetenskapliga lärare. Universitetet var inte bara en
läroanstalt, utan en vetenskaplig inrättning, där de icke ordinarie lärarna
svarade för väsentliga bidrag. Kommitténs betänkande låg till grund för en
kunglig proposition på våren 1908, vilken i sin tur följdes av de nya universitetsstatuter, som Kungl. Maj:t utfärdade i november samma år. Den
viktigaste förändringen var att indelningen av professorskadern i två klasser
avskaffades från och med ingången av 1909. Reformen gjorde det omöjligt
att behålla större konsistoriet i dess gamla form; i stället blev det ett representativt organ, där inte längre samtliga professorer var ledamöter. Behovet
av en samlande instans, där alla professorer hade säte, tillgodosågs genom
att ett nytt kollegium, den akademiska församlingen, inrättades. I denna
församling genomfördes val av representanter till det större och mindre
konsistoriet.
Rektorsämbetet reformerades på nytt genom 1908 års universitetsstatuter. Dessa föreskrev nämligen att rektor inte längre skulle väljas av större
konsistoriet, utan av den nya så kallade akademiska församlingen, vilken således omfattade alla akademiska lärare. Valet skulle genomföras med slutna
sedlar och äga rum under första halvan av april månad. Mandattiden utsträcktes samtidigt från två till tre år.
Kring sekelskiftet 1900 pågick en diskussion om huruvida undervisning
eller forskning skulle utgöra professorernas huvuduppgift. Genom ett tämligen självsvåldigt agerande av ecklesiastikministern Hugo Hammarskjöld
blev detta en stridsfråga i samband med utfärdandet av 1908 års universitetsstatuter. Hammarskjöld drev nämligen igenom att professorernas föreläsningstid utökades från sex till åtta månader per läsår. Perioderna 1–15
september, 1–15 december, 15–31 januari samt 15–30 maj hade av hävd varit
föreläsningsfria examensperioder, men detta uppfattade ecklesiastikminis88
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Erik Schöne Staaffs installation
De nya universitetsstatuterna av 1908 trädde i kraft vid ingången av 1909. En viktig förändring var att samtliga ordinarie professorer inte längre med automatik ingick som ledamöter
i det större konsistoriet. Lördagen den 30 januari 1909 installerades Erik Schöne Staaff
som professor i romanska språk. Han blev därmed den förste installanden enligt det nya
systemet, vilket rektor Henrik Schück särskilt betonade i sitt tal. Enligt Schück var detta den
första gången på flera hundra år som en upsaliensisk professor inte hälsades välkommen
som ledamot av konsistoriet genom att avlägga ed inför rektor. Han tillade dock: ”Men
om ni än, hr prof. Staaff, icke omedelbart inträder i det akademiska konsistoriet, utan blott
såsom ledamot af fakultet eller sektion kommer under den närmaste tiden att deltaga i
universitetets styrelse, har dock den ojämförligt vigtigaste delen af en professors uppgift,
den akademiska lärarens, icke blifvit eder betagen genom de nya statuterna.”

tern som ett resursslöseri. I en intervju i Dagens Nyheter förklarade han sin
ståndpunkt: ”Man kunde ej längre vara försvarad med att låta professorerna
vara i värksamhet endast sex månader af året. [- - -] Trodde vi värkligen, att
professorerna bereda sig till hvarje föreläsning 8–10 timmar, som de flästa
af dem uppge?” Detta var ett mycket radikalt förslag. Såväl 1852 års som
1876 års statuter stadgade att de fjorton första och de fjorton sista dagarna
av varje termin skulle vara föreläsningsfria examensperioder. År 1891 modifierades bestämmelserna något; föreläsningarna fick endast inställas om de
utgjorde ett hinder för examensgöromålen. I praktiken innebar detta ingen
förändring, eftersom nästan alla professorer var upptagna av examina eller
annan godtagbar verksamhet. Inom ämnen som växtbiologi, geografi och arkeologi användes dessa veckor för exkursioner, vilka naturligtvis inte kunde
genomföras när det förekom föreläsningar i andra ämnen.
Några väsentliga förändringar förordades varken av 1899 års eller 1907 års
universitetskommittéer. Med få undantag förblev examensperioden föreläsningsfri. Hammarskjölds förslag innebar däremot ett grundskott mot hela
denna ordning, varför kritiken från universiteten blev hård. En av de få som
öppet stödde Hammarskjölds förslag var Svante Arrhenius, vars förhållande
till Uppsala universitet hade varit komplicerat alltsedan han gick miste om
docentbetyg för sin avhandling 1884. Arrhenius, som vid denna tid förestod
Nobelinstitutet för fysikalisk kemi, menade att ministern gjorde helt rätt:
undervisning var nämligen, ansåg han, det enda som merparten av universitetens professorer dög till. Forskning kunde man med fördel bedriva vid
akademier och specialinstitut.
Professorerna reagerade starkt mot att deras undervisningsbörda på
detta sätt utökades, eftersom deras möjligheter att bedriva egen forskning
inskränktes. I december 1908 avsändes en skrivelse till Kungl. Maj:t, undertecknad av fyrtionio Uppsalaprofessorer, vilka påpekade att deras äm-
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betsåligganden inte bara utgjordes av föreläsningar och examina, utan att
många därtill hade ett omfattande administrativt ansvar, till exempel som
ledamöter i drätselnämnden. Teologerna hade uppgifter inom domkapitlet
och skulle sköta sina prebendepastorat. Många medicinare och naturvetare
hade prefektansvar för kliniker, institutioner och samlingar. Dessa sidouppgifter sköttes, liksom merparten av examinationerna, under de föreläsningsfria perioderna. Den principiella invändningen var dock att föreläsningarna
måste hålla vetenskaplig kvalitet och utgå från de senaste forskningsrönen.
Om forskningsmöjligheterna reducerades skulle även föreläsningskvaliteten
urholkas. I skrivelsen uttrycktes det sålunda: ”Men härtill kommer, att det
för allt vetenskapligt arbete är ett lifsvillkor, att dess idkare vid sidan af sina
direkta ämbetsåligganden har tid och tillfälle till själfständig forskning och
till vetenskapligt författarskap. Endast på så sätt kan han värkligen förblifva
vetenskapsman och fylla sitt kall äfven som vetenskaplig lärare. Föreläsningstidens utsträckning skulle till det yttersta kringskära tiden för universitetslärarnes forskning och författarskap.”
I januari 1909 överlämnades skrivelsen till Kungl. Maj:t, statsministern
och ecklesiastikministern av en deputation anförd av universitetets rektor
Henrik Schück. Uppropet och uppvaktningen följdes av en intensiv press
debatt. De flesta tidningar ställde sig på professorernas sida. Svenska Dagbladet framhöll att ecklesiastikministern hade agerat självsvåldigt och utan
att förankra sin reform. ”Det synes”, menade tidningen, ”vara med ett fullkomligt främlingskap för hela det nutida svenska universitetsarbetets anda,
som ecklesiastikministern gått till sitt afgörande.” I en kommentar framhöll
Upsala Nya Tidning att ministern uppenbarligen avsåg att göra universiteten till undervisningsanstalter medan den fria forskningen åsidosattes: ”En
’organiserad undervisningsanstalt’ med noga utmätta skolläxor, med betygsböcker och preparationer, det är tydligtvis idealet. När skolgossen får ’flyttning’ till universitetet så kommer han i en ny skola.” Till följd av kritiken
uppsköts reformens genomförande. Även inom riksdagen framfördes kritik
mot Hammarskjölds förslag. Konstitutionsutskottet gjorde en anmälan mot
ecklesiastikministern för att denne inte hade låtit kanslern eller universiteten yttra sig om reformen. Uppsalaprofessorerna Nils Edén och Ernst Trygger ledde de politiska angreppen på Hammarskjöld vid riksdagen. Trygger
betraktade förslaget som ett försök att angripa själva universitetets idé, ett
sätt för byråkrater och tjänstemän inom statsförvaltningen att inskränka
universitetets ställning som ”en själfständig juridisk personlighet”.
Vid universiteten var stämningen upprörd. I mitten av januari 1909 tillsatte kanslern kommittéer vid de båda universiteten med uppgift att sammanställa de synpunkter som fanns rörande den utökade undervisningsskyl-

90

organisation, reformer och universitetsdebatt

digheten. Uppsalakommittén leddes av rektor Henrik Schück och bestod i
övrigt av Erik Stave, Carl Axel Reuterskiöld, Vilhelm Hultkrantz, Nils Edén
och Knut Ångström, det vill säga en representant för varje fakultet och sektion. I mars samma år överlämnade Uppsalakonsistoriet sina synpunkter till
kanslern i den tryckta skriften Handlingar rörande de nya universitetsstatuterna (1909). Med stor kraft framhöll man att universiteten inte uteslutande
utgjorde några undervisningsanstalter. Professorerna skulle inte vara blott
pedagoger och föreläsare – utan även vetenskapsmän och forskare. Debatten
om statuterna pågick under flera år och ledde till att en ny statutrevision
skedde redan 1916.

Professurer och lärartjänster
År 1855 hade Uppsala universitet tjugosex professorer, vardera fyra inom
de högre fakulteterna samt fjorton inom den filosofiska. Professorerna samt
några andra tjänstemän, till exempel räntmästaren, bibliotekarien och sekreteraren utnämndes av kungen. Vice bibliotekarier, adjunkter, språklärare,
exercitiemästare och biblioteksamanuenser utsågs däremot av kanslern. Ytterligare en lärarkategori tillkom 1888, nämligen särskilda lektorstjänster för
utlandsfödda språklärare i engelska, franska och tyska. Dessa var inte fasta
platser, utan utgjorde tillfälliga tvååriga förordnanden med möjlighet till
omförordnande för högst ytterligare en tvåårsperiod.
Vid förslag till akademiska lärarämbeten skulle, enligt 1852 års statuter,
inga andra grunder kunna åberopas ”än graden av ådagalagd vetenskaplig
skicklighet hos de sökande”. Om denna var likartad skulle antalet tjänstgöringsår fälla avgörandet. Även Kungl. Maj:t, som utnämnde professorerna
efter förslag från konsistoriet, fick genom 1809 års grundlag vid befordringar
endast taga hänsyn till den sökandes skicklighet. Detta gick dock att tolka
mycket fritt, eftersom stor betydelse långt fram i tiden kunde läggas vid
subjektiva faktorer som allmän lärdom. Först under loppet av 1800-talets
andra hälft blev forskning betraktad som en lika viktig aspekt som undervisningen, varför vetenskaplig skicklighet blev en allt viktigare befordringsgrund.
När en professur blev ledig skulle större konsistoriet – efter att först
ha underrättat kanslern – låta införa en kungörelse i de allmänna tidningarna, i vilken de sökande anmodades att inkomma med en ansökan senast
klockan tolv den sextionde dagen efter ledigförklaringen. Sedan ansökningarna influtit ålåg det större konsistoriet att göra det möjligt för kandidaterna
att ytterligare styrka sin kompetens med ett lärdomsprov, vilket innebar
en akademisk disputation och två föreläsningar. Disputationsavhandlingen
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skulle författas på latin eller svenska (latinkrav förelåg dock för professurerna i klassiska och österländska språk samt i teologisk exegetik). Från 1870
lämnades tillåtelse att författa avhandlingar inom ämnet nyeuropeisk lingvistik på franska, tyska, engelska eller italienska. Provföreläsningarna hölls
däremot på svenska och förutsattes behandla ämnen som anknöt till den
sökta professuren. Ämnet för den ena föreläsningen valde den sökande själv,
medan han i det andra fallet fick välja mellan olika ämnen som fakulteten
hade formulerat och om vilka han hade underrättats åtta dagar före föreläsningsdagen.
Konsistoriet uppförde därefter en rangordning av de sökande i olika förslagsrum, varefter kanslern fick yttra sig i ärendet. För den slutliga utnämningen svarade Kungl. Maj:t, som fritt kunde välja mellan de på förslag uppförda kandidaterna. I regel valde han den som stod i första förslagsrum, men
det var inte ovanligt att han ändrade den befintliga förslagsordningen. När
utnämningen blivit klar skulle den nye professorn snarast möjligt tillträda
sitt ämbete och hålla en offentlig installationsföreläsning. Sedan han avlagt
professorsed inträdde han som ledamot av konsistoriet.
Utöver professorerna bestod lärarkåren av dels adjunkter, dels docenter.
Adjunkturerna hade ursprungligen inrättats redan 1620. Dessa lärare skulle
hålla offentliga disputationer, men hade däremot rätt att taga betalt för sina
föreläsningar och för annan undervisning. Från början fanns denna lärarkategori endast inom filosofiska fakulteten, men den infördes snart även i de
tre övriga. Adjunkternas villkor förblev ungefär desamma under 200 år. Det
var först genom 1852 års statuter som de ålades en skyldighet att föreläsa två
timmar i veckan. De fungerade därefter som ett slags biträdande professorer
och skulle bland annat inträda som vikarier när professorn i ämnet hade förfall. De var till skillnad från docenterna fast avlönade, men de ekonomiska
villkoren var allt annat än furstliga. Adjunkterna saknade dessutom säte och
stämma i fakultet och konsistorium, varför deras inflytande var begränsat.
På initiativ av F.F. Carlson, som representerade universitetet vid riksdagen,
utverkade ständerna i slutet av 1850-talet ekonomiska medel för två så kallade rörliga adjunkturer vid de båda universiteten. Dessa adjunkturer skulle
inte vara knutna till något visst ämne eller viss fakultet, utan användas för
att kunna behålla särskilt dugliga krafter vid universiteten när ordinarie
befordringsmöjligheter saknades. Adjunktsinstitutionen ifrågasattes ofta;
vissa ansåg att lönevillkoren var för påvra, andra menade att denna lärarkategori var överflödig, kanske rentav skadlig. Svenska Tidningen varnade
till exempel 1857 för att adjunkturerna ”mindre tjenat att uppmuntra de
utmärkta anlagen, än att vid universitetet, till skada för den vetenskapliga
bildningen, qvarhålla medelmåttor”. Adjunkturernas existens kunde därför
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vara till men för den vetenskapliga kvaliteten, eftersom adjunkten – oavsett
vilka faktiska kvalifikationer han ägde – betraktades som stående först i
successionsordningen när en lärostol blev ledig. Mot detta framhöll andra
att kompetenskraven vid tillsättningar av adjunkturer inte var lägre än vid
professurer, varför farhågorna var överdrivna.
Under 1860-talet togs flera initiativ för att förbättra adjunkternas villkor,
och därmed höja deras status, men några resultat att tala om uppnåddes
inte. I början av 1870-talet var adjunktslönerna fortfarande mycket låga och
omfattade två lönelägen, 2 000 respektive 2 500 riksdaler per år. Lönefrågan kom upp till behandling vid riksdagen vid ett flertal tillfällen under de
följande åren. Först 1877 skedde ett verkligt genombrott, då lönerna höjdes
till 3 000 kronor för de sex yngsta adjunkterna samt till 3 500 kronor för de
övriga. Beslutet fick dock begränsad verkan, eftersom det fattades i ett läge
då adjunkturerna höll på att avskaffas.
På hösten 1870 hade filosofen Sigurd Ribbing i konsistoriet föreslagit att
adjunkturerna skulle ersättas med docentstipendier. Dessa stipendier skulle
vara tidsbegränsade för att inte innehavarna skulle ”längre än skäligt kvardröja vid Universitetet, om ej utsigt till befordran yppade sig”. Det var just
detta som, enligt Ribbing, utgjorde det stora problemet med adjunkturerna.
De var nämligen tänkta att erbjuda tillfällig försörjning för forskare som
väntade på att en professur skulle bli ledig. I stället hade de blivit fasta tjänster, på vilka innehavarna kvarstod i åratal. Ribbings förslag blev visserligen
nedröstat i konsistoriet men spred oro bland adjunkterna, som fruktade att
de skulle förlora sin fasta plats vid universitetet. Adjunkterna var ingalunda
nöjda med sin situation, men önskade en förändring av rakt motsatt slag.
De ville att deras tjänster skulle omvandlas till extra ordinarie professurer,
vilket de lät meddela den kommitté som förberedde 1876 års universitetsstatuter. Adjunktsfrågan berördes dock inte i kommitténs betänkande och
följaktligen inte heller i de nya statuterna. Likafullt diskuterades frågan i
riksdagen vid olika tillfällen, och i januari 1877 föreslog Kungl. Maj:t i en
proposition att adjunkturerna skulle ersättas av extra ordinarie professurer. Denna adjunktsreform infördes senare samma år. Adjunkternas villkor förbättrades avsevärt när de upphöjdes till extra ordinarie professorer,
men de hade fortfarande lägre lön än de ordinarie professorerna. Årslönen
för en ordinarie professor vid denna tid var 6 000 kronor, medan en extra
ordinarie professor endast tjänade 4 000 kronor (4 500 kronor efter fem
års tjänstgöring). Under en övergångsperiod kvarstod ett flertal adjunkter,
vars tjänster aldrig omvandlades till extra ordinarie professurer. Filosofen
Fredrik Georg Afzelius, som pensionerades vid utgången av 1893, blev den
allra sista adjunkten som tjänstgjorde vid Uppsala universitet.
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Adjunktsreformen innebar både ekonomiska och statusmässiga fördelar
för de inblandade. De extra ordinarie professorerna hade lägre lön än sina
ordinarie kolleger, men deras villkor var å andra sidan ojämförligt bättre än
de gamla adjunkternas. De hade till exempel säte och stämma i sina fakulteter och kunde utses till dekaner. Föreläsningsskyldigheten utökades från
tre till fyra timmar i veckan, men adjunkternas skyldighet att ombesörja
undervisningen vid vakanser på den ordinarie professuren överflyttades inte
till de extra ordinarie professorerna. För universitetets lärare fick reformen
stor betydelse, ehuru den innebar att det totala antalet lärarbefattningar
minskade något. Tre ordinarie och två så kallade rörliga adjunkturer indrogs
nämligen utan att några motsvarande extra ordinarie professurer tillkom.
De extra ordinarie professurerna var avsedda som ett slags provisorier,
men även dessa tjänster kom snart att betraktas som permanenta. Denna
ordning började allt mer ifrågasättas fram emot sekelskiftet 1900. På senhösten 1896 undertecknade femton av universitetets extra ordinarie professorer en skrivelse till Kungl. Maj:t, bland annat med krav på förbättrade
lönevillkor. Skrivelsen, som var författad av J.A. Lundell, utgavs under titeln
Om de extra ordinarie professorernas aflöning vid de svenska universiteten.
Senare under hösten inkom en motsvarande skrivelse undertecknad av tio
lundensare. Petitionärerna bakom Uppsalaskrivelsen framhöll bland annat
att statsmakterna hade använt möjligheten att utse lågt avlönade extra ordinarie professorer som ett sätt att spara pengar. Under de trettiotvå åren
mellan 1835 och 1867 hade sammanlagt elva nya ordinarie professurer tillkommit. Motsvarande siffra för trettioårsperioden 1868 till 1897 var endast
tre. När de extra ordinarie professurerna skapades var det uttalade syftet
att de skulle utgöra ett slags expektansplatser i väntan på befordran. Det
innebar att den extra ordinarie professorn stod först i tur när den ordinarie
lärostolen i hans ämne blev ledig. Problemet var emellertid att många av
de extra ordinarie professorerna företrädde självständiga discipliner, i vilka
det saknades en ordinarie professor. Innehavarna av dessa professurer hade
exakt samma funktion som universitetets ordinarie professorer och kompetenskraven för att få en sådan tjänst var lika högt ställda. Trots detta hade
de lägre lön, saknade stämma i konsistoriet och kunde inte heller se fram
emot någon befordran. ”De s.k. extraordinarie professorerna i Sverge”, skrev
petitionärerna, ”äro i verkligheten ordinarie professorer med tre fjärdedels
lön och utan rätt eller plikt att deltaga i konsistoriegöromålen.”
De extra ordinarie professorernas bekymmersamma situation blev föremål för en motion i första kammaren vid 1897 års riksdag. Året därpå
uppfördes förslaget att höja deras löner i statsverkspropositionen, till vilket
riksdagen lämnade sitt bifall. Därefter fanns tre lönekategorier för de extra
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ordinarie professorerna. Ingångslönen var 4 500 kronor men lönen skulle
sedan höjas i två steg. Efter fem år skulle man få 5 000 kronor och efter tio
år 5 500 kronor. Detta innebar att de högst betalda extra ordinarie professorerna endast hade 500 kronor lägre lön än en ordinarie professor, vars
årslön fortfarande uppgick till 6 000 kronor. Löneskillnaden var, menade
man, alltför obetydlig för att motivera en så stark åtskillnad mellan de båda
kategorierna.
I juni 1899 gjorde de extra ordinarie professorerna vid de båda universiteten en framställning till Kungl. Maj:t där de dels begärde att benämningen
”extra ordinarie” skulle strykas och att alla innehavare av professorsämbeten
enbart skulle ha titeln professor, dels ville de få säte i konsistoriet och möjlighet att deltaga vid val av rektor och prorektor. Frågan hänsköts av Kungl.
Maj:t till den kommitté som samma år hade utsetts för att utarbeta ett förslag till nya universitetsstatuter. Kommitténs ledamöter instämde i princip
med de extra ordinarie professorernas önskan, men ansåg att framställningen under rådande förhållanden inte kunde bifallas. De hemställde däremot
att Kungl. Maj:t borde överväga om inte skillnaden mellan ordinarie och
extra ordinarie professorer borde upphävas. Denna fråga lät sig dock inte
lösas enskilt, eftersom den fick fundamentala konsekvenser för hela universitetsorganisationen, särskilt för den delikata frågan om större konsistoriets
utformning. De extra ordinarie professorerna fick därför vänta ytterligare
ett decennium på den efterlängtade reformen. På nyåret 1909 omvandlades
samtliga extra ordinarie professurer till ordinarie lärostolar.
Den lärarkategori som hade svagast ställning var docenterna. Forskare
som avlagt gradualexamen kunde utses till docent, förutsatt att avhandlingen erhållit lägst betyget Med beröm godkänd. Sedan docenterna väl blivit
knutna till universitetet lämnades de åt sig själva; några särskilda anvisningar
om vad de skulle göra fanns inte. För att klara uppehället fick de på olika sätt
undervisa mot betalning. År 1852 inrättades sex docentstipendier i Uppsala
(och lika många i Lund). Det innebar således att några docenter kom i åtnjutande av en årlig ersättning om 500 riksdaler. Det var förvisso något, men
även dessa docenter nödgades givetvis utföra ett omfattande arvoderat undervisningsarbete för att kunna försörja sig. Samtidigt var docenterna tvungna att genom egen forskning meritera sig inför framtida tjänstetillsättningar
på adjunkts- eller professorsnivå. De ekonomiska förhållandena var således
mycket svåra för docenterna under 1850- och 1860-talen, vilket bland annat
matematikern Göran Dillner har vittnat om: ”Det högsta understöd, som
kunde komma en docent till del och det vanligen efter många års tjenstgöring med stöd af författaremeriter, var det Filénska legatet 500 kr. Under
sådana förhållanden var det naturligt, att äfven framstående vetenskapliga
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anlag skulle drunkna i brödbekymmer. Jag har känt mången, som lofvat
mycket, men af dylika hinder hållit litet.”
Under 1860- och 1870-talen förekom upprepade krav, såväl om att antalet docentstipendier skulle utökas som att stipendiebeloppet skulle höjas.
Från och med ingången av 1868 höjdes beloppet till 750 kronor, men någon
utökning av antalet stipendier skedde inte förrän 1875, då sex nya stipendier
tillkom. Därefter förfogade universitetet således över tolv docentstipendier,
sex om 1 000 kronor, sex om 750 kronor. Kort därefter löstes även frågan om lönetursberäkning vid läroverken, som länge hade drivits av docentkollektivet. Allt fler docenter lämnade nämligen universiteten för att
tillträda läroverkslektorat, varför de ville kunna tillgodoräkna sig sin akademiska tjänstgöringstid och därmed erhålla högre lönegrad. År 1877 beslutade
Kungl. Maj:t att docenter, som övergick till elementarläroverken, skulle få
tillgodoräkna sig fem tjänsteår. Beslutet gällde ursprungligen endast de docenter som hade innehaft docentstipendium, men utvidgades snart till att
omfatta även oavlönade docenter.

Huvudstad och universitet
En av de häftigaste universitetsdebatterna under epoken gällde universitetets eventuella flyttning till Stockholm. Åren kring 1860 pågick intensiva meningsutbyten i denna fråga såväl vid riksdagen som i tidningspressen, men frågan hade dryftats under lång tid. Redan kring sekelskiftet 1800
hade bland andra Benjamin Höijer, Daniel Boëthius och Gustaf Abraham
Silfverstolpe kritiserat den akademiska skråandan. I mitten av 1850talet väcktes frågan åter till liv, och under de följande åren gick debattens vågor återigen höga. Förespråkarna för ett Stockholmsuniversitet framhöll att
huvudstäderna i de flesta andra jämförbara länder hade egna lärosäten, och
om denna ordning på andra håll bedömdes vara fördelaktig för vetenskapens
utveckling borde rimligen inte Sverige utgöra ett undantag. Som en kontrast
gentemot storstaden framställde man Uppsala som isolerat, provinsiellt och
efterblivet i vetenskapligt hänseende. Till dessa principiellt hållna argument
lades också ett mer jordnära, nämligen ekonomin. I Uppsala behövde man
uppföra ett antal dyrbara institutionsbyggnader, vars kostnad väl motsvarade utgifterna för att flytta universitetet. I Stockholm fanns däremot redan
byggnader som utan alltför omfattande ingrepp skulle kunna omvandlas till
institutionslokaler.
På allvar hade flyttningsfrågan väckts i början av 1820-talet av liberala
politiker och publicister, inte minst Johan Gabriel Richert, vilka ansåg att
universitetet borde knytas till huvudstaden, där ”nationens högsta krafter, i
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lagstiftning, i styrelse, i vetenskap, i konst, i allt vad som hör till folkets offentliga lif” redan var samlade. Närheten till ämbetsverk och andra praktiska inrättningar skulle få ett välgörande inflytande på det traditionsbundna
universitetet med dess ålderdomliga, allomfattande bildningsideal.
Mot detta hävdade Erik Gustaf Geijer universitetets ställning som en fristående och självständig korporation. Den växelverkan mellan det praktiska
livet och universitetsbildningen, som Stockholmsliberalerna efterfrågade,
uppfattade Geijer som föga gagnelig. Huvudstaden hade förvisso mycket att
erbjuda, men dess inflytande över universitetet behövde inte vara av godo.
Tvärtom borgade distansen mellan Uppsala och Stockholm för att universitetet kunde stå fritt från omedelbar politisk påverkan.
Debatten mellan Geijer och Richert handlade inte bara om hur den
högre utbildningen skulle anordnas på ett för samhället så praktiskt sätt
som möjligt. I grunden stod två politiska riktningar – liberalism och konservatism – med vitt skilda bildningsideal mot varandra. De som förfäktade
en praktisk-rationell inställning hade således att kämpa mot dem som betonade universitetets upphöjda ställning som en självständig korporation.
Sin näring hämtade den radikala strömningen inte minst från Tyskland, där
många ville förlägga den traditionella universitetsutbildningen till praktiskt
inriktade specialskolor. Frågan rörde inte bara formen, utan även innehållet. I stället för den rådande betoningen av ämnen som filosofi, historia och
klassiska språk ville man från liberalt håll bereda större utrymme för de
”nyttiga” naturvetenskaperna och ett mer praktiskt orienterat utbildningssystem.
Inom den så kallade ”snillekommitténs” ram fördes under 1820-talet en
intensiv debatt mellan konservativa och liberala krafter, varvid den konservativa sidan kan sägas ha avgått med segern när kommitténs slutbetänkande
formulerades 1829. Flyttningsförslaget avvisades bestämt, med hänvisning
dels till kostnaderna, dels till fruktan för att den akademiska andan skulle
äventyras i huvudstaden, vars politiska strider dessutom skulle inverka negativt och störande på studenterna. Vid samma tid utgav Israel Hwasser under
signaturen E.R.U.F. (”En röst ur fängelset”) pamfletten Om Carolinska institutet (1829), i vilken han motsatte sig institutets utveckling och med emfas
framhöll att den medicinska utbildningen även framdeles skulle vara förlagd
till universiteten.
Med jämna mellanrum uppblossade emellertid flyttningsdebatten under
1830- och 1840-talen. År 1845 skrev tidningen Stockholms Figaros Uppsalakorrespondent Flaccus att fler och fler hade börjat inse att en flyttning av
universitetet var nödvändig, varför han förutspådde projektets ”fullkomliga
realisering” inom en snar framtid. Dagligt Allehanda framhöll vid samma
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tid att Europas huvudstadsuniversitet stod på en ”ojemförligt högre ståndpunkt” än lärosätena på landsorten. Tidningen fann det följaktligen beklagligt att de båda svenska universiteten var förlagda till småstäder, där de var
undandragna ”tillbörlig uppmärksamhet af pressen och det helsosamma inflytandet af det praktiska lifvet”. Även det upsaliensiska Studentbladet tog
ställning för en flyttning av universiteten i Uppsala och Lund till Stockholm,
där tidningen ansåg att ett gemensamt nationaluniversitet borde upprättas.
Men trots att flyttningskraven aldrig riktigt tystnade föreföll universiteten vara fast förankrade i Uppsala och Lund när de nya statuterna utfärdades 1852. Det skulle dock visa sig att frågan långtifrån var avgjord, tvärtom
präglades 1850-talets andra hälft av en intensiv kraftmätning mellan de båda
lägren. Flyttningsförespråkarnas argument hade denna gång huvudsakligen
praktisk och ekonomisk karaktär; någon motsvarighet till Geijers och Richerts filosofiska meningsutbyte om det akademiska bildningsbegreppet förekom knappast. Man framhöll att universitetsmännen, särskilt vid juridiska
och medicinska fakulteterna, skulle draga fördel av de kontakter med det
vardagliga livet som huvudstadstillvaron erbjöd. Dagliga möten med andra
människor än bara universitetskolleger skulle utöva ett välgörande inflytande på professorerna, som skulle få nya impulser, undvika ensidighet och
lära sig att betrakta saker ur nya perspektiv. Dessutom skulle pressen på ett
mer effektivt sätt kunna övervaka vad som skedde inom universitetets hägn.
Det var emellertid inte bara universiteten som skulle gagnas av en flyttning, även huvudstadens befolkning skulle draga nytta av en egen bildningsanstalt. I Stockholm skulle föreläsningarna, framhöll Aftonbladet, inte
uteslutande rikta sig till ”en exklusiv, på förhand noga tenterad och värdig
befunnen kår” utan vara tillgängliga för ”en hel stor stads befolkning”. Gärna anförde man Köpenhamn som exempel, där vissa föreläsningar hade en
mer inomakademisk karaktär, medan andra vände sig till en bredare publik.
Aftonbladet gendrev även alla påståenden om att den stökiga miljön i en
huvudstad skulle inverka negativt på både forskning och undervisning: ”Vi
hafva också för icke länge sedan sett t.ex. en Berzelius till fullkomlighet genomföra det paradoxa att blifva Europas största vetenskapsman i sitt fack,
lefvande midt i Stockholms otaliga distraktioner och egande sitt laboratorium endast få steg från denna horribla Drottninggata!”
Vid riksdagen 1850/51 framlade Bengt Gudmundsson en motion i bondeståndet, varvid han underströk betydelsen av att åtminstone de praktiska fakulteterna vid de båda universiteten skulle flyttas till Stockholm.
Landsortsuniversiteten omtalade han som ”dessa vidunderligheter, som
fortfara från sekel till sekel”. Något genomslag fick dock inte förslaget, vare
sig denna gång eller när det lanserades på nytt några år senare. Flyttnings98
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förespråkarna började dock flytta fram sina positioner. Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning publicerade en hel artikelserie, som häftigt angrep
universitetets företrädare för deras kostsamma och onödiga satsningar på
nya institutionsbyggnader. Det stred, menade tidningen, mot allt förnuft
att uppföra oproportionerligt stora byggnader ”under det akademien allt
mer och mer förlorade sin betydelse såsom sådan, men deremot saknaden
af ett universitet i hufvudstaden med hvarje dag gjorde sig mer och mer
kännbar”.
I samband med skandinavistmötet i Uppsala 1856 skedde nästa framstöt.
Det kan framstå som paradoxalt att denna stora manifestation, för vilken
Uppsalastudenterna stod som värdar, utgjorde upptakten till det sista stora
försöket att flytta universitetet. Flyttningsfrågan berördes dock mer eller
mindre uttalat flera gånger under mötet, inte minst under den avslutande
middagen på Hasselbacken i Stockholm. Vid detta tillfälle höll Pehr Henrik Malmsten, professor vid Karolinska institutet, talet för vetenskaperna
i Norden, varvid han tog tillfället i akt att plädera för inrättandet av ett
universitet i huvudstaden: ”Måtte vi en gång äfven här i Stockholm finna
en centralpunkt för vårt andliga lif, måtte bildningen få ett hjerta på det
ställe, där samhällets alla pulsådror mötas!” Farhågan att ”ungdomens lifliga,
lättrörliga sinne möjligen kunde förledas att störande och våldsamt ingripa
i samhällets lugna utveckling”, ansåg han vara mycket överdriven, vilket utvecklingen i såväl Danmark som Norge visade. Inget av dessa länder skulle
vara berett att avstå förmånen att äga universitet i sina respektive huvudstäder. Riskerna med ett huvudstadsuniversitet hade således, enligt Malmsten,
våldsamt överdrivits i den svenska debatten: ”Lika gerna kunde man låta det
bördigaste fält ligga obrukadt, hellre än att beså detsamma, blott af fruktan
att ett och annat ogräs der kunde gro jemte det gyllene kornet.”
Nya Elementarskolans rektor, liberalen Per Adam Siljeström, talade inte
i klartext på samma sätt som Malmsten, men väckte uppseende genom att i
sitt skåltal till Uppsala universitet tala om behovet av vetenskapens beröring
med det praktiska livet. Carl Yngve Sahlin, som höll svarstalet å universitetets vägnar, uppfattade undertonen i budskapet och underströk att kontakten med det praktiska livet var möjlig även i en mindre stad. Malmstens tal
återgavs in extenso i Aftonbladet, som karakteriserade det som ”en förträfflig
väckelse till eftertanke i detta ämne”. Senare under sommaren 1856 införde
tidningen artikelserien ”Hufvudstad och universitet”, där en flyttning av
universiteten förordades med emfas. Författaren till artiklarna var anonym,
men hans goda insikter i förhållandena i Uppsala förvånade många. Först
tre år senare, efter den upsaliensiske latinprofessorn Carl Edvard Zedritz’
död, avslöjades det att artiklarna hade flutit från hans penna. Aftonbladets
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angrepp på universitetet hade alltså utgått från en ledamot av dess eget
konsistorium!
Zedritz beklagade att idén om ett huvudstadsuniversitet ”en längre tid
legat i dvala” men menade att det var hög tid att diskutera frågan på nytt.
Visserligen kunde uppförandet av kostsamma byggnader som Carolina, Chemicum, Anatomiska institutionen och observatoriet uppfattas som ägnade
”att för beständigt eller åtminstone till en oberäknelig sen framtid aflägsna
hoppet eller till och med sjelfva föreställningen om akademiens förflyttning
till hufvudstaden”. Likafullt fann han åtskilligt som talade för en flyttning.
De blivande läkarna måste, trots att de utbildades och examinerades i Uppsala, göra sin praktik i Stockholm. I huvudstaden fanns dessutom det väl
fungerande Karolinska institutet, och man kunde fråga sig om det var ekonomiskt försvarbart att bedriva medicinsk utbildning på två så närbelägna
platser.
Juristerna skulle vidare, enligt Zedritz’ förmenande, draga stora fördelar
av en flyttning till Stockholm, eftersom alla ämbetsverk och många domstolar fanns i huvudstaden. De humanistiska forskarna skulle få tillgång till
Riksarkivet och andra arkiv, och de estetiska disciplinernas studenter skulle
lätt kunna taga del av huvudstadens alla konstsamlingar. Naturvetarna inom
filosofiska fakulteten skulle gynnas av närheten till det praktiska livet och en
större arbetsmarknad. När det gällde teologiska fakulteten fann Zedritz inga
särskilda fördelar med en flyttning, men heller inga avgörande nackdelar.
Därför ansåg han att en kompromisslösning var möjlig: teologiska fakulteten
kunde få vara kvar i Uppsala samtidigt som de lägre fakulteterna överfördes till Stockholm. Zedritz’ artiklar i Aftonbladet gav astronomiprofessorn
Gustaf Svanberg anledning att publicera skriften Hufvudstad och universitet,
i vilken han bemötte Zedritz’ argument. Svanberg framhöll, precis som tidigare Wilhelm Fredrik Palmblad, att den gustavianska arvegodsdonationen
var ställd just till Uppsala universitet, och att den således måste återgå till
Vasafamiljens ättlingar om universitetet flyttades. Universitetets finansiella
ställning skulle därmed undergrävas.
I slutet av 1850-talet skruvades tonläget upp ytterligare. I mars 1859 förberedde den kommitté som tillsatts för den medicinska undervisningens
ordnande ett förslag, vilket man från Uppsalahorisonten fruktade skulle
innebära att medicinska fakulteterna i Lund och Uppsala bröts loss och förenades med Karolinska institutet till en medicinsk högskola i Stockholm.
Stockholmstidningarna såg däremot med förväntan fram emot förslaget.
Svenska tidningen konstaterade att Sveriges folkmängd om tre och en halv
miljon invånare inte var tillräcklig för att motivera existensen av tre medicinska högskolor, det vore ”ett allt för stort öfverflöd och en oförsvarlig miss100
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hushållning”. Att den sammanslagna medicinska högskolan skulle placeras
någon annanstans än i huvudstaden betraktades som uteslutet.
För Uppsalas del hade hotet om en universitetsflyttning därmed åter
blivit akut. Den gamle Israel Hwasser, som inte hade yttrat sig offentligt i
flyttningsfrågan på tjugo år, framträdde i Carl Johans Förbundet i mars 1859
med en flammande appell mot de krassa materialistiska krafter som hotade att förstöra ”Sveriges gamla kulturanstalter” för att i stället överlämna
”medicinens bildningsvård” till ”en handtverksskola i Stockholm”. En vecka
senare tog signaturen ”Älskare af medicinen såsom wetenskap och konst,
men icke såsom handtwerk” till orda i Upsala. Skribenten avrådde bestämt
från en flyttning och konstaterade att det inte fanns någon huvudstad i världen, där ”insigter, wetenskap och en sann, djupare bildning så litet wärderas
som i Stockholm, hwarest andan och tonen i lefnadssätt, seder och opinion,
äro inom alla klasser så totalt wända ifrån studier, kunskapers och duglighets förwärfwande, och all håg deremot endast och uteslutande rigtad är
flärd och yppighet, åt tidsfördrif, njutningar och nöjen, samt ett krasst och
rått fikande efter penningen, såsom medel för njutningsbegäret”. Citatet illustrerar att tonläget i debatten hade skärpts. Även motståndarsidan gjorde
sig skyldig till förlöpningar av detta slag.
Sommaren 1859 lämnade kommittén sitt slutbetänkande. Huvudförslaget innebar att medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund skulle indragas
för att ersättas med en medicinsk högskola i Stockholm, men eftersom de
kommitterade insåg att detta på kort sikt inte var praktiskt genomförbart
förordade de en interimslösning, enligt vilken fakulteterna tills vidare skulle
finnas kvar. Carl Benedict Mesterton, som energiskt kämpat för Uppsalalinjen, reserverade sig mot betänkandet. Hans motstånd delades av fler. Under den följande behandlingen var det endast professorerna vid Karolinska
institutet som stödde förslaget. Diskussionen slutade med att Kungl. Maj:t
1861 beslutade att endast universiteten skulle få utfärda medicine kandidatexamen, men att den kliniska kursen, som föregick licentiatexamen, skulle
genomgås vid Karolinska institutet. Själva medicine licentiatexamen kunde
därefter avläggas antingen vid Karolinska institutet eller något av universiteten. Därmed undanröjdes den omedelbara faran för en flyttning. Det är inte
omöjligt att det var det utsatta läget som drev fram den snabba utvecklingen
av den medicinska undervisningen i Uppsala i slutet av 1850-talet. Inom
loppet av halvtannat år infördes klinisk undervisning i fyra ämnen: medicin,
kirurgi, obstetrik och psykiatri.
Stockholmstidningarna grep varje möjlighet att påvisa missförhållanden i
Uppsala. I samband med det ”Richertska målet” 1859 tog Aftonbladet uttalat
parti för studenten Mårten B. Richert under dennes konflikt med kemisten
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Lars Svanberg, som i strid med huvudstadsopinionen hade lyckats utverka
anslag till den kostsamma institutionsbyggnaden Chemicum.
Det var inte bara medicinska, utan även juridiska fakultetens framtid
i Uppsala som stod på spel. Knut Olivecrona utgav skriften Om den juridiska undervisningen vid universitetet i Upsala (1859), där han protesterade
mot planerna på att flytta universitetet. Olivecrona fick ett anonymt svar i
broschyren Ideer till en universitetsreform i en helt annan riktning än den som
för juridiska fakultetens ombildning blifvit å bane bragt. Snart stod det klart
att författaren bakom den anonyma motskriften var den konservative Sven
Lorens Theorell. Olivecrona svarade i sin tur genom att utge en reviderad
andra upplaga av sin skrift.
År 1860 utkom pamfletten Kostnaderna för Upsala universitets flyttning.
Den var visserligen utgiven anonymt, men dess författare, Gustaf Svanberg och Sigurd Ribbing, var kända. Skriften ägnades huvudsakligen åt att
bemöta de föregivna ekonomiska motiven för att flytta universitetet. Enligt förespråkarnas mest optimistiska prognoser skulle kostnaden för hela
universitetets flyttning uppgå till endast 354 000 kronor. Denna summa
fann Svanberg och Ribbing löjeväckande låg och förmodligen endast avsedd
att ”aflocka Rikets Ständer bifall till flyttningen för att sedermera komma
fram med anspråken”. Svanberg och Ribbing fäste uppmärksamhet på tre
huvudsakliga kostnader, vilka de ansåg ha blivit alltför lättvindigt eller
inte alls beaktade. För det första gällde det lönerna. Professorerna och de
högre tjänstemännen var genom sina fullmakter inte tvungna att följa med
universitetet om det flyttades, varför många – särskilt de som uppgivit
hoppet om ytterligare befordran – hellre skulle stanna i Uppsala med sin
professorslön som pension än att taga anställning vid ett nytt universitet
i Stockholm. I ett inledningsskede beräknade författarna att statens pensionskostnader då skulle öka med åtminstone 150 000 riksdaler årligen,
vilken summa givetvis skulle minska i takt med att de presumtiva pensionärerna avgick med döden. De båda författarna betonade att ingen heller
kunde klandra Uppsalas universitetslärare om de inte skulle vilja ha något
att göra med Stockholmsuniversitetet, eftersom de under lång tid blivit
förtalade av huvudstadspressen: ”Det är icke alla, som anse det vara lyckligt att hafva sin verksamhetssfer i hufvudstaden, och det bör icke räknas
Upsalas lärare till last, såsom en uppstudsighet och bristande patriotism,
om de icke vilja uppträda inom en stad, hvars tidningar under en följd af
år, och således förmodligen med sin omgifnings bifall, högst fientligt bemött Universitetet och helt och hållet underkänt dess verksamhet; ja, helt
nyligen till och med låtit förstå, att Stockholms innevånare, såsom åhörare
af lärarnes föreläsningar, genom hvissling, hyssjande och stampning skulle
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Johan Fredrik Meyers teckning, som infördes i Illustrerad Tidning 1865, visar strandpromenaden genom ”Landshövdingens hage” (nuvarande Stadsträdgården), från vilken Uppsalaborna kunde betrakta ångbåtstrafiken på Fyrisån.

Ångbåten
Under decennierna kring 1800-talets mitt var ångbåten det smidigaste transportmedlet
mellan Uppsala och Stockholm. Resan tog ungefär fem och en halv timme enkel resa. Under vinterhalvåret var man däremot hänvisad till kalla och dragiga diligenser, som behövde
minst nio timmar för att färdas mellan städerna.Vintern 1866 lämnade Upsala-Posten denna
illustrativa skildring av resandets vedermödor under vinterhalvåret: ”I följd af den mängd
snö, som föll i söndags och hwilken under de senare dagarne ytterligare påökats, har såwäl
postwerket som diligensbolaget nödgats uppsätta sina diligenser och i stället anwända småslädar. Både post- och passagerare-transporten har derigenom kunnat försiggå, endast att
framkomsten skett senare än wanligt. I söndags hunno ej diligensslädarne från Stockholm
fram på dagen, utan ankommo först kl. 8 och kl. 11 på måndagsförmiddagen.” Resandet
med diligenser var både obekvämt och tidskrävande. Följaktligen blev den första ångbåtens ankomst ett viktigt vårtecken, vilket markerade att stadens isolering var bruten.
Betydelsen av ångbåtsförbindelsen minskade dock 1866, då järnvägen mellan Stockholm
och Uppsala invigdes. Till vänster syns det nya Akademiska sjukhuset, som höll på att
uppföras och togs i bruk två år senare (1867).

hålla dem vid marginalen och hindra dem att inrätta sina föreläsningar
efter deras egna åsigter.”
Förutom en dryg pensionskostnad kunde staten dessutom räkna med att
lönekostnaden vid en universitetsflyttning skulle öka väsentligt. Det var helt
naturligt, dels för att levnadskostnaderna var högre i Stockholm, dels eftersom fler tjänstemän och fler professorer skulle behöva anställas. Särskilt
betonade författarna att den stora ökningen av professurer vid medicinska

103

uppsala universitet

1852–1916

fakulteten, som de praktiskt sinnade flyttningsförespråkarna förutskickade,
rimligen måste någorlunda kompenseras genom ökningar även av de övriga
fakulteternas professurer. Ett universitet måste vara allsidigt inriktat och
kunde inte på detta sätt bli dominerat av medicinvetenskaperna.
Byggnadskostnaderna i samband med en flyttning hade, enligt Svanberg
och Ribbing, grovt underskattats. I en stad av Stockholms storlek skulle
verksamheten behöva samlas i ett universitetshus med en stor aula, vilken
byggnad omöjligen kunde uppföras för en kostnad understigande 200 000
riksdaler (sannolikt betydligt mer). Till detta kunde läggas ytterligare minst
150 000 riksdaler för att uppföra ett bibliotekshus, samt ytterligare större
belopp för att bygga ett kemiskt laboratorium, anlägga en botanisk trädgård,
uppföra lokaler för konsistorierna och fakulteterna. Men inte heller med
detta var det nog, påpekade författarna: ”Komme en flyttning till stånd,
blefve det väl en juridisk nödvändighet att åt Skytteanska och Ekonomiska
professionerne anskaffa motsvarande gårdar mot dem, som de nu till följe
af privat donation disponera i Upsala.” Sammantaget uppskattade Svanberg
och Ribbing flyttningskostnaderna till minst 1 050 000 riksdaler.
För den motsatta ståndpunkten argumenterade bibliotekarien vid Karolinska institutet Johan Valentin Broberg, som våren 1860 utgav pamfletten
Om Universitets-Idéens betydelse. Han presenterade en historisk exposé över
universitetsbegreppet och förnekade att detta med nödvändighet fordrade
”alla vetenskapers sammanboende på ett ställe”.
Under sommaren och hösten 1860 debatterades flyttningsfrågan med
samma energi som förut. Aftonbladet angrep särskilt medicinska fakulteten,
vars professorer anklagades för att vilja utestänga all naturforskning och i
stället, på ett förlegat sätt, hämta sina grundsatser från filosofin. Innehavaren
av lärostolen i patologi (Per Hedenius) beskylldes för att hylla ett vetenskapligt ideal som innebar ”en återgång till den gamla hippokratismens föråldrade
läror”. Om fakultetens övriga lärare blev domen minst lika hård: ”Två af de
öfriga professorerna äro så helt och hållet upptagna af enskild praktik, att
knappast någon tid blir dem öfrig till föreläsningar och tentamina, än mindre
till egna studier. Den fjerde professorn inom fakulteten är så allmänt känd för
sin oduglighet, att vi ej en gång i Upsala hört mer än ett omdöme om honom.”
Vid denna tid började missmodet sprida sig bland flyttningsanhängarna.
Det hade nämligen visat sig vara betydligt lättare att plädera för en universitetsflyttning än att verkligen få en sådan till stånd. Uppsalalinjens förespråkare hade dessutom två trumfkort att spela ut: dels skulle en flyttning medföra oerhörda kostnader, dels stod det klart och tydligt i Gustaf II Adolfs
donationsbrev att arvegodsdonationen var ställd till universitetet i Uppsala
– inte till något universitet på annan plats.

104

organisation, reformer och universitetsdebatt

Statistikern och politikern Eduard Ljungberg tog 1862 ett av de sista
större initiativen för att få en flyttning till stånd. I en motion till riksdagen, som utförligt refererades i Aftonbladet, framhöll han flera exempel på
lyckade universitetsflyttningar. Universitetet i Frankfurt an der Oder flyttades 1811 till Breslau och 1826 hade universitetet i Landshut flyttats till
München. Flyttningen av Åbo universitet till Helsingfors 1827 utgjorde ett
näraliggande exempel. I samtliga dessa fall hade universiteten funnit sig väl
tillrätta på sina nya orter samtidigt som ingen av de städer som förlorat sina
universitet hade gått under.
På våren 1863 utgav Adolf Hedin skriften Belysning af förslaget om Upsala
universitets flyttning till Stockholm, som utgjorde ett svar till Ljungberg. Hedin, som senare framträdde som en av landets tongivande reformliberaler,
bodde vid denna tid fortfarande kvar i Uppsala och verkade bland annat
som skribent för Upsala-Posten. Han avvisade grundligt alla flyttningsförespråkarnas argument, men tillade att han ansåg att Sverige behövde tre
universitet – om huvudstaden skulle få ett universitet borde man således
bygga upp ett nytt från grunden. Vid samma tid utgav Olof Glas Några ord
i den medicinska frågan (1863), i vilken han polemiserade mot olika försök
att revidera innebörden av den kompromisslösning rörande den medicinska
utbildningen som skett 1861. Med dessa replikskiften avslutades i princip
den halvsekellånga flyttningsdebatten.
Under sommaren 1863 hölls det nionde skandinaviska naturforskarmötet
i Stockholm, varvid delegaterna även besökte Uppsala under två julidagar.
Stora festligheter anställdes i Botaniska trädgården, och den danske geologen Johan Georg Forchhammer möttes av stort jubel när han från talarstolen förklarade att det vore ett misstag att flytta universitetet till Stockholm.
Efter talet bars han i triumf runt planen framför orangeriet av entusiastiska
åhörare. Vid det laget förstod de flesta att striden var vunnen: universitetet
skulle förbli i Uppsala. Tre år senare, i augusti 1866, skrev Carl XV till ärkebiskopen och prokanslern Henrik Reuterdahl att tillkomsten av järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Uppsala innebar att ”flyttnings fantasierna”
kunde avskrivas. Aftonbladet gav dock inte upp sin strävan. Så sent som i
januari 1866 framhöll tidningen att järnvägens invigning tvärtom skulle leda
till att ”universitetets flyttning till hufvudstaden blir en absolut nödvändighet, insedd, erkänd, varmt påyrkad och genomdrifven af universitetets egna
närmaste målsmän”. Denna profetia besannades emellertid inte.
Följdverkningarna av flyttningsdebatten kastade för lång tid framåt
en skugga över universitetet. I samband med Carl XII-statyns invigning i
Kungsträdgården 1868 framträdde en stor Uppsalakör under Oscar Arpis
ledning. Sångarna mottogs i Stockholm av August Blanche, som bjöd dem
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på lunch i börssalen. I sitt tal uttryckte Blanche – som oväntat avled någon
timme senare – åsikten att hela universitetet borde flyttas till huvudstaden,
men inkastet väckte inget bifall. Astronomen Gustaf Svanberg, som oförtröttligt hade bekämpat flyttningsplanerna, beklagade i sina memoarer att
den yngre generationen hade glömt ”alla de otidigheter, som i många år utöstes öfver det ’ruttna’ Upsala”. Carl Benedict Mesterton, en annan ledande
debattör på Uppsalasidan, konstaterade med tillfredsställelse i ett tal vid
den nordiska festen 1872 att försöken att minska i stället för att öka antalet
universitet definitivt hade avförts från dagordningen, samt tillade: ”om man
af ovist nit velat krossa den stora sköna ädelstenen för att af fragmenterna
göra smärre bijouer – så är dock gudskelof denna tid förbi, och vi kunna af
hjertat glädja oss åt våra svenska högskolors nuvarande ställning och den
omhuldan de åtnjuta både af regering och representation”. I samband med
jubelfesten 1877 överlämnade grosshandlaren H.W. Söderman 3 000 kronor
till Uplands nation för inrättandet av ett stipendium för förtjänta studenter inom nationen. Donatorn fann dock säkrast att föreskriva att medlen,
inklusive ränta, skulle överlämnas till Uppsala handelsförenings pensionsfond för den händelse att universitetet skulle flyttas från staden. Av motsatt
uppfattning var publicisten Oscar Svahn (pseudonymen Thord Bonde), vars
satiriska Våra öfverliggare (1885) även rymde en utförlig framställning kring
behovet av ett huvudstadsuniversitet. Småstadsuniversitetens ”bristfälligheter i organisation, arbetsanda och studieanda” kunde endast undanrödjas
genom konkurrens med ett universitet i Stockholm. Svahn tillstod att en
flyttning av universiteten ”aldrig mera på allvar kan komma på dagordningen”, men underströk att den ökade folkmängden hade skapat behov av ett
tredje universitet.
Ännu fram emot sekelskiftet 1900 hördes ekon från flyttningsdebatten, så till exempel när Stockholms stadsfullmäktige i januari 1895 utsåg
Carl Yngve Sahlin till ledamot av styrelsen för Stockholms högskola. Sahlin,
som flyttat till huvudstaden efter pensioneringen, ansågs vara en auktoritativ kraft som högskolan behövde efter de uppslitande konflikterna mellan
Gösta Mittag-Leffler och lärarrådet å ena sidan och högskolans styrelse å
den andra. Sahlin hade onekligen värdefull erfarenhet från sitt trettonåriga
rektorat för Uppsala universitet, men Aftonbladet var föga entusiastiskt över
hans kandidatur: ”Hr Sahlin har obestridligen i Upsala representerat den
stillastående riktningen. Såsom filosof och därhos tillhörande den föråldrade
Boströmianska riktningen inom filosofien, kan han näppeligen tillföra Högskolans styrelse någon sakkunskap med hänsyn till organisationen af vare
sig den nuvarande matematisk-naturhistoriska fakulteten vid Högskolan, ej
häller den juridiska fakultet, till hvars upprättande stadsfullmäktige nyligen
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anslagit stora medel.” Fyris svarade kort därefter med viss förnöjelse: ”Männen från de ’sterila småstadsuniversiteten’ äro bra att ha, då storstädernas
högskolor råkat på dekadans – det är en reflexion, som man ovillkorligen gör
sig vid tanken på en af de senare dagarnas händelser.”
Som en sista efterdyning av flyttningsdebatten kan man betrakta de offentliga meningsutbyten som förekom i samband med invigningen av Stockholms högskolas nya byggnad i december 1909. Med anledning av tilldragelsen införde Aftonbladet en stor intervju med Svante Arrhenius. Han hade
visserligen lämnat sin professur vid högskolan, men kvarstod fortfarande i
dess styrelse. I intervjun uttryckte han sitt förbehållslösa stöd för att universitet och högskolor borde placeras i huvudstäder eller andra större städer;
vid småstadsuniversiteten hamnade vetenskapen alltid i bakvatten. ”Professorerna i våra små universitetsstäder blir lätt isolerade. Där de sitta i sin
höghet och maktfullkomlighet, auktoriteter hvar och en inom sitt område
och oberörda af det nödvändigaste af allt: vetenskaplig kritik, känna de sig
som små påfvar.” Arrhenius’ skarpa uttalanden återgavs senare i flera andra
tidningar. Svenska Dagbladet valde den triumferande rubriken ”Stockholms
högskola i spetsen: Utvecklingens lag – hufvudstadsuniversitet före landsorts-”.
I Uppsala mottogs Arrhenius’ uttalanden däremot med både besvikelse
och upprördhet. Upsala Nya Tidning införde flera artiklar, där hans åsikter
bemöttes. Tidningen fann dessutom anledning att ge offentlighet åt vad man
fått höra i samband med Ernest Rutherfords Sverigebesök året innan. Rutherford, som mottog Nobelpriset i kemi 1908, hade valt att göra en kort visit i
Uppsala. Sedan han blivit förevisad universitetet och de naturvetenskapliga
institutionerna uttryckte han sin glädje över att han trots allt hade genomfört utfärden. För sina värdar berättade han att Svante Arrhenius hade avrått
honom från att resa till Uppsala, under förespegling att han inte skulle få se
något annat än ett betydelselöst och akterseglat småstadsuniversitet.
Reaktionerna blev således häftiga, varför Svante Arrhenius införde en
förtydligande artikel i Aftonbladet. Han framhöll att den första artikeln inte
utgjort en regelrätt intervju utan ett samtalsreferat, varför både hans uttryck och ståndpunkter hade blivit mer tillspetsade, än vad som varit hans
avsikt. Han avfärdade uppgiften att han skulle ha avrått Rutherford från
att besöka Uppsala som ett grundlöst rykte. Upsala Nya Tidning vidhöll
dock sina uppgifter under försäkran att dessa hade inhämtats från flera håll
i universitetsvärlden.
Under invigningen av högskolans nya byggnad representerades Uppsala
universitet av rektor Henrik Schück. Efter Arrhenius’ utspel var många nyfikna på vad han skulle säga. I sitt tal undvek inte Schück den känsliga frågan
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om huvudstads- respektive landsortsuniversitet. Han framhöll att Uppsala genom kommunikationernas utveckling snart skulle vara en förstad till
Stockholm, varvid man skulle få två universitet i så gott som samma stad.
Hur utvecklingen närmare skulle gestalta sig ville han inte spekulera om,
men han hoppades att de båda lärosätena i framtiden skulle samarbeta och
komplettera varandra.
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vara universitetets högste styresman. Det ålåg honom att verka för universitetets bästa
och att så ofta som möjligt – minst en gång varje läsår – besöka akademien
för att inhämta kunskap om dess ”välbefinnande och bevarande”. Han förutsattes omsorgsfullt informera sig om allt som avhandlades vid konsistoriet
liksom att övervaka både räntmästarens och bibliotekariens arbete. Vidare
var det kanslern som gav fakulteternas dekaner rätt att anställa promotioner. Kanslern utsågs av Kungl. Maj:t efter förslag från konsistoriet. Beträffande kanslerns kvalifikationer sades att han skulle vara ”gudfruktig, lämplig,
utrustad med myndighet, intresserad av universitetet, kunnig i akademiska
ärenden och mycket uppriktigt tillgiven den rena evangeliska läran, sammanfattad i Guds ord, den oförändrade augsburgska bekännelsen och Uppsala mötes beslut”.
Enligt de nya statuterna av 1852 skulle kanslern utses genom en särskild
valprocedur inom det större konsistoriet, vid vilken, förutom konsistoriets
ledamöter, även räntmästaren och bibliotekarien hade rätt att deltaga. Valet
genomfördes med slutna sedlar, varefter kungen underrättades om resultatet. Kanslern borde, stadgades det, utses bland de män, ”som genom sin
samhällsställning i förening med nit för vetenskaplig odling verksamt kunna
vårda och befrämja universitetets väl och studiernas sanna förkovran”. Han
förutsattes ha god insikt i hur undervisningen bedrevs, och skulle bevaka att
lärarna uppfyllde sina skyldigheter, samt att de studerande iakttog flit, ordning och sedlighet. Vidare skulle kanslern vid behov påtala fel och försummelser av någon av universitetets tjänstemän, liksom av rektorn eller någon
ledamot av konsistorierna.
Statuternas lydelse rörande kanslersfunktionen var i stort sett densamma
i de nya konstitutioner som utfärdades 1876, 1908 och 1916. År 1893 fastslogs
dock uttryckligen att kanslersämbetet skulle vara gemensamt för de båda
nligt de äldre universitetsstatuterna skulle kanslern
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universiteten och Karolinska institutet, vilket således innebar att den ordning som i praktiken gällt sedan 1824 även fastslogs formellt. Nyordningen
innefattade även en förändring av valproceduren. Framdeles skulle valet
förrättas genom särskilda valmän, fyrtioåtta i Uppsala, trettioåtta i Lund
och arton vid Karolinska institutet. Valmännen omfattade inte som tidigare
blott konsistorieledamöter, prokansler, räntmästare och bibliotekarie, utan
även erforderligt antal extra ordinarie professorer. Genom hela epoken förblev kanslersbefattningen en oavlönad honorärpost; den enda belöningen
var att ämbetet i sig var prestigefyllt. Detta var uppenbarligen tillräckligt,
eftersom det sällan var förenat med svårighet att finna lämpliga kandidater.
Sedan 1700-talets slut hade kanslersämbetet i regel innehafts av kungliga
personer. Gustaf IV Adolph fungerade som kansler under sin kronprinstid,
men även från 1796 då han blev myndig kung. Under några år däremellan
verkade hans förmyndare hertig Carl (senare Carl XIII) som kansler. Efter
studentoroligheterna 1799 avgick kungen i protest, varvid kanslerssysslan
övertogs av Axel von Fersen den yngre. Ingen regerande monark har därefter
varit universitetskansler.
Lunds universitet följde så småningom Uppsalas exempel med kungliga
kanslerer. Efter Carl Axel Trolle-Wachtmeisters död 1810 valde man den
nye kronprinsen Carl August, men dennes kansleriat blev inte långvarigt.
Bara tjugo dagar efter att han hade mottagit universitetets kallelse avled
han i slaganfall på Kvidinge hed. Till hans efterträdare valde lundensarna
diplomaten och utrikesstatsministern Lars von Engeström. Lundakanslerns
oväntade frånfälle ledde till att hans upsaliensiske kollega Axel von Fersen
lynchades av en uppretad folkmassa i juni 1810. Efter denna händelse valde
Uppsala universitet åter en furstlig kansler, nämligen den nye kronprinsen
Carl Johan. Denne innehade kansleriatet fram till sitt trontillträde i februari
1818, varefter hans son Oscar (I) följde under sin kronprinstid. I juni 1824,
efter Lars von Engeströms avgång, utsågs kronprins Oscar till kansler även
i Lund. Från och med detta år var universiteten således underställda en gemensam kansler.
Då Oscar I blev kung i mars 1844 ersattes han som kansler av sin äldste
son kronprins Carl (XV). Men redan inför detta kanslersval inkom åtskilliga
synpunkter, främst från den liberala pressen, kring det lämpliga och grundlagsenliga i att välja kronprinsen till kansler. I den fyrtiofemte paragrafen
i 1809 års regeringsform stod det nämligen klart uttryckt att varken ”Svea
rikes kronprins eller arffurste eller prinsar af det konungsliga huset skola
hafva något lifgeding eller civilt embete”.
Faktum är att till och med Oscar I själv var tveksam inför kronprinsens
kandidatur, men han gav vika för det starka opinionstrycket från universi-
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tetet. I Uppsala fanns nämligen en stark önskan att få se Carl som kansler.
Israel Hwasser ansåg exempelvis att kanslersämbetet utgjorde ”en furstlig
befattning och bestämt tillhör tronföljarens kall”. Han vände sig därför indignerat mot de ”rabulister och reformister”, som tagit tronskiftet till intäkt
för att hävda uppfattningen att kronprinsens kansleriat var oförenligt med
grundlagen och därför borde avskaffas. Eldunderstöd fick han bland annat av
Johan Henric Schröder, som framhöll att kanslersuppdraget var oavlönat och
därför omöjligen kunde betraktas som ett vanligt civilt ämbete. Filosofen
Christopher Jacob Boström fruktade att en reformering av kanslersämbetet
skulle bli förödande för universiteten, som riskerade att förlora sin ”gamla
character af en fri corporation, samt nedsättas till simpelt embetswerk med
Gud wet hwilket anseende”.
Till saken hörde att Erik Gustaf Geijer, som för universitetets räkning
uppvaktade kungen, lät förstå att Magnus Brahe med all sannolikhet skulle
väljas om inte kronprinsen ställde upp. Geijer kände naturligtvis väl till att
kungen önskade få ett slut på det så kallade Braheväldet och därför ogärna
såg att faderns gunstling erhöll fler honorärposter. Inför denna utsikt accepterade Oscar I kronprinsens kandidatur i Uppsala, men han uteslöt inte
att prins Gustaf kunde vara ett alternativ i Lund. Flera förhållanden talade
emellertid emot en sådan lösning. Det hade rimmat illa att välja hertigen av
Skåne till kansler i Uppsala samtidigt som hertigen av Uppland blev kansler
i Lund, och det hade varit otänkbart att välja någon annan prins än tronföljaren till kansler för rikets äldsta universitet. Resultatet blev därför att
kronprins Carl valdes till kansler i både Uppsala och Lund.
Den liberala pressen lät sig dock inte bevekas. Den diskussion, som uppstått inför 1844 års kanslersval, fortsatte under det följande decenniet. På
hösten 1850 införde Aftonbladet en artikelserie, som kritiserade förslaget
till nya universitetsstatuter just därför att det ansågs tilldela kanslern alltför
stora befogenheter. I en av artiklarna ifrågasatte tidningen särskilt det lämpliga i att ha unga prinsar som kanslerer. Prinsarnas ungdom och obefintliga
erfarenhet anfördes ofta som argument, men främst hänvisade man till regeringsformen.
Det var inte bara pressen som drev frågan om en reformering av kanslersämbetet, utan liknande krav restes av allt starkare opinioner även inom
universiteten. Relationerna mellan den kunglige kanslern och Uppsala universitet var ansträngda under 1850-talet, främst som en följd av de öppna
konflikter som utbröt mellan kronprinsen och juridiska fakulteten. Dessa
fejder ställde till slut frågan om det kungliga kansleriatets framtid på sin
spets.
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Kanslersskrapan
Juridiska fakultetens förhållande till kanslern och kanslerssekreteraren
Johan Jacob Nordström hade länge varit frostigt. I den utdragna striden om
professuren i civilrätt hade kanslern tvingats retirera och mot sin vilja utnämnt Knut Olivecrona i stället för den egna favoriten Carl Axel Juel, som
var adjunkt i kamerallagfarenhet. Frågans lösning innebar emellertid inte
något slut på konflikterna.
I juni 1854 avled professorn i statsrätt Carl Olof Delldén efter en tids sjukdom. Inte förrän i slutet av 1855 utsågs Herman Rydin till ny innehavare av
professuren, och under vakansperioden hölls endast sporadiska föreläsningar
i ämnet. De ordinarie professorerna ansåg att Juel – i egenskap av fakultetens
ende ordinarie adjunkt – var skyldig att åtaga sig uppdraget, vilket denne
bestämt motsatte sig. När kanslern till sist ålade honom att åtaga sig föreläsningarna valde han att säga upp sig från sin universitetstjänst. Därmed ansåg
sig kanslern vara tvungen att i stället förorda att de tre ordinarie professorerna – Pehr Erik Bergfalk, Johan Christopher Lindblad och Knut Olivecrona
– skulle fördela den vakanta fjärde professurens arbetsuppgifter mellan sig.
Detta ansåg de sig varken ha tid eller skyldighet till, utan föreslog i stället flera andra lösningar, vilka dock alla avfärdades av kanslern. Under hösten 1854
blev striden om det ”Delldénska vikariatet” allt bittrare. Konsistoriet ställde
sig på juridiska fakultetens sida (även om en minoritet, ledd av Sigurd Ribbing, reserverade sig). Kanslern svarade i en skrivelse till universitetets rektor
Christopher Jacob Boström att han med ”djup ledsnad” inhämtat juristprofessorernas inställning i konsistoriet, och att han vidhöll att det ålåg professorerna att dela upp skyldigheten emellan sig. Professorerna överklagade till
Kungl. Maj:t, som dock i mitten av januari 1855 definitivt avslog besvären.
De tre professorernas motdrag blev att offentliggöra alla handlingar i
ärendet i en tryckt skrift. Det var således endast dokumenten som avtrycktes, utan förklarande kommentarer eller tillägg. Publiceringen utgjorde ett
taktiskt drag i syfte att vädja till den allmänna opinionen. Det dröjde inte
länge förrän Aftonbladet och andra liberala tidningar tog dokumenten till
intäkt för att i hårda ordalag kritisera kanslerns och kanslerssekreterarens
sätt att styra universitetet. Aftonbladet underströk det olämpliga i ”att begagna ett skrifsätt, som, med sina allusioner, sina pikar och sin stickenhet,
syntes snarare tillhöra pamfletten än embetsstilen”. Att på detta sätt ”snärta
och pika gamla män” var inte ”värdigt en ung furste, som för icke så många
år sedan var deras lärjunge”. Den impopuläre kanslerssekreteraren, den invandrade finländaren Johan Jacob Nordström, blev en särskild måltavla.
Även i Uppsala hade dock kanslersämbetet många försvarare. Upsala-Biet
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Carl XV under kronprinstiden. Litografi.

Den siste kunglige kanslern
Kronprins Carl (senare Carl XV) utsågs i början av april 1844 till universitetskansler. Valet
skedde i enlighet med det rådande bruket att landets tronföljare skulle vara kansler för de
båda universiteten. När Carl några månader senare reste till Uppsala, arton år gammal, för
att inleda sina universitetsstudier var han inte bara recentior utan också den högste styresmannen för universitetet. Under 1850-talet blev han indragen i en långvarig konflikt med
juridiska fakultetens professorer, vilken kulminerade med den så kallade ”kanslersskrapan” i
maj 1855. Kungahusets direkta inflytande över universiteten blev allt mer ifrågasatt och Carl
blev den siste kunglige kanslern. När han själv uppsteg på tronen 1859 valdes ämbetsmannen Gustaf Adolf Sparre till kansler. Sparre hade dessförinnan vikarierat som kansler sedan
hösten 1857. Efter ”kanslersskrapan” befattade Carl sig endast sporadiskt med kanslerns
göromål.

refererade till exempel fakultetens skrift mycket utförligt, men tog helt och
fullt parti för kanslern.
Det sista ordet i ärendet var ännu inte sagt. Lördagen den 19 maj 1855 anlände kronprins Carl till Uppsala, där han enligt tidningen Upsala mottogs
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”af en ofantlig folkmassa, som garnerade Islandsbroarne”. Syftet med besöket
var att han skulle deltaga vid Henrik Reuterdahls installation som biskop i
Lund, men kronprinsen åhörde även en stor Carolinakonsert till förmån för
studentkårens byggnadsfond. Allt detta hamnade emellertid i skuggan av
vad som utspann sig tisdagen den 22 maj.
Under Uppsalabesöket bodde kronprinsen i en lägenhet vid Västra Ågatan, och till denna adress tillkallade han juridiska fakultetens tre professorer, först Lindblad och Olivecrona, därefter Bergfalk. Kronprinsen förklarade för dem att han med stor besvikelse hade noterat deras bristande
samarbetsvilja, och han uttryckte sitt särskilda missnöje med fakultetens
”senaste åtgärd”. Han nämnde inte uttryckligt publiceringen av handlingarna, men något annat kunde han inte gärna ha avsett. Universitetets högste
styresman hade således personligen varnat juridiska fakultetens professorer
för att de hade publicerat offentliga handlingar i tryck – en rättighet för alla
svenska medborgare.
Ärendet blev omgående offentligt. Konsistoriet sammanträdde kort efter
professorernas möte med kronprinsen, varvid Lindblad underrättade sina
kolleger om det inträffade, även om inget protokollfördes. Redan samma
kväll – medan både kanslern och kanslerssekreteraren ännu befann sig i staden – rapporterade tidningen Upsala indignerat om förmiddagens händelser:
”Ett rykte spred sig i dag om ändamålet med akademiska kanslersstyrelsens
besök härstädes, vilket gav oss anledning till noggranna efterforskningar som
ledde oss till högst besynnerliga och beklagansvärda resultater.” Tidningen
konstaterade vidare att kronprinsen borde veta bättre än att ”muntligen eller skriftligen ogilla ett fullkomligt konstitutionellt bruk – här är ingalunda
fråga om missbruk – av bildningens verksammaste häftyg, Tryckfriheten”.
Vidare hänvisade artikelförfattaren till regeringsformens fyrtiofemte paragraf, och pekade ut kanslerssekreteraren Nordström som en ”rysk undersåte”, vilken var van att arbeta med ”det absoluta godtycket” som rättesnöre.
Ärendet blev omgående en riksangelägenhet, och bara två dagar senare
publicerade Aftonbladet ett sammandrag av Upsalas artikel. Den liberala
pressen slöt upp bakom fakulteten, men flera konservativa tidningar tog
kronprinsen i försvar. Så exempelvis Wäktaren, som påpekade att kanslern
var i sin fulla rätt att påtala för universitetslärarna om de ”icke nog värdigt
fylla sina åligganden på de platser der de äro satta icke allenast till ungdomens undervisning utan ock till dess föresyn i hänseenden, som icke kunna
så noga i lagparagrafer bestämmas”. Tidningen påtalade också det besynnerliga i att det enskilda mötet omgående blivit känt för tidningen Upsalas
redaktion: ”Samtalet med Kronprinsen egde rum troligen långt fram på
förmiddagen tisdagen den 22 Maj, och tid. som samma dag utdelas på efter114
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middagen kl. 7, kunde icke hafva meddelat ett ganska långt referat om samtalet, derest det icke blifvit nedskrifvit genast sedan det blifvit hållet; ty
alla de mellanliggande timmarne behöfdes för sättningen och tidningsupplagans tryckning.” I detta konstaterande låg underförstått anklagelsen att
någon av de tre professorerna skulle ha valt att lämna ärendet till pressen.
Lindblad replikerade i Aftonbladet. I skarpa ordalag vände han sig mot
Wäktarens insinuationer, däribland att han själv eller någon av kollegerna vid
fakulteten skulle ha författat Aftonbladets artikel i saken. Det hade inte ens
föresvävat honom att kronprinsen kunde ha syftat på denna artikel när han
talade om fakultetens senaste åtgärd. Dessutom tillade Lindblad ”att det icke
är i Sverge man utdelar något slags bestraffningar på blotta misstankar”, en
passus som givetvis var riktad mot kanslerssekreteraren Nordström, vars förflutna som ”rysk undersåte” hans motståndare inte underlät att påminna om.
Stridigheterna vid 1850-talets mitt visade att kronprinsens roll som universitetskansler blev allt kraftigare ifrågasatt, men få anade att kanslersskrapan i Uppsala skulle bli det kungliga kansleriatets sista maktdemonstration. Sommaren 1855, innan uppståndelsen hunnit lägga sig, meddelade
kronprinsen att han under en tid skulle vistas i Norge, varför han lämnade
kansleriatet i händerna på prokanslern Hans Olof Holmström. Denne låg
dock dödssjuk i ärkebiskopsgården och avled någon månad senare. Till hösten återvände kronprinsen från Norge och övertog på nytt kanslerssysslan,
dock bara tillfälligt. I februari 1856 utnämndes nämligen Carl till vicekung i
Norge. Utnämningen föranledde honom att resa till Kristiania i maj samma
år för att där tillbringa flera månader. I hans frånvaro uppehölls kansleriatet
av den nye ärkebiskopen och prokanslern Henrik Reuterdahl. Efter hemkomsten till Stockholm på hösten 1856 tog Carl på nytt över kanslerssysslan, men återigen endast för en kortare tid. På nyåret 1857 återvände han
nämligen till Kristiania, varvid vikariatsfrågan fick en mer beständig lösning
genom att ämbetsmannen Gustaf Adolf Sparre utnämndes till tillförordnad
kansler. I maj hemkallades kronprinsen från Norge, eftersom kung Oscars
hälsotillstånd blivit allt mer oroväckande. Sparre kvarstod dock som kansler, och när Carl i september 1857 definitivt övertog regeringsmakten som
kronprinsregent stod det klart att han sannolikt aldrig skulle återupptaga
kanslersämbetet.
Det formella kanslersskiftet skedde två år senare. I juli 1859 avled Oscar I
efter ett långt avtynande, varvid Carl XV uppsteg på tronen. Därmed kunde
Sparre väljas som permanent kansler, något som definitivt avslutade kungahusets direkta inflytande över universiteten. Övergången gick smärtfritt,
även om prins Oscar hade en och annan förespråkare inför kanslersvalet.
Aftonbladet betonade dock att ”en prins af kungliga huset icke kan utnäm-
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nas till universitetskansler utan att grundlagen derigenom på det gröfsta
sätt kränkes”. Alla resonemang för och emot var följaktligen överflödiga,
men tidningen framhöll likafullt att kronprinsens funktion som kansler
hade varit olämplig även i andra avseenden. Kansleriatet utgjorde nämligen
ingen honorärpost motsvarande hederspresidiet i en akademi eller ett vittert samfund, utan ”ett ansvarsfullt embete, till hvars beklädande fordras en
man, som kan egna någon större del af sin tid och sina krafter åt detta för
den nationella bildningen maktpåliggande värf”. I denna fråga rådde enighet.
Upsala-Posten framhöll det orimliga i att kanslern hade ett stort inflytande
över universiteten utan att något ämbetsmannaansvar följde med uppdraget. För artighets skull tillfogade tidningen att prins Oscar visserligen ägde
de ”utmärkta egenskaper för det ganska maktpåliggande kallet” att vara
kansler, men han kunde inte komma i fråga.
Reformen av kanslersämbetet var efterlängtad och välkomnades av de
flesta. Även Carl XV gav Sparre sitt fulla stöd. Prins Oscar accepterade
situationen och underströk att det inte hade varit möjligt för honom att
mottaga kansleriatet ens om det hade erbjudits honom. Knut Olivecrona
konstaterade senare att om Sparre ”varit Upsala universitets kansler under
åren 1854–55, hade Nordström icke tillåtits behandla frågan om vikariatet
efter Delldéns död på så sätt, som skedde”.
Gustaf Adolf Sparre var en erfaren ämbetsman och politiker, därtill en
historiskt, i synnerhet personhistoriskt, kunnig person. Han blev universitetets första icke-kunglige kansler på ett halvt sekel. Under sin tid som
kansler beredde han bland annat den viktiga frågan om kvinnans tillträde
till universiteten. Genom en bestämmelse 1861 blev Sparre, i egenskap av
universitetets kansler, även högste styresman för Karolinska institutet. Samarbetet mellan honom och universitetet förefaller ha varit gott.

Hamiltonska skandalen
Gustaf Adolf Sparre avgick som kansler i slutet av 1871. I efterträdardiskussionen figurerade huvudsakligen tre namn: Henning Hamilton, Louis De
Geer och ärkebiskopen Anton Niklas Sundberg. Den sistnämndes kandidatur var omdiskuterad, eftersom han redan var prokansler. Någon sådan
hade aldrig blivit vald till kansler, även om statuterna inte uttryckligen
förbjöd ett sådant förfarande. Däremot utgick många från att Uppsalas prokansler inte skulle bli vald till kansler i Lund, utan att deras val i så fall
skulle falla på den egna prokanslern, biskop Wilhelm Flensburg. Formellt
förelåg visserligen inget hinder mot att utse separata kanslerer för de båda
universiteten, men den allmänna uppfattningen var att kanslersämbetet
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borde hållas samman. Sundberg hade gärna velat bli kansler, men dessa omständigheter försvagade väsentligt hans kandidatur. I Lund ansågs Henning
Hamilton ha flest förespråkare och han stöddes även av många upsaliensare. Tidningen Upsala-Posten tog öppet hans parti, och betraktade hans
”överlägsna personlighet”, mångsidiga bildning och grundliga kunskap om
universitetens angelägenheter som ”en borgen för att universitetet i honom skulle få en wärdig och kraftig målsman, hwilkens werksamhet skulle
lända det till werklig båtnad”.
Vid kanslersvalet i januari 1872 blev Hamilton vald till kansler för de
båda universiteten. I Uppsala var utfallet odiskutabelt. Hamilton fick tjugoen röster mot vardera två för Louis De Geer och Anton Niklas Sundberg.
Dessutom avlämnades två blankröster. Hamilton hade studerat vid Uppsala universitet 1828, men sedan övergått till en karriär som officer och ämbetsman. Under 1840-talet hade han varit kammarherre hos kronprinsessan
Josefina och senare hos prinsarna Carl och Gustaf. Under prinsarnas studietid vid Uppsala universitet vid mitten av 1840-talet fungerade han som deras
guvernör. Han avancerade till överstelöjtnant och utsågs något år senare till
landshövding i Östergötland. I april 1858 utnämndes han till konsultativt
statsråd och kort därefter till ecklesiastikminister. Från denna post avgick
han redan efter halvtannat år, varefter han 1861 blev envoyé i Köpenhamn.
På hans lott föll därmed att hantera Sveriges inställning till den uppseglande
konflikten mellan Danmark och Tyskland om Slesvig-Holstein. Hamilton
tvingades balansera olika intressen mot varandra, även om han i grunden
delade Carl XV:s sympatier för en dansk-svensk allians. När det i februari
1864 stod klart att Sverige inte skulle ingripa militärt lämnade han posten. I
stället riktade han in sig på att vid kommande års riksdag bekämpa det De
Geerska representationsförslaget, vilket inte heller slutade med framgång.
Han fortsatte dock som riksdagsman i första kammaren.
Hamilton tillhörde sex av Sveriges sju akademier, vilket i sig var unikt.
Närmast kom F.F. Carlson och Fredrik Wachtmeister med medlemskap i
fem akademier. I Svenska Akademien blev Hamilton invald 1856 och från
1874 fungerade han som dess ständige sekreterare. Han blev filosofie hedersdoktor i Lund 1868 och i Köpenhamn 1879. Under 1860- och 1870talen tillhörde han rikets mest upphöjda personer och vid ärkebiskopsvalet
1870 erhöll han ett antal röster, trots sin obefintliga teologiska meritering.
Med Henning Hamilton fick universiteten således en av rikets mest uppburna män som kansler. Under dennes kansleriat tillkom 1876 års universitetsstatuter och året därpå firade universitetet sitt ståtliga 400-årsjubileum,
varvid han med ett tal på franska tackade alla tillresta internationella gäster
efter promotionsmiddagen i Botaniska trädgården. Samarbetet mellan uni117
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versitetet och Hamilton löpte emellertid inte friktionsfritt. På våren 1874
hade universitetet blivit underrättat om att den instundande internationella
antropologisk-arkeologiska kongressen skulle ägna en dag åt att besöka Uppsala och Gamla Uppsala. I juni anhöll konsistoriet därför hos kanslern om
att få ett extra anslag på cirka 2 000 kronor ur universitetets reservfond
för att täcka de överskjutande kostnaderna vid den akademiska festlighet
man ämnade arrangera. Universitetets begäran avslogs dock av Hamilton.
Beslutet väckte förbittring, eftersom han, enligt flera konsistorieledamöter,
muntligen hade utlovat ett bidrag. Följden blev att universitetet helt ställde
sig utanför firandet av kongressen. När deltagarna, i sällskap av bland andra
Hamilton, besökte Uppsala valde universitetets rektor Carl Alfred Cornelius och flera andra professorer att demonstrativt lämna staden. Affären blev
uppmärksammad i pressen, särskilt i Dagens Nyheter. De professorer som
stannade kvar gjorde sitt bästa för att hålla skenet uppe. Förfriskningar serverades i Botaniska trädgården och universitetets vetenskapliga samlingar
och institutionsbyggnader förevisades. Tidningen Upsalas farhågor att kongressdeltagarna skulle vara tvungna att återvända direkt från Gamla Uppsala till Stockholm ”utan att få så mycket till lifs som en ärlig svensk smörgås
och dito sup” i Nordens äldsta universitetsstad besannades således inte. Men
tidningen påpekade att det endast var en lycklig tillfällighet som gjort att
kanslerns ”besynnerliga beteende icke komprometterade universitetet farligare än som skedde”.
I slutet av 1870-talet började Hamilton omgärdas av rykten av allvarligare
karaktär. Få kände till att hans privatekonomi var undergrävd. Han hade
inlåtit sig på kostsamma affärer redan kring 1850, och allt sedan dess haft
att kämpa med ekonomiska bekymmer, vilka dramatiskt förvärrades under
1870-talets lopp. Rykten gjorde gällande att hans faiblesse för hasardspel
hade bidragit till detta.
En första föraning om att allt inte stod rätt till kom hösten 1878. Omständigheterna berörde i hög grad Uppsala universitet. Halvtannat år tidigare
hade nämligen Henning Hamilton och Anton Niklas Sundberg, universitetets kansler och prokansler, tagit initiativ till en särskild jubelfestinsamling
med anledning av det instundande 400-årsjubileet. Syftet var att skapa en
stipendiefond för universitetets studenter och 219 numrerade exemplar av
uppropet utsändes. På dessa handlingar skulle bidragsgivarna anteckna sitt
namn jämte det belopp de donerade. Medlen skulle sedan skickas till akademiräntmästaren Herman Gyllenhaal.
Henning Hamilton tog personligen hand om sexton av dessa upprop,
med vilka han uppvaktade en rad prominenta personer i Stockholm, däribland statsråd, akademiledamöter och förmögna riksdagsmän. Något exakt
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Henning Hamilton, skiss till porträtt på Riddarhuset av Per Södermark,
olja på duk, Uppsala universitets konstsamlingar, UU 340.

Universitetskansler – och bedragare
Till följd av ”den Hamiltonska skandalen” tvingades Henning Hamilton på våren 1881 lämna
sina offentliga uppdrag, däribland kansleriatet över landets båda universitet. Efter kanslerns
fall blev det inte längre aktuellt för konstnären Per Södermark att fullborda detta porträtt
av Hamilton till Riddarhuset.
Hamilton lämnade landet efter skandalen och dog i början av 1886. Vid det första
stipendiatuppropet för vårterminen detta år berörde universitetets rektor Carl Yngve
Sahlin dödsfallet. Han uttryckte tacksamhet för de insatser Hamilton trots allt hade gjort
som universitetskansler, och tillade: ”Hvad han än felat och brutit under olyckliga förhållanden och derigenom dragit sorg öfver universitetet, hvars främste styresman han varit,
vore han dock nu kommen till den boning, dit den menskliga rättvisan icke når med sin
straffande hand, och vi stå nu med våra tankar på honom inför den Herre, af hvilken vi
lärt oss bedja ’förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro’.”
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datum när insamlingslistorna skulle returneras till Gyllenhaal var inte utsatt, men givetvis var det underförstått att det skulle ske så snart pengarna
hade influtit. Nästan alla listor insändes följaktligen under loppet av 1877, ett
fåtal inkom i början av 1878. Undantaget var de sexton listor som universitetets kansler själv ansvarade för, de lyste med sin frånvaro. Först i april 1878
betalade Hamilton 220 kronor, som hade tecknats på två av hans listor. Den
10 augusti samma år redovisades ytterligare ett antal listor, men inte alla.
Denna gång inbetalade han 5 466 kronor och 40 öre, till vilket han adderade
166 kronor och 40 öre som ”ränta å insamlade bidrag”. Därmed medgav han
indirekt att han hade förfogat över pengarna under så lång tid att han uppburit ränta; sannolikt hade han väntat nära ett och ett halvt år med att redovisa
flera donationer. I praktiken hade han således använt universitetets medel
för att skaffa sig en privat kredit på flera tusen kronor.
Än allvarligare var att flera av hans listor aldrig redovisades över huvud
taget. Hamiltons företrädare Gustaf Adolf Sparre skrev i en promemoria
1881 att många länge hade anat att allt inte stod rätt till. Sparre nämnde
särskilt att flera listor från jubelfestfonden aldrig redovisades, ”ehuru man
visste att bland dem funnos sådana, som innehöllo teckning för 1.000 kr,
för 300 kr etc.”. För universitetets företrädare måste det ha framstått som
synnerligen genant att dess högste styresman – till vars uppgifter hörde
att ”vaka öfver att lärarne fullgöra sina skyldigheter” – uppträdde på detta
sätt.
Hamilton lyckades upprätthålla fasaden hjälpligt under ytterligare ett
par år, men i slutet av mars 1881 stod vidden av ”Hamiltonska skandalen”
klar för alla och envar. Det uppdagades då att hans skulder uppgick till
närmare 750 000 kronor, varav omkring 285 000 kronor var pengar som han
tillskansat sig mot förfalskade reverser utställda i hans brorson Wathier Hamiltons namn. Hamiltons skuldbörda var enorm, till och med något större
än hela det anslag som 1877 års riksdag hade beviljat för uppförandet av det
nya universitetshuset. Genom att brorsonen, av omtanke om släktens rykte,
betalade alla reverser där hans namnteckning förfalskats, undkom Hamilton
en rättslig process. Fallet blev stort nog ändå. Hamilton tvingades avsäga sig
ledamotskapen i samtliga akademier, återlämna sina ordnar och han entledigades som universitetskansler. Några månader senare lämnade han Sverige
som en bruten man, men eftersom han inte formellt blivit fälld i domstol
fick han behålla sin årliga pension om 4 800 kronor från sin tid som minister
i Köpenhamn. Efter några år i landsflykt avled han i Frankrike.
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Kanslersämbetet i omdaning
Det kungliga kansleriatet hade avskaffats i och med Carl XV:s trontillträde
1859, men ännu 1881 nämndes kronprinsen (den blivande Gustaf V) som ett
tänkbart val. ”Bland möjliga kandidater”, skrev Stockholms Dagblad efter Hamiltons fall, ”nämnes först och främst H.K.H. kronprinsen. Den omständigheten, att så många föregående kronprinsar med framgång förvaltat i fråga
varande befattning, torde hafva framkallat tanken äfven på vår nuvarande
kronprins.” Tidningen tillade dock att det var tveksamt om ett val av kronprinsen var förenligt med grundlagen. Även Nya Dagligt Allehanda avvisade
förslaget, dock mindre av konstitutionella än av praktiska skäl: ”Den nödiga
insigten, erfarenheten, stadgan för maktpåliggande värf komma med åren
och man kan ej af en ung man på 22 år fordra de egenskaper och insigter,
som i fråga varande embete nödvändigt kräfver.”
Denna uppfattning delades dock inte av alla. Oscar II agerade aktivt för
sin sons sak. Han uppvaktade bland andra ecklesiastikministern Carl Gustaf
Hammarskjöld i syfte att få denne att ställa sig bakom kronprins Gustafs
kandidatur. Ministern lyckades dock övertyga kungen om att stöd för kronprinsen saknades och att det vore genant för alla inblandade om denne skulle förlora ett kanslersval mot en annan kandidat. Till sist gav kungen vika
och författade en skrivelse till universiteten, där han uttryckte en önskan
om att inga röster skulle tillfalla kronprinsen, eftersom majoriteten inom
statsrådet inte ansåg det vara förenligt med grundlagen att denne utsågs till
universitetskansler.
Flera andra namn förekom i diskussionen sedan kronprinsens namn hade
avförts. Stockholms Dagblad förmodade att ärkebiskopen och prokanslern
Anton Niklas Sundberg skulle få ett starkt stöd i Uppsala. Denne hade visat
intresse redan vid 1872 års kanslersval, och man utgick från att han skulle stå
till förfogande även denna gång. Den principiella invändningen, att Lunds
universitet inte skulle acceptera valet av Uppsalas prokansler, kvarstod
dock, varför tidningen bedömde det som mindre sannolikt att han skulle
väljas. Till detta kan läggas att rektor Carl Yngve Sahlin inte uppskattade
Sundbergs kandidatur. I flera brev till sin lundensiske kollega Gustaf Ljunggren varnade han för att på detta sätt ställa universiteten under kyrkans
kontroll.
Utöver Sundberg nämndes politikerna Oscar Björnstjerna och Corfitz
Beck-Friis samt det tidigare statsrådet Pehr von Ehrenheim som tänkbara
kanslerer. Den ende som hade ett utbrett stöd vid de båda lärosätena var
emellertid ämbetsmannen och förre justitiestatsministern Louis De Geer,
som utsågs i maj 1881. I Uppsala var beslutet enhälligt så när som på en
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blank röst, men i Lund tillföll sju röster Oscar Björnstjerna. De Geer, som
hade avslutat sina juridikstudier i Uppsala drygt fyrtio år tidigare, hade en
lång karriär bakom sig. Han hade bland annat varit president i Göta hovrätt och tillförordnad ordförande i styrelsen för rikets fängelser. I slutet av
1850-talet var han justitiestatsminister och några år senare tillhörde han
dem som bestämt avrådde Carl XV från att ingripa militärt på Danmarks
sida i det dansk-tyska kriget. Mest förknippad har De Geer blivit med 1865
års representationsreform, som i allt väsentligt var hans verk. Sedan 1862 var
han ledamot av Svenska Akademien.
Efter företrädarens snöpliga sorti knöt universiteten stora förhoppningar
till De Geer. Han fick som kansler uppleva invigningarna av de nya universitetshusen i såväl Lund som Uppsala, men också att kanslerns praktiska betydelse minskade. I och med 1876 års statuter hade ett fast rektorat införts,
vilket innebar att universitetets rektor fick en annan tyngd än vad som varit
fallet med det tidigare roterande systemet. I sina Minnen (1892) såg De Geer
tillbaka på kanslerstiden med blandade känslor. Han fann uppgiften svårhanterlig och beklagade att han saknade djupare insikt i universitetsvärldens
omständigheter. ”Jag hade en känsla af att mycket borde reformeras”, skriver
han, ”men såg icke klart på hvad sätt det skulle ske, så att jag stannade vid att
snart sagdt göra ingenting annat än efter bästa förstånd handlägga hvad som
underställdes mig, utan att själf taga några initiativ.” För hans tillbakadragna
läggning var nödvändigheten att hålla tal – till akademistater, studentkårer
och vid middagar med mera – heller ingen odelat angenäm uppgift.
Tidsandan under De Geers kanslerstid på 1880-talet var en helt annan än
under Hamiltons. Åttiotalsradikalismen hade brutit igenom, främst kanaliserad genom föreningen Verdandi. Motsättningarna nådde sin kulmen med
sedlighetsdebatten på våren 1887, vars efterspel även inbegrep kanslern. De
Geer skriver i sina Minnen att Verdandi arrangerade offentliga sammankomster där det ”förkunnades på ett anstötligt sätt mot kristendomen och
sedligheten fientliga läror”. Av den anledningen ansåg han sig inte kunna
göra ”annat än godkänna den lindriga näpst, som af det mindre konsistorium
de skyldiga ådömdes, ehuru jag inom mig var tveksam, huruvida något därigenom skulle vinnas”. Hans ambivalenta hållning kan delvis förklaras av att
hans egen son, Gerard De Geer, hade tillhört Verdandis stiftare.
De Geer hade tidigt meddelat att han ville avgå som kansler när han
fyllde sjuttio år. I början av maj 1888 anhöll han därför om entledigande från
uppdraget, från vilket han skildes utan större saknad.
Inför 1888 års kanslersval förekom det spekulationer i pressen om att
de båda universiteten skulle välja var sin kansler. Pehr von Ehrenheim hade
starkt stöd i Uppsala, men i Lund höll man på den förre statsministern
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Arvid Posse, som dock avstod från att kandidera. I maj detta år valdes von
Ehrenheim som väntat av ett enigt upsaliensiskt konsistorium, men i Lund
samlade han endast femton av de tjugoåtta rösterna, vilket dock var tillräckligt. Oscar Björnstjerna fick nio röster, medan två vardera tillföll Arvid Posse
och justitierådet Christian Naumann.
Pehr von Ehrenheim hade studerat i Uppsala under 1830-talet, men lämnat universitetet för en civil karriär. Han hade skaffat sig en omfattande
ämbetsmannaerfarenhet och ingick mellan 1866 och 1870 som konsultativt
statsråd i Louis De Geers regering. Under sin tid som universitetskansler
fick han bland annat leda förhandlingarna vid orientalistkongressen 1889
och jubelfesten för Uppsala möte 1893. I mars 1897 efterträdde han Louis
De Geer i Svenska Akademien. Ett år senare avgick han som kansler.
I juni 1893 hade fastslagits att kanslersämbetet skulle vara gemensamt för
universiteten, varigenom von Ehrenheim blev förste innehavare av ämbetet
”kansler för rikets universitet”. Tydligt uttalades dessutom att kanslern även
var högste styresman för Karolinska institutet, vilket dessförinnan hade varit underställt Uppsalas kansler. Nyordningen innebar dels att Karolinska
institutets självständiga ställning vid sidan av universiteten markerades, dels
att kanslersämbetets historiska koppling till enbart universiteten försvann.
Kanslersvalen förrättades därefter av tre olika valkorporationer vid de respektive högskolorna.
Efter von Ehrenheims avgång nämndes en rad personer som tänkbara efterträdare: historikern och politikern Hans Forssell, juristen och politikern
Carl Gustaf Hammarskjöld, riksarkivarien Clas Theodor Odhner, före detta
statsministern Gustaf Åkerhielm, justitierådet och hovrättspresidenten Nils
Vult von Steyern, riksmarskalken Fredrik von Essen, före detta justitierådet Carl Gustaf Hernmarck samt första kammarens talman Gustaf Sparre.
Förre ecklesiastikministern Gunnar Wennerberg och Uppsala universitets
tidigare rektor Carl Yngve Sahlin var ytterligare två för ämbetet väl lämpade
personer, men av åldersskäl kunde de knappast komma i fråga.
På våren 1898 framstod dock statsministern Erik Gustaf Boström som
huvudkandidat. Visserligen var det tveksamt om det var förenligt med
grundlagen att utse en sittande statsminister till universitetskansler, men
som prejudikat anfördes att Lars von Engeström hade varit kansler i Lund på
1810- och 1820-talen, samtidigt som han var utrikesstatsminister. Dessutom
var tanken att Boström endast skulle inneha ämbetet, inte att han skulle
utöva det. Så länge Boström ingick i regeringen skulle kansleriatet därför uppehållas av en tillförordnad kansler, precis som fallet hade varit 1857–59. Två
dagar före valet meddelade emellertid Boström att han inte önskade komma
ifråga. Beskedet banade väg för den avgående ecklesiastikministern Gustaf
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Gilljam, som hade seglat upp som andrahandsfavorit. Någon större entusiasm gav Gilljams kandidatur inte upphov till, särskilt inte i Lund. Hans bakgrund som skolman lyftes gärna fram av hans kritiker. Upsala Nya Tidning,
som inte tillhörde hans anhängare, påpekade att hans svaga stöd berodde på
att många fruktade ”att det mångåriga sysslandet med att rätta latinska stilar
och beifra ’de kära gossarnas’ små snedsprång skulle hos den aktade pedagogen kvarlämnat reminiscenser, som skulle göra det svårt för honom att sätta
sig in i en fri vetenskaplig högskolas arbetssätt och förhållanden”.
Vid kanslersvalet i maj 1898 samlade Boström – trots att han alltså avböjt att kandidera – femtiofem röster mot endast fyrtiotre för Gilljam. En
enstaka röst tillföll dessutom Gustaf Åkerhielm. I Lund erhöll Boström
samtliga röster, vilket visade hur svagt stödet för Gilljam var. Som väntat
avsade Boström sig utnämningen, varför Gilljam trots allt framstod som
huvudkandidat. I oktober hölls årets andra kanslersval, vilket återigen visade på Gilljams svaga stöd i Lund. Han erhöll en enda röst, medan första
kammarens talman Gustaf Sparre – brorson till Gustaf Adolf Sparre – erhöll de övriga trettiotvå. Med hjälp av rösterna från Uppsala och Karolinska
institutet blev Gilljam likafullt vald. Han blev därmed den första ofrälse
universitetskanslern under ämbetets nästan 300-åriga historia, något som
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning betraktade som ”ett fattigdomsbevis
för den svenska högadeln”.
Gilljam hade studerat vid Uppsala universitet under 1850-talet och hans
politiska åskådning formades av den idealistiska filosofi som där var rådande.
Han blev docent i grekiska men övergick till en läroverkskarriär och blev
bland annat förste rektor för Norra Latin i Stockholm. Som kansler tog han
del av universitetskommitténs arbete och stödde förslaget att ombilda de
extra ordinarie professurerna. Gilljam fick dessutom hantera den känsliga
frågan om Knut Wicksells utnämning till professor i nationalekonomi med
finansrätt i Lund. Även om han fann Wicksells åsikter ”motbjudande för den
nationella och sedliga känslan” stödde han inte prokanslern Gottfrid Billings
krav att utnämningen skulle förhindras.
Gilljam avgick i början av 1905, men redan dessförinnan förekom spekulationer om tänkbara efterträdare. Ett namn som nämndes var presidenten i kammarrätten Lars Åkerhielm, men mot dennes eventuella kandidatur
opponerade sig Upsala Nya Tidning i flera artiklar. Universitetets kansler
kunde omöjligen, framhöll tidningen, samtidigt vara president i kammarrätten, till vars uppgifter hörde att å statens vägnar granska förvaltningen av universitetets medel. Viktigare var dock de politiska motiven. Åkerhielm hade
nämligen gjort sig känd för sin strängt antinorska ståndpunkt i unionsfrågan,
samt för att han bestämt motsatte sig allmän rösträtt: ”Herr Åkerhielm, en
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af första kammarens mäst utpräglat frihetsfiendtliga och högeraristokratiska
byråkrater skulle nog vara att lita på vid alla försök att klafbinda den fria
forskningen och söka komma åt misshagliga universitetsmän.”
Åkerhielm kandiderade aldrig men utfallet av kanslersvalet blev likafullt mycket kontroversiellt. Det träffade nämligen överståthållaren och
före detta finansministern Gustaf Tamm, som bland annat hade varit generalkommissarie för Stockholmsutställningen 1897. I Lund och framför allt
Stockholm valdes han nära nog enhälligt, men i Uppsala mötte han starkt
motstånd. Fjorton av de fyrtiofem rösterna tillföll presidenten i Svea hovrätt, Erik Elliot, som även erhöll några ströröster i Lund. Den huvudsakliga
anledningen var att Tamm i riksdagen kort före kanslersvalet hade givit
uttryck för starkt konservativa åsikter rörande de akademiska befordringsfrågorna, inte minst i samband med Wicksells utnämning till professor i
Lund. Vid Uppsala universitet – där exempelvis Torgny Segerstedt bara två
år tidigare hade fått sin docentavhandling underkänd av teologiska fakulteten på grund av bristande renlärighet – framstod det som en provokation att en kandidat till kanslersposten förfäktade sådana åsikter. I Lund
uppfattade Bengt Lidforss valet av Tamm som ett nedslående bevis för att
majoriteten bland akademikerna hyllade ”den Billingska åskådningen, enligt
hvilken religiös, politisk och social ortodoxi bör vara ett oeftergifligt vilkor
för beklädandet af en akademisk lärarepost”. Den hotande konflikten löstes
dock genom att Tamm, som var sextiosju år gammal, omedelbart avsade sig
uppdraget. Han hänvisade officiellt till ”medvetandet om bristande insikt
och förmåga”.
Det är värt att notera att den kyrkligt-konservativa tidningen Vårt Land
så sent som 1905 förespråkade en återgång till det gamla systemet med
kungliga kanslerer. Tidningen framhöll att kanslerssysslan var en oavlönad
hederspost, varför den knappast utgjorde ett ämbete i grundlagens mening.
Följaktligen förelåg inga konstitutionella hinder mot att en representant för
kungahuset valdes. Den kandidat som lanserades var dock inte kronprins
Gustaf utan prins Eugen.
Kanslersvalet i april 1905 blev till slut helt odramatiskt. Samtliga röster
tillföll Erik Gustaf Boström, som därmed för andra gången valdes till kansler. Han hade avgått som statsminister och därmed gjort sig valbar. Denna
gång accepterade han att mottaga kansleriatet, vilket han innehade till sin
död i februari 1907. Boströms kanslerstid blev således kort men saknade inte
dramatik. Till kanslerns uppgifter hörde att utnämna docenter efter förslag
från universitetens konsistorier. År 1906 avslog Boström emellertid Lunds
universitets förslag att Bengt Lidforss skulle utnämnas till docent. Boström
ansåg inte att Lidforss’ politiska åsikter och tidigare vandel var tillräckligt
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hedrande, men hans agerande i denna sak blev hårt kritiserat. Lidforss överklagade och fick rätt av ecklesiastikministern Hugo Hammarskjöld, som
därmed öppet desavouerade kanslern. I oktober 1906 avgick Boström i protest mot detta. Några dagar senare vädjade emellertid konsistoriet i Uppsala
om att han skulle återkalla sin avsägelse. En skrivelse av samma innehåll
avsändes även från Karolinska institutet liksom från universitetet i Lund.
Bland lundensarna var dock meningarna delade; radikalerna Carl Charlier
och Knut Wicksell ställde sig inte bakom sitt lärosätes vädjan. I olika kretsar
i Lund lanserades bland andra Uppsalaprofessorn Olof Hammarsten, justitierådet Erik Marks von Würtemberg samt politikern och publicisten Carl
Herslow som tänkbara ersättare på kanslersposten. Sammantaget fann dock
Boström att han stöddes av en tillräckligt stark opinion. Han återkallade
därför sin avsägelse i slutet av oktober och därmed löstes den två veckor
långa ”kanslerskrisen”.
Även om Boströms agerande gentemot Lidforss blev ifrågasatt hade han
starkt stöd såväl vid de båda universiteten som vid Karolinska institutet
och Göteborgs högskola. Delvis berodde detta på att man ville undvika att
”kanslerskrisen” skulle föranleda en ny debatt om kanslersämbetets avskaffande. Om detta skrev exempelvis Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning:
”Alldeles bortsett ifrån om herr Boström kvarblifver eller ej, anse vi emellertid betänkligt, att liberala prässorgan göra sig till tolk för en gammal byråkratisk tanke: afskaffandet af universitetskanslärsinstitutionen och i samband
därmed såsom en nödvändig följd: inskränkning af universitetens själfstyrelse.”
Kanslern betraktades således som en garant för den kollegiala styrelsemodellen och därmed för den akademiska friheten.
Boström avled bara några månader efter kanslerskrisen. Hans död framtvingade därmed det kanslersval, som många hade velat undvika. I början
av april 1907 utsågs förre utrikesministern Fredrik Wachtmeister till ny
kansler. Wachtmeister, som bland annat hade ingått i den svenska delegationen vid unionsförhandlingarna i Karlstad, valdes med stor enighet och
tillträdde i april 1907. Hans första officiella framträdande skedde i samband
med Linnéjubileet i maj, då han hälsades välkommen i ämbetet av Henrik
Schück. Förhållandet mellan rektorn och kanslern hade dock redan utstått
vissa prövningar. Inför jubileet fanns en stark önskan hos universitetet att
dess rektor skulle dekoreras med Nordstjärneordens storkors för att han
skulle se mer representativ ut. Schück hade nämligen inga ordnar, vilket
ansågs bero på den kungliga onåd han fått erfara av Oscar II efter sin skrift
om Gustaf III. Claes Annerstedt skrev därför till den tillträdande kanslern
och förklarade att man i Uppsala uppfattade det ”som ett märke satt på
universitetet, att dess chef uppburen som sådan och bärande ett namn, som
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förvärfvat sig rangplats inom svenska vetenskapen skall fortfarande drabbas
af den kungliga onåden”.
Wachtmeister utverkade en orden, men endast i den lägre klassen riddare av Nordstjärneorden. Schück betraktade detta som en skymf, och svarade att han ”såsom rektor är universitetet skyldig att icke mottaga en utmärkelse, som faktiskt degraderar den institution, på hvars anseende jag är
pligtig att taga vara”. Wachtmeister – som själv inte var känd för att tacka
nej till ordnar – svarade att han inte kunde förstå att utmärkelsen skulle
innebära någon ”degradering af ämbetet”, men att han inte ville ”öfvertala
till mottagandet af en gåfva, som synes motbjudande”. Följden blev således
att universitetets rektor fick hälsa universitetets prominenta Linnégäster
välkomna utan kraschan på fracken.
Samarbetet mellan Wachtmeister och universitetsledningen flöt dock
väl. Till skillnad från sina företrädare åhörde han gärna professorernas föreläsningar, och han engagerade sig kraftfullt kring vården av de gustavianska
arvegodsen och akademiens skog. Med Wachtmeister inträdde kanslersämbetet i ett stabilare skede efter åratal av debatter och opinionsstormar. Det
hindrade inte att han under sin ämbetstid fick hantera flera kontroversiella tillsättningsärenden. Mot Uppsalakonsistoriets vilja förordade han 1908
Emanuel Walberg till professuren i romanska språk, som dock vid den slutliga tillsättningen förbigicks av Erik Schöne Staaff. När Bengt Lidforss året
därpå placerades i första förslagsrum till professuren i botanik protesterade
prokanslern J.A. Ekman i en skrivelse till Kungl. Maj:t. ”Prokanslern äger”,
framhöll han, ”då omständigheterna därtill föranleda, hos kanslern göra de
framställningar och föreslå de åtgärder, han anser för universitetet gynnande.” Det innebar i klartext en vädjan om att Lidforss inte borde utnämnas.
Vid detta tillfälle ställde sig Wachtmeister däremot på konsistoriets sida och
förordade Lidforss.
Kanslerns arbetsbörda blev allt större efter sekelskiftet 1900. Han förväntades nämligen hålla uppsikt även över högskolorna i Stockholm och
Göteborg, vilka dock inte hade rösträtt vid kanslersvalet. Detta förhållande
väckte irritation hos högskolorna, som i mars 1907 krävde hos Kungl. Maj:t
att även de skulle ges rösträtt. Göteborgs högskola anhöll ”att rättighet måtte
medgifvas Högskolans professorer att deltaga i val af universitetskansler, och
att denna rättighet måtte få utöfvas af det antal i tjänst varande professorer,
efter utnämningsdatum räknadt, som kan anses proportionerligt mot antalet valmän vid universiteten”. Stockholms högskola föreslog att de skulle få
deltaga med tolv valmän i kanslersvalet.
Frågan remitterades till universiteten, och på Uppsalakonsistoriets vägnar svarade rektor Henrik Schück bestämt nej: ”Stockholms och Göteborgs
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högskolor äro”, framhöll han, ”rent privata inrättningar, som redan af denna
grund icke lämpligen kunna eller böra inrymmas någon befogenhet med
afseende å tillsättande af en sådan statsinstitution, som kanslersämbetet för
rikets universitet”. Någon utvidgning av rösträtten blev heller aldrig av, och
ännu i 1916 års statuter fastslogs att endast universiteten och Karolinska
institutet ägde rätt att välja kansler. Fredrik Wachtmeister avgick 1916. Han
följdes som universitetskansler av Carl Swartz, som tidigare varit finansminister i Arvid Lindmans ministär.
Under den period då kronprinsarna var kanslerer sköttes den praktiska ämbetsutövningen huvudsakligen av kanslerssekreterarna. Johan Jacob
Nordström, som var kanslerssekreterare från 1849 (1848 i Lund) till sin död
1874, utövade därigenom ett stort inflytande över kronprins Carl (XV). Fullt
lika stark blev inte kanslerssekreterarens ställning efter 1859, då kansleriatet
innehades av erfarna och rutinerade ämbetsmän, men posten saknade heller
inte betydelse. Nordström följdes av riksarkivarien Robert Bowallius, som
under 1840-talet varit docent i historia i Uppsala. Bowallius efterträddes
efter bara något år av Carl Rogberg, som fungerade som kanslerssekreterare
under nära tre decennier. I likhet med företrädaren hade han varit docent
i historia i Uppsala och bland annat undervisat kronprins Gustaf och prinsarna Oscar och Carl. Parallellt med uppdraget som kanslerssekreterare verkade han som lektor i Stockholm. Ingen kanslerssekreterare blev någonsin
vald till kansler, men Rogberg nämndes bland kandidaterna inför 1888 års
kanslersval.
Med valet av den trettionioårige Otto Croneborg, som utsågs till kanslerssekreterare 1903, skedde ett trendbrott. Han var inte historiker utan
jurist men framför allt betydligt yngre än vad företrädarna hade varit. Detta
betraktades emellertid inte uteslutande som en fördel. Under ”kanslerskrisen” förklarade Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning svårigheten att finna
en ny kansler genom att hänvisa till den omständigheten att kanslern ”vid
besättande af kanslärssekreterarebefattningen frångick den gamla goda traditionen att därtill utse en person med högre vetenskaplig bildning och i
stället antog en yngre, duglig jurist, som tvifvelsutan snarare passat på en
framstående plats i ett regeringsdepartement”.

Prokanslern och kyrkans inflytande
Ärkebiskopen skulle, enligt universitetsstatuterna, vara prokansler för Uppsala universitet. Motsvarande ämbete vid universitetet i Lund innehades av
biskopen över Lunds stift. Kyrkan hade därigenom ett direkt inflytande över
universiteten. Prokanslern förväntades hålla sig väl underrättad om lärarnas
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verksamhet, undervisningens gång och ”de studerandes sedliga förhållande”.
Han hade därför närvarorätt, men inte rösträtt, vid större konsistoriets sammanträden. Viktigast var dock att han skulle yttra sig över sökande till professurer och adjunktsbeställningar, vilket gav honom möjlighet att påverka
utgången av befordringsärenden. Denna paragraf avskaffades genom 1908
års universitetsstatuter, men fortfarande i 1916 års statuter stipulerades att
prokanslern hade rätt att ”när han så för gott finner, övervara konsistoriernas
överläggningar samt i dem, men ej i besluten, taga del”. Prokanslererna bestämde i hög grad själva i vilken utsträckning de skulle ingripa i det vardagliga universitetslivet. Det ansågs höra till en professors sociala förpliktelser
att bjuda hem prokanslern med hustru på supé en gång om året.
Under 1850-talets förra hälft innehades prokansleriatet under några år av
Hans Olof Holmström, som dock avled redan 1855. Han följdes av före detta
ecklesiastikminstern Henrik Reuterdahl, som tillhörde sin tids stora kulturpersonligheter och satt i Svenska Akademien. Reuterdahl efterträddes av
Karlstadsbiskopen Anton Niklas Sundberg, som hade tillbringat huvuddelen
av sin akademiska karriär i Lund, där han verkat som professor i dogmatik
och moralteologi respektive kyrkohistoria. Han hade dock genomfört sina
grundläggande studier i Uppsala, där han disputerat 1842. Sundberg blev en
populär ärkebiskop och prokansler, vilka ämbeten han innehade under tre
decennier, från 1870 till sin död i februari 1900. Han tog aktiv del i universitetets angelägenheter och var ordförande för den kommitté, som utformade
förslaget till 1876 års universitetsstatuter. Sundberg fick under sin långa och
händelserika tid som prokansler på nära håll följa uppförandet av universitetshuset, jubelfesterna 1877 och 1893, omdaningen av domkyrkan och den
stora ombyggnaden av Carolina Rediviva. Vid jubelfesten 1877 var han teologiska fakultetens promotor, och från denna tilldragelse härrör den mest
kända av de många anekdoter som förknippas med honom. I sin minnesteckning över Viktor Rydberg skildrar Karl Warburg prokanslerns reaktion
när Rydbergs jubelkantat framfördes i domkyrkan. Sundberg, som kunde
följa med i texten i sitt programhäfte, utbrast efter en stund halvhögt: ”Det
var fan!” Efter ytterligare någon läsning bekräftade han sitt första omdöme
genom att tillägga: ”Det var som själva fan!”
Vid tiden för Sundbergs bortgång började prokanslersämbetet ifrågasättas. Uppdraget att vara prokansler – eller eforus för stiftens läroverk –
kunde aldrig bli annat än en bisyssla för en biskop eller ärkebiskop, framhöll kritikerna. Invändningarna var inte bara av praktisk natur utan rörde
principiella frågor, inte minst förhållandet mellan kyrkan och universitetet.
Kritiken gällde i synnerhet prokanslerns rätt att yttra sig vid tjänstetillsättningar. Motsättningarna ställdes på sin spets 1901, då Knut Wicksell var
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ende kvarvarande sökande till den extra ordinarie professuren i nationalekonomi och finansrätt i Lund. Konsistoriet i Lund hade tidigare uppfört
Wicksell på förslag, varefter hans medsökande Gustav Cassel återkallat sin
ansökan. Prokanslern i Lund, biskop Gottfrid Billing, ville ändå inte ge sitt
förord till denne radikale och förment osedlige nymalthusian. I sitt yttrande
framhöll han att han inte ville lämna Wicksell ”tillfälle och auctorisation till
att såsom främste målsman i sitt ämne drifva propaganda för sina betänkliga theorier”. Kanslern Gustaf Gilljam ogillade visserligen Wicksells åsikter,
men ansåg att den akademiska friheten måste få råda. Mot prokanslerns vilja
förordade han Wicksell, som kort därefter utnämndes.
Billings agerande väckte likafullt förbittring och följdes av öppna krav på
prokanslersämbetets avskaffande. I Uppsala utfärdade ett stort antal universitetslärare ett upprop till stöd för den akademiska friheten, vilket Ernst
Trygger överlämnade till kanslern. Petitionärerna uttryckte sin tacksamhet
till Gilljam för att han hade följt statuterna och utnämnt Wicksell, trots
att det hade skett ”vid ett tillfälle då den vetenskapliga forskningens frihet
angripits”. Samma dag uppropet överlämnades samlades omkring 600 studenter vid ett stormöte på Norrlands nation. Mötet antog en resolution, vari
studenterna uttryckte ”sin bestämda öfvertygelse, att universitetens själfständighet gentemot rådande politiska, sociala eller religiösa åskådningar är
ett oundgängligt villkor för deras ställning icke blott såsom härdar för vetenskaplig forskning utan äfven såsom anstalter för utdanande till samhällets
tjänst af dugliga, själfständiga och sanningsenliga medborgare”.
I den radikala och liberala dagspressen utsattes Billing för svidande kritik.
Arbetet framhöll att det var högst betänkligt att prokanslern utsågs av ”stiftets prästerskap, som härvidlag har absolut fria händer, då hvarje välfräjdad
svensk man är valbar till biskop”. Just detta förhållande utgjorde en särskild
anledning för prokanslern att utöva sitt ämbete med takt och varsamhet,
vilket företrädaren Wilhelm Flensburg hade gjort. Dessvärre resonerade Billing på ett annat sätt, konstaterade tidningen: ”Han synes från första stund ha
varit fast besluten att fullt ut göra bruk af den maktställning, som prokanslärsämbetet kan medföra, och hans nyligen afgifna utlåtande i Wicksellfrågan
visar, hur biskopen icke tvekar att göra sin mening gällande, äfven då denna
står i strid med sakkunniga, fakultet, konsistorium och kansler.”
Upsala Nya Tidning uttryckte sig inte mindre skarpt: ”Sällan har med
sådan enstämmighet konservativa, moderata, liberala och radikala academici förenats som i den djupt kända indignationen öfver hr Billings angrepp
på forskningsfriheten och universitetens själfständighet. Vi skulle önskat
att hr Billing kunnat höra hundradelen af hvad svenska språkets resurser
möjliggjort som karaktäristik af hans pekoral.” I en stor artikel i Svenska
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Dagbladet anklagades Billing av Harald Hjärne för att ha ”missförstått sin
akademiska ’ämbetsplikt’, måhända förväxlat detta sitt åliggande med sitt
biskopliga herdekall”. Protesterna riktades inte bara mot Billing personligen,
utan mot den av honom ledda universitetskommittén, som vid samma tid
hade föreslagit att inte bara vetenskaplig skicklighet, utan också kandidaters
lämplighet som lärare, skulle räknas som en merit vid tjänstetillsättningar.
Därmed fruktade man att fältet skulle bli fritt för dem som, likt Billing
själv, ville utestänga forskare med obekväma åsikter från en akademisk karriär. Historikern Carl Gustaf Malmström försvarade däremot Billing och
hävdade ”statens obestridliga rätt att blifva väl betjenad af dem den aflönar”.
Den konservativa tidningen Vårt Land stödde likaledes Billings agerande
mot Wicksell, som borde ”väcka glädje och tillfredsställelse öfver allt i vårt
land, hvarest man håller på våra högsta bildningsanstalters uppgift att vara
plantskolor för nationel kultur”.
Wicksellaffären illustrerade att det fanns två skilda läger i universitetsdebatten, vilka förordade ett autonomt respektive ett heteronomt synsätt.
Det förra hävdade forskningens frihet och forskarnas rätt att få sitt arbete
granskat endast efter universitetens regler. Det andra lägret framhöll i stället statens rätt att taga andra hänsyn, till exempel till samhällspolitiska målsättningar. Påfallande ofta var det just prokanslerns göranden och låtanden,
som ställde dessa motsättningar på sin spets. På våren 1902 hemställde filosofiska fakulteten, under behandlingen av Billingska universitetskommittéförslaget, att den paragraf i universitetsstatuterna, som gav prokanslern rätt
att yttra sig i befordringsfrågor, skulle strykas. I Lund hade filosofiska fakultetens båda sektioner gått ännu längre och helt krävt att prokanslersämbetet
skulle avskaffas. Astronomen Carl Charlier förde till sektionens protokoll
att prokanslersämbetet utgjorde en anakronistisk kvarleva ”från den tid, då
vetenskapen ännu var en ’ancilla fidei’ och villigt ställde sig under trons
domvärjo”. Han fick stöd från sina gamla kolleger vid Upsala Nya Tidning,
vilken under 1900-talets första decennium drev en formlig kampanj mot
prokanslersämbetet. Tidningen beklagade att filosofiska fakulteten i Uppsala hade nöjt sig med att kräva ett avskaffande av prokanslerns yttranderätt
i befordringsfrågor, ehuru det var ”den mest betydelsefulla och farliga delen
af prästförmyndarskapet öfver universiteten”.
Även medicinska fakulteten föreslog att prokanslerns rätt att yttra sig
i befordringsfrågor skulle avskaffas. Men 1903 röstade konsistoriet, om än
med liten marginal, för bibehållandet av denna prokanslerns uppgift. Mot
beslutet reserverade sig bland andra Adolf Noreen, Henrik Schück, Per T.
Cleve och Hjalmar Öhrvall. Upsala Nya Tidning beklagade djupt konsistoriets ställningstagande: ”Det är en universitetsförklaring från större konsis131
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toriet angående dess uppfattning af vetenskapens värdighet, som anno 1903
redan måste betraktas som djupt nedslående, och som för framtiden skall
stå i allt annat än tilltalande dager.”
Kritiken mot prokanslersämbetet vaknade på nytt i samband med Linnéjubileet 1907. För de flesta naturvetare och kulturradikaler framstod firandet som en rent naturvetenskaplig minnesfest, varför de ansåg att kyrkan
borde hålla sig i bakgrunden. Prokanslern J.A. Ekman hade dock inga sådana
planer. Tvärtom utverkade han att hela trettio teologie doktorer kreerades
vid jubelpromotionen. Förfarandet väckte protester. Bengt Lidforss beklagade ”den stupida taktlöshet, som utmärker statskyrkans potentater” och
menade att det skulle ”i viss mån kasta ett skimmer av löje över festen, och
kommer dessutom att för de utländska gästerna på ett för oss föga smickrande sätt illustrera den otidsenliga sammankoppling som i Sverige ännu äger
rum mellan kyrka och universitet.” Motsättningarna blev inte mindre av
det som inträffade under ceremonin i domkyrkan. Ekman inledde nämligen
oblygt sitt promotionstal med orden ”i fadrens, sonens och den helige andes
namn”, varefter följde en predikan om vetenskapens och religionens betydelse för varandra. Avslutningsvis sjöngs ”Vår Gud är oss en väldig borg”.
Många reagerade mot detta brott mot den religiösa neutralitet som borde
utmärka vetenskapen. Upsala Nya Tidnings referent påtalade indignerat ärkebiskopens brist på takt, och tillade: ”Som specimen för prokansläriatets
framtida bestånd torde det få anses icke approbabelt. Och statskyrkans rätt
att få spela öfverförmyndare och representant för universiteten är värkligen
en skandal, som universiteten borde energiskt afskudda sig.”
När de nya statuterna trädde i kraft på nyåret 1909 avskaffades påbudet
att prokanslern vid upprättade förslag till lärarbefattningar skulle avgiva utlåtande till kanslern. Detta gällde dock inte retroaktivt, varför J.A. Ekman
ännu i januari 1910 kunde ingripa för att försöka förhindra att Bengt Lidforss
utnämndes till professor i botanik. Lidforss hade erhållit konsistoriets förord före docenten Otto Rosenberg, men Ekman gjorde sitt yttersta för att
få Rosenberg utnämnd. Med tanke på Lidforss’ uttalanden i samband med
Linnéjubileet knappt tre år tidigare ligger det nära till hands att förmoda att
Ekman såg en möjlighet att utkräva en personlig hämnd.
Till följd av Ekmans ingripande mot Lidforss motionerade liberalerna
Eliel Löfgren och Karl Starbäck i riksdagen om prokanslersämbetets avskaffande. Vidmakthållandet av detta ämbete, skrev Löfgren, ”ger ett sken af
kyrkans eller, rättare sagt, vissa kyrkofurstars supremati öfver vetenskapen,
som icke har en skymt af berättigande”. Visserligen hade prokanslersämbetet i allt väsentligt förlorat sin betydelse genom införandet av 1908 års
universitetsstatuter, men man kunde inte utesluta ”faran af obehöriga in132
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Prokanslern J.A. Ekman (till vänster) ville till varje pris förhindra utnämningen av Bengt
Lidforss (till höger) till professor i botanik. Fotografier av Henri Osti respektive Albert
Wilhelm Rahmn.

Prokanslersämbetets svanesång
I slutet av 1909 uppförde konsistoriet den radikale lundensaren Bengt Lidforss i första
förslagsrum till den lediga professuren i botanik. Trots detta var det långtifrån säkert att han
skulle få tjänsten. Prokanslern J.A. Ekman gjorde nämligen vad han förmådde för att förhindra Lidforss’ utnämning till förmån för dennes medsökande Otto Rosenberg. Formellt
hänvisade han till de tjänsteförsummelser som tidigare, om än på tvivelaktiga grunder, lagts
Lidforss till last i Lund. Ekman menade att det vore bäst för universitetets heder om större
vikt fästes vid Rosenbergs ”större förtjänst i afseende på klanderfri lefnad” än vid Lidforss’
”större vetenskapliga förtjänst”.
Lidforss var väl medveten om att han motarbetades av starka krafter. I ett brev från
denna tid skrev han att det intrigerades ”synnerligen intensivt och av allt att döma också
effektivt mot min utnämning i Uppsala”. Filosofen Hans Larsson och nationalekonomen Knut Wicksell engagerade sig till stöd för Lidforss, som även mottog ett sympati
yttrande, undertecknat av omkring nittio studenter.
I januari 1910 tillstyrkte kanslern Fredrik Wachtmeister utnämningen av Lidforss, men
det dröjde ytterligare en vecka innan regeringen fattade sitt beslut. Under tiden inkallades Bengt Jönsson – Lidforss’ professor och Lunds universitets rektor – till ett enskilt
samtal med ecklesiastikministern Elof Lindström. Ingen vet vad som sades under detta
samtal, men uppgifter gjorde gällande att ministern ville veta om Lidforss var homosexuell. Några dagar senare följde i alla händelser utnämningen. Upsala Nya Tidning karakteriserade J.A. Ekmans yttrande som ”det uppsvenska prokanslärsämbetets svanesång”. För
detta omdöme fanns goda skäl. Kort därefter avskaffades nämligen ärkebiskopens rätt
att blanda sig i akademiska befordringsärenden – även om prokansleriatet rent titulärt
fanns kvar under flera decennier.
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flytelser i universitetets angelägenheter från personer, hvilka icke äga en
af förhållandenas natur betingad rätt att lägga sitt ord i vågskålen vid de
skilda ärendenas bepröfvande”. Följaktligen ansåg han att prokanslern – om
någon sådan över huvud taget behövdes – skulle utses efter samma princip
som kanslern. Under riksdagsdebatten framhöll han dessutom att det sista
bärande argumentet för prokanslersämbetets bestånd hade bortfallit i och
med att den praktiska prästutbildningen skulle skiljas från universitetet.
Utskottet ansåg dock inte att motionerna skulle föranleda några åtgärder,
eftersom universiteten inte själva hade uttryckt några önskemål om prokanslersämbetets borttagande. Under debatten i andra kammaren uppträdde historikern Nils Edén till försvar för prokanslersämbetets bestånd. Han
ansåg att ”pietet och tradition” och respekten inför ”universitetens djupa
historiska rötter” talade för detta, särskilt som ämbetet hade reducerats till
en symbol. Mot detta framhöll Starbäck att prokanslersämbetet gick att
likna vid en blindtarm. För stunden var den förvisso inte inflammerad, men
risken fanns att den kunde bli det. Med goda skäl kunde man därför försvara
”ett operativt ingrepp”. Även Edén använde sig av blindtarmsliknelsen, men
påpekade att läkarvetenskapens ståndpunkt var att operativa ingrepp borde
undvikas så länge ingen fara för patienten förelåg. Någon operation kom heller inte till stånd 1910; prokanslersämbetet blev kvar.
Debatterna om prokanslersämbetet under 1900-talets första decennium
kan betraktas som ett slags förpostfäktning till den stora debatt om tro och
vetande, som bröt ut vid mitten av seklet. Prokanslersämbetet överlevde
visserligen stridigheterna, men hade förlorat all betydelse utöver den rent
symboliska. Billings och Ekmans ingripanden mot Wicksell och Lidforss var
en av anledningarna till denna utveckling, vilket även Billing medger i sina
memoarer: ”Prokanslerens ställning och verksamhet har inskränkts under
min prokanslerstid och detta var nog icke utan mitt förvållande.”
Avskaffandet av prokanslerns rätt att yttra sig i befordringsärenden utgjorde en förklaring till att debatten klingade av, en annan var valet av den
populäre Nathan Söderblom, som vid ärkebiskopsinstallationen i november
1914 hyllades av tusentals studenter. Såväl 1913 som 1918 lades i riksdagen
fram motioner om prokanslersämbetets avskaffande, men beslut härom fattades först 1934. Ärkebiskopen respektive biskopen i Lunds stift fick dock
behålla titeln prokansler under återstoden av sin tjänstetid. Ärkebiskop
Erling Eidem, som pensionerades 1950, blev den siste som innehade titeln
prokansler. Två år dessförinnan hade Edvard Rodhe, Lunds siste prokansler,
lämnat sin befattning.
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Torsten Fogelqvist i december 1905: ”Vår tids uppfattning utgår alltmera från tanken på allas
likhet inför lagen, den kan inte längre nöja sig med skråförordningar på den
universälla rättens område.” Han syftade på den akademiska jurisdiktionen,
som trots vissa inskränkningar fortfarande existerade i början av 1900talet. Studenterna vid universiteten i Uppsala och Lund hade nämligen fortfarande en juridisk särställning, som skilde dem från övriga medborgare.
Denna rest från tiden då universiteten utgjorde självständiga korporationer
uppfattades allt mer som en anakronism. Den akademiska jurisdiktionen
reglerades genom en rad olika författningar, vilka hade tillkommit över en
stor tidsrymd och som delvis överlappade varandra. För att förstå innebörden och omfattningen av de regler som ännu gällde vid sekelskiftet 1900
krävs därför en kort tillbakablick.
Den akademiska jurisdiktionen är lika gammal som universitetet självt.
Korporationer och privilegier av olika slag var utmärkande för det medeltida samhället, varför det inte var uppseendeväckande att dylika särbestämmelser även gällde vid universiteten. År 1477 utfärdade påven Sixtus IV en
stiftelseurkund, där han lämnade sin tillåtelse till inrättandet av ett så kallat
studium generale i Uppsala med Bologna som förebild. Året därpå utfärdade
Sten Sture den äldre ett privilegiebrev, vari det blivande lärosätet tillerkändes samma rättigheter, jurisdiktionen inkluderad, som universitetet i Paris.
Genom återupprättandet av universitetet efter Uppsala möte i slutet av
1500-talet bekräftades dess gamla privilegier, således även jurisdiktionen.
Bekräftelsen förnyades under Gustaf II Adolfs regering. Först med de nya
universitetsstatuterna 1655 fick domsrätten en slutlig utformning, som dessutom var ännu mer långtgående än tidigare. Konstitutionerna fastslog nämligen att universitetets jurisdiktion, som omfattade samtliga akademiska
medborgare, skulle vara helt skild från stadens. För den praktiska hanteringen inlaga till studentkåren skrev publicisten
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en av domsrätten svarade i första hand rektor, men om han var oförmögen
att utdöma straff utan föregående rättegång hänvisades ärendet till något
av konsistorierna. De straff som universitetsmyndigheterna kunde utdöma
var böter, fängelse (carcer) eller relegation – antingen tidsbestämd eller evig.
Straffen behövde inte sammanfalla med den allmänna lagens stadganden.
Även om alla akademiska medborgare omfattades av jurisdiktionen var det
naturligtvis främst studenterna som avsågs. I statuterna infördes ett särskilt
kapitel om studenternas leverne och seder, i vilket i detalj redogjordes för
olika straffbelagda förseelser. Bland dessa fanns till synes mer oskyldiga sysselsättningar som tärningsspel, kortspel och högljutt uppträdande på stadens gator, men uttryckliga förbud utfärdades även mot att duellera, att bära
värja på dagen samt att skjuta och kasta raketer i staden.
Den 1 mars 1750 utfärdades ett nytt kungligt brev, som tydligare reg
lerade den akademiska jurisdiktionen och som delvis ännu var giltigt i början av 1900-talet. Förordningen avsåg bara den del av jurisdiktionen som
omfattade domsrätten över studenterna, och den innebar på intet sätt någon
inskränkning av de äldre bestämmelserna. Syftet med brevet var att göra en
klarare uppdelning mellan förseelser som direkt avsåg disciplinfrågor och
sådana som rörde allmänna brott. Båda kategorierna skulle visserligen även
framgent omfattas av domsrätten, men när det gällde disciplinfrågor fick
konsistoriet rätt att behandla ärenden summario processu, det vill säga utan
att behöva taga hänsyn till vidlyftigare krav avseende rättegångsordningen.
Denna indelning av disciplinförseelserna i två kategorier spelade en viktig
roll långt fram i tiden.
Jurisdiktionen utgjorde en ständig källa till irritation, främst i förhållande till stadens domstolsväsende. De radikala grupperna kring 1809 års män,
däribland Gustaf Abraham Silfverstolpe, hade kritiserat domsrätten, som
de uppfattade som ett ålderdomligt privilegium. Diskussionen fördes inte
bara i Uppsala. År 1815 hade konsistoriet vid Åbo universitet anhållit om
att polismål mot studenter skulle hanteras av polismyndigheten, något som
studenterna själva dock vände sig starkt emot. De hävdade att förståelsen
för deras överträdelser skulle vara betydligt mindre från en utomstående
polismyndighet än från akademiska konsistoriet. Studentprotesterna gav resultat: de ryska myndigheterna avslog konsistoriets begäran.
I Sverige förekom en livlig pressdebatt om jurisdiktionen, bland annat
i Stockholms-Posten under hösten 1817. I juni samma år hade en kommitté
tillsatts med uppgift att göra en översyn av systemet. Kommitténs arbete
tog egentlig fart först sedan Johan Gabriel Richert blivit dess sekreterare
sommaren 1818. Det var i huvudsak Richert som låg bakom kommitténs
betänkande, Handlingar rörande väckt fråga om jämkningar i Upsala Kongl.
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Academies constitutioner (1821), vari hävdades att fadersväldet var av godo –
men att detta inte förutsatte existensen av en särskild domsrätt annat än i
rena disciplinmål. Den särskilda jurisdiktionen utgjorde i själva verket en
föråldrad kvarleva från det medeltida universitetet, ”en lemning af forntidens Corporations och privilegii System”.
För första gången föreslogs således ett avskaffande av den fullständiga
civila och kriminella jurisdiktionen, vilken omfattade alla akademiska medborgare, det vill säga inte bara universitetslärare och studenter utan även
tjänstemän inom förvaltningen, barn till akademiker, tjänstefolk i akademikers hushåll med flera. Kommittén förordade däremot inget borttagande av
universitetets rätt att straffa lärarna för rena ämbetsförseelser eller studenterna för överträdelser av disciplinstadgan.
Uppsalakonsistoriet framhöll å sin sida att jurisdiktionen och fadersväldet inte gick att skilja från varandra; om studenterna skulle sändas till vanliga domstolar skulle den faderliga omsorgen utebli. Fullt lika viktigt var
det kanske inte att lärarna skulle omfattas av jurisdiktionen, men för detta
talade en rad praktiska skäl. Nils Fredrik Biberg, Erik Gustaf Geijer och
Samuel Grubbe, som stod för det huvudsakliga arbetet bakom yttrandet,
underströk att universitetet utgjorde en korporation, en särskild organism i
staten, vilken var värd att bevara. Från Uppsalahorisonten var det inte bara
reformen av jurisdiktionen i sig som ansågs farlig; deras motstånd gällde
hela det åskådningssätt som besjälade kommittén. I en promemoria, vilken
sändes till en av kommitténs ledamöter, framträder den konservativa Uppsalaståndpunkten tydligt: ”De akademiska författningarna och usanserna stå
liksom all gammal byggnad i ett sådant samband, hafva så sammansmält till
ett helt, att man omöjligen kan vidröra det minsta utan fara för kullstörtning. Man bör ej vidröra Axel Oxenstiernas och Johan Skyttes verk, innan
man har tillgång på män som de.”
Konsistoriets inlaga föranledde en replik från Richert under titeln Ett och
annat, om corporationer, privilegier, nämnd i domstolar etc. etc. etc. i anledning
af consistorii academici i Upsala betänkande om den academiska jurisdictionen (1822). Skriften väckte stort uppseende och blev lika väl mottagen i det
liberala lägret som den skapade motvilja i det konservativa. I avslutningen
uttryckte Richert sin förtröstan på att tiden talade för de nya idéer han förfäktade. Det var tiden, underströk han, ”som uppreser och öfverändakastar
andliga och världsliga påfvetroner, det är den som skapar och förstör aristokratier i himmelen och på jorden; det är den som låter principer skrifvas
på fårskinn och bindas in i grundlagar; men ändå förr eller senare förvandlar
dem till stoft; det är denna besynnerliga makt, som ingenting kan stå emot,
som försänker berg och som kan flytta till och med ett universitet; det är
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ock samma obevekliga tyrann, som en gång säkerligen skall göra till intet –
själfva den akademiska jurisdiktionen”. Richert skulle till sist få rätt, men det
dröjde nästan nittio år.

Nattskrål och torggruff
Under 1800-talets första hälft förekom ibland regelrätta uppgörelser mellan studenter och gesäller, vilka dock blev allt färre och lindrigare under
1840-talet. År 1849 hade Uppsala stad ordnat en stor ”försoningsfest” för
sina studenter på Polacksbacken, vid vilken hela 1 100 personer deltog.
Det formella avskaffandet av den akademiska jurisdiktionen, i dess äldre
form, tre år senare betydde mycket för denna utveckling. Slagsmålen mellan studenter och borgare upphörde dock aldrig helt, och även efter 1852
var studenterna skyddade av långtgående juridiska särbestämmelser. Detta
väckte missnöje. En insändare i Upsala-Correspondenten påtalade 1854 ”den
academiska frihetens missbruk” och beklagade att ”bildningens representanter” ägnade sig åt skrålande, slående på fönsterluckor, missfirmelser eller
rentav gjorde sig skyldiga till överfall. Skribenten uppmanade därför studentkåren att agera för att stävja oskicket.
Under 1860-talet tilltog fylleriet och det nattliga skrålet bland studenterna, vilket ådrog sig stark kritik. I december 1868 beklagade Upsala-Posten att
denna ”qwarlefwa från forna råa tider” åter hade fått fäste bland studenterna:
”Synnerligast på Drottninggatan har nattskrålet florerat, och det är nattens
ro och hwila beröfwade innewånare wid denna gata, hwilkas bittra klagomål föranleda oss att uppmana dem det wederbör att allwarligt winnlägga
sig om bortläggandet och utrotandet af detta oskick, hwilket är en lika stor
wanheder för den akademiska ungdomen som en plåga för stadens innewånare.” Halvtannat år senare beslutade universitetets avgående rektor Carl
Benedict Mesterton att agera mot studenternas högljudda nattliv. I maj 1870
ledde han läsårets sista stipendieupprop, varvid han talade till studenterna
på ett sätt som allt annat än följde konventionen. I stället för att uttrycka sin
tillfredsställelse över den sedlighet och flit som studenterna hade ådagalagt
under det förflutna läsåret beklagade han de former som studentlivet hade
antagit. Han framhöll att ”den sorgliga erfarenhet” han hade gjort under rektoratet hade tvingat honom att revidera de föreställningar om studentlivets
förädlande inverkan, som han tidigare hade omfattat. Han underströk att
detta oskick måste stävjas, men framhöll att varken stadens eller universitetets myndigheter kunde lösa problemet. Det var upp till studenterna själva
att, via nationernas disciplinära makt och enskilda personers inflytande,
vidtaga nödvändiga åtgärder. Slutligen förklarade han att han hade valt att
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Minne från student-roligheterna.

Student-roligheter
Under några vinterkvällar 1890 utbröt oroligheter mellan studenter och ordningsmakten.
Efter en uppmärksammad process tilldömdes tretton studenter bötesstraff av stadens
domstol, trots att dylika brott vanligtvis hanterades av universitetets egen disciplinära domstol. En av de straffade var Harald Jacobson, senare bekant som skald och skribent under
signaturen Jim. Han författade den parodiska lilla skriften Minne från student-roligheterna i
Upsala den 31 januari 1890, där han med en travesti på Johan Ludvig Runebergs ”Döbeln
vid Jutas” förlöjligade polismakten, särskilt polismästaren Edvard Raab.

framföra sitt budskap till stipendiaterna, eftersom han betraktade dem som
eliten inom studentkåren. Förmaningen utdelades därför medvetet i ett enskilt sammanhang, men saken blev likafullt offentlig, eftersom ett referat av
rektorstalet snart inflöt i Upsala-Posten.
När talets innehåll blev allmänt bekant uppstod starka reaktioner, inom
både kåren och tidningspressen. Framför allt reagerade man på att Mesterton hade uttryckt uppfattningen att de avarter inom studentlivet som han
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mött under sitt rektorat hade varit värre än de som förekom under hans
egen studietid. Det hjälpte inte att Mesterton i ett öppet brev till UpsalaPosten förklarade att hans jämförelse varit ”inskränkt endast till den sida af
studentlifvet, som inbegripes under benämningen ’nattskoj’ ”. I övrigt delade han uppfattningen att studentlivet hade blivit mer civiliserat under
1850- och 1860-talen. Missnöjet gällde även att rektor hade svärtat ned kårens rykte genom att göra dess samtliga medlemmar kollektivt ansvariga för
en minoritets försyndelser. Det gick så långt att kåren beslutade att ställa
in den traditionella uppvaktningen i samband med Mestertons avgång från
rektoratet kort därefter.
I sak uppnådde Mesterton inte särskilt mycket. Ännu under 1870-talet
förekom nämligen slagsmål mellan studenter och gesäller. Slaktaren Frans
Gustaf Eriksson, kallad Famnstaken, förvärvade sig vid denna tid en viss
herostratisk ryktbarhet som studentplågare. Nattskrålen under 1860- och
1870-talen fick ett slags fortsättning genom de torggruff som ofta förekom
under 1880- och 1890-talen. Torggruffen uppstod spontant när studenterna
efter större festligheter samlades efter krogarnas stängning på kvällarna; det
gällde i synnerhet efter unionsfirandet den 4 november. Oroligheterna var
framför allt ett uttryck för viljan att häckla överheten, i detta fall dock
snarare ordningsmakten än de akademiska myndigheterna. Uppsalapolisen
personifierades vid denna tid av den legendariske polischefen Edvard Raab,
ett stort original. I november 1882 utbröt spontant firande på olika platser
med anledning av prins Gustaf Adolfs födelse. På Taddis var firandet särskilt
livligt och sent på kvällen övergick det hela i ett improviserat fackeltåg, som
drog fram genom staden. Raab och hans polisstyrka ryckte ut för att bringa
ordning och avstyra upptåget, men det slutade i stället med att hela styrkan
blev inringad av fackeltåget så att ingen av poliserna kunde röra sig. I denna
trängda situation skall Raab ha beordrat folkmassan att ”avancera bakåt”.
Effekten uteblev, men uttrycket blev bevingat, liksom flera av Raabs övriga
ukaser.
Under några vinternätter i början av 1890 utbröt oroligheter mellan polisen och skränande studenter på Stora torget i Uppsala. Polisen använde
sina batonger för att skingra studenterna, och följden blev en utdragen rättsprocess. Det slutade med att ett flertal studenter ställdes inför rätta och i
vissa fall dömdes till bötesstraff. En av studenterna anmälde i sin tur Raab
till justitieombudsmannen, eftersom han hade vägrat att låna ut protokollen i anledning av studentoroligheterna. Universitetets mindre konsistorium
konstaterade dock att ärendet knappast var ett internt disciplinmål, eftersom det inte bara hade varit studenter som deltog i upploppet. Flera av
studenterna dömdes till böter för trots mot polismyndigheten.
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Det var huvudsakligen i samband med unionsfirandet som oroligheter
och torggruff uppstod. Under studentskandinavismens glansdagar hade unionsdagen den 4 november varit en viktig högtid, som på djupaste allvar
firades vid bysten över Carl Johan i Carolinaparken. Redan i äldre tid följdes
denna ceremoni av libationer på stadens krogar, men från slutet av 1880talet antog firandet allt yvigare former. Unionsdagen 1895 avslutades med
att studenterna utförde en högljudd ringdans kring Carolina. Polisen lyckades till sist avstyra ringdansen, men upptågen var inte slut. Vid tvåtiden
på natten började studenten Otto B. Santesson att ringa i Gunillaklockan
vid slottet. Ringningen pågick en lång stund och Santesson lyckades till sist
undkomma de utryckande poliserna genom att hoppa från bastionen och
springa till Stadsskogen. En rad andra studenter blev däremot arresterade
för olika förseelser.
Inför 1896 års unionsfirande gav polismästaren Edvard Raab order om att
polisen i möjligaste mån skulle överse med studenternas provokationer. För
att undvika en förnyad nattlig klockringning avdelade han två konstaplar för
att bevaka Gunillaklockan. Firandet blev livligt även detta år. Efter krogarnas stängning samlades studenterna vid Stora torget för gemensam avmarsch
mot Carolina, där tal hölls och sånger avsjöngs. Därefter återvände studenterna till Stora torget, där ringdans och muntrationer vidtog. De båda konstaplarna vid Gunillaklockan hade däremot en lugn afton. Området kring
slottet hade varit folktomt under hela kvällen. Strax efter midnatt, och utan
förvarning, avfyrades plötsligt de fyra kanonerna på borggården, en efter
en. De dånande smällarna hördes över hela staden och händelsen blev en av
de mest omtalade i 1890-talets Uppsala. Konstaplarna vid Gunillaklockan
förstod ingenting, eftersom de inte hade sett skymten av någon människa
vare sig före eller efter skotten. Otto B. Santesson låg bakom även detta upptåg. I god tid före unionsdagen hade han och hans kamrat Gustaf ”Gutten”
Hellsing laddat kanonerna med stora krutladdningar och förladdningar av
tidningsmakulatur. Även Johan Gunnar Andersson (”Kina-Gunnar”) hade
varit med om planeringen, men sedan dragit sig ur på grund av rädsla för repressalier. De långa stubintrådarna sträckte sig ned till fängelsevalven söder
om borggården, varför de kunde antändas utan risk för upptäckt. Trådarna
var dessutom förenade så att endast en antändning behövde göras. När kanonerna avfyrades hade Santesson och Hellsing således hunnit springa ända
ned till Stora torget och beblandat sig med folkmassan.
Kanonskotten orsakade stort rabalder i och utanför Uppsala, även i
Norge. Detta berodde inte minst på att kanonerna hade varit riktade västerut, det vill säga mot Norge, vilket ansågs särskilt opassande under ett
unionsfirande. Tidningen Upsala krävde att de akademiska myndigheterna
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skulle agera kraftfullt mot gärningsmännen, vilka borde relegeras från universitetet: de hörde uppenbarligen hemma bland ”Stockholms ’liga’-ungdom”, inte bland universitetsstudenter. Fyris ansåg att ett exempel borde
statueras, ”som för alltid afskräcker från ett återupptagande af dylikt ofog”.
Polismyndigheten gjorde omfattande efterforskningar och inkallade bland
annat växtbiologen Rutger Sernander till förhör. Rykten gjorde gällande att
olika universitetslärare var inblandade, men misstankarna riktades snart
mot Santesson. Några bevis kunde dock aldrig presenteras och följaktligen
utdömdes inga straff.
Några fler kanonsaluter avfyrades inte, men även de följande årens unionskvällar urartade i handgemäng och fylleri. År 1899 tågade en grupp
studenter upp till Skytteanum, där de utropade ”pereat rector” (Ned med
rektor!) åt den impopuläre Oscar Alin. Inför unionsfirandet året därpå antog samtliga nationer ett upprop för ett mer städat firande. Harald Hjärne
inledde under 1900-talets första år sina föreläsningar den 4 november med
att varna för att låta unionsfirandet övergå i excesser. På kort sikt hade detta
en viss lugnande effekt, men 1904 skedde nya uppträden och sammanstötningar. Problemet löste sig självt genom unionsupplösningen året därpå. När
ingen union längre fanns att fira infann sig lugnet.

Studentjurisdiktionen
Ända fram till unionsupplösningen kunde studenterna ägna sig åt nattskrål
och torggruff under full förvissning om att de i princip skulle gå fria vid
en eventuell rättslig prövning. Den akademiska jurisdiktionen reformerades visserligen, men för studenternas vidkommande inträdde ingen egentlig
förändring.
Den debatt som Johan Gabriel Richert initierade under 1820-talet ledde
inte till några omedelbara resultat. Först när arbetet med att formulera nya
universitetsstatuter inleddes på 1840-talet stod det klart att även jurisdiktionen skulle moderniseras. I det av Johan Jacob Nordström utarbetade
slutbetänkandet framträdde den bärande tendensen tydligt: universiteten
betraktades som en statlig inrättning, inte som en fri korporation. Av detta
följde att universitetets medlemmar, precis som andra medborgare, skulle
lyda under allmän lag. Vid 1851 års riksdag fanns ett utbrett stöd för jurisdiktionens avskaffande. Reformen implementerades följande år genom
tre olika förordningar: dels de nya universitetsstatuterna, dels stadgan om
upphörande av universitetets domsrätt, dels den nya stadgan om den universitetet tillkommande domsrätten över studerande. I stadgan om jurisdiktionens upphörande sades bland annat: ”Tvistemål, brottmål eller andra
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domareärenden, som, efter hwad nu är sagdt, skiljas från Universitets-Consistoriernas handläggning, skola af allmänna domstolarne upptagas; dock att
studerande ej må för brott begånget i universitetsstaden eller inom en mil
deromkring, tilltalas wid domstol, innan saken blifwit dit utaf wederbörande Consistorium öfverlemnad.”
Detta innebar således att universitetets domsrätt över studenterna i allt
väsentligt kvarstod. För domsrättens omfång och föremål skulle det kungliga brevet från 1750 vara vägledande. Vad studenterna anbelangar bör man
därför inte överdriva betydelsen av jurisdiktionens upphävande genom reformen 1852; tvärtom bestod i allt väsentligt den ordning som länge varit
rådande. Det kan därför vara lämpligt att efter 1852 tala om ”studentjurisdiktion” snarare än ”akademisk jurisdiktion”, eftersom endast studenterna
– inte det akademiska samhället in corpore – framdeles berördes av juridiska
undantagsregler. Tjänstefel begångna av universitetets lärare och anställda
skulle dock behandlas av större konsistoriet, men ledamöterna ansvarade
inför hovrätten för de domar de avkunnade.
Reformen 1852 blev således ett slags kompromiss. Det var framför allt F.F.
Carlsons ingripande vid riksdagen som säkerställde att en relativt långtgående studentjurisdiktion skulle vara fortsatt gällande. Det är dock betecknande att disciplinstadgan inte – som tidigare varit fallet – inkluderades i
statuterna, utan reglerades i en särskild förordning. Det visade att inte heller
den reformerade studentjurisdiktionen ansågs vara huggen i sten.
I den särskilda stadgan rörande universitetets disciplinära myndighet
preciserade Kungl. Maj:t hur studentjurisdiktionen i praktiken skulle utövas. Några väsentliga förändringar av de äldre reglerna skedde inte. Precis
som tidigare skulle domsrätten i första hand hanteras av rektor, som kunde
utdöma antingen föreställning och varning eller, vid grövre förseelser, skiljande från universitetet under en eller två terminer. Om rektor inte kunde
fälla en dom på egen hand skulle han hänvisa ärendet till mindre konsistoriet, som hade fler straffsatser till sitt förfogande: föreställning och varning,
förlust av akademiskt stipendium för en viss tid eller för alltid, förlust av
rätten att i framtiden uppbära akademiskt stipendium samt, i allvarliga fall,
skiljande från universitetet för en bestämd tid (upp till två år) eller på livstid. Det strängaste straffet kunde dock endast utdömas när särskilda förhållanden var vid handen: ”Skiljande från Universitetet för alltid må ej någon
ådömas, utan att han vid allmän domstol blifvit sakfäld för sådant brott, att
han derefter ej må i allmänt värf brukas, eller att han, ehuru varnad och
tillrättavisad, i sitt lefverne gjort sig känd för så osedligt föredöme och så
skadlig inverkan på andra, att det för god ordnings upprätthållande pröfvas
nödigt honom slutligen från Universitetet skilja.” Fängelsestraff kunde där143
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emot inte längre utdömas av universitetet; studentfängelsets (”prubbans”)
tid var förbi.
Studentjurisdiktionen, som den formulerades 1852, utgick fortfarande
från de två principer som i äldre tid användes för att försvara den akademiska domsrätten, dels en myndighetsprincip, dels en privilegieprincip. Den
förra avsåg uppfattningen att studenterna var unga, omogna och inte redo
att taga konsekvenserna av sina handlingar. Privilegieprincipen utgjorde en
fortsättning på äldre tiders skråföreställningar och korporationsidéer, enligt
vilken studenter borde omhuldas med större faderlig välvilja än andra grupper i samhället.
Disciplinstadgan från 1852 bestod av två delar, enligt den indelning som
skedde genom det kungliga brevet 1750. Även fortsättningsvis skilde man
mellan faktiska brottmål å ena sidan och det som med modernt språkbruk
avses med disciplinära förseelser å den andra. För att förstå den senare debatten om jurisdiktionens avskaffande är det viktigt att man håller isär dessa
båda delar. Den förstnämnda aspekten avsåg det faktum att studenterna
kunde undgå åtal för brott begångna inom en mil från universitetsstaden.
Även om förseelserna var straffbara enligt allmän lag gällde principen att
de först skulle hanteras av universitetsmyndigheterna: det var rektor eller
mindre konsistoriet som bestämde om det räckte med ett internt disciplinärt straff eller om brottet skulle lämnas till allmän domstol. För allvarligare
brott var det dock föreskrivet att så skulle ske, men för lindrigare föreseelser
– vilka för andra medborgare kunde medföra upp till sex månaders fängelse – kunde en student i princip undkomma med en varning från rektor.
De akademiska myndigheternas domslut kunde inte heller överklagas av
utomstående brottsoffer (däremot kunde en dömd student överklaga hos
kanslern). En handelsman, som blivit bestulen eller en polis, som blivit missfirmad fick således finna sig i universitetsmyndigheternas domslut, även om
de ansåg att straffet var alltför milt. Universitetet kunde visserligen utdöma
förlust av stipendier, vilket för den drabbade kunde bli mycket kostsamt,
men vanligen utdelades endast föreställning och varning. Likhet inför lagen
rådde därmed inte, eftersom studenterna hade en privilegierad ställning.
Kort sagt: med enstaka undantag var detta en bestämmelse som var till
fördel för studenterna.
Den andra aspekten av disciplinstadgan – det vill säga den del som närmast rör vad som med modern terminologi benämns disciplinöverträdelser
– var däremot till nackdel för studenterna. Universitetet gavs nämligen rätt
att bestraffa studerande som gjort sig skyldiga till ”osedligt och förargeligt
lefwerne, benägenhet för starka drycker, skadligt umgänge och tidsfördrif,
trätgirighet och illwilja mot kamrater, eller försumlighet i studier, eller
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Relegering på livstid
Stora delar av den traditionella akademiska jurisdiktionen avskaffades 1852, men genom en
särskild disciplinstadga fick universitetet behålla domsrätten över sina studenter. Det innebar att även rena brottmål hanterades av rektor eller det mindre konsistoriet. De straff som
kunde utdömas var varning, stipendieförlust samt relegering, antingen för en viss tid eller
för alltid. Relegering på livstid (consilium abeundi ad perpetuum) förekom sällan. Ett sådant
fall inträffade under Knut Olivecronas rektorat läsåret 1861/62, vilket han senare omtalade i
Hågkomster samlade från en lång lefnad. Skildringen visar hur den akademiska jurisdiktionen
fungerade i praktiken i början av 1860-talet med förhandlingar mellan stad, universitet och
polismyndighet. I just detta fall var brottet så pass allvarligt att det var ett gränsfall om det
skulle omfattas av studentjurisdiktionen. Den tilltalade hade antagligen goda skäl att vara
nöjd med att få ett disciplinstraff även om det var det strängast möjliga, consilium abeundi
ad perpetuum.
En morgon infann sig hos mig stadsfiskalen Magni i Upsala och företedde en polisrapport
af innehåll att under den föregående natten en poliskonstapel, iklädd sin uniform och under
patrullering enligt ordres på Svartbäcksgatan, blifvit af en studerande af Norrlands Nation vid
namn S. utan all anledning öfverfallen och illa slagen blå och blodig. Han anmälde nu att han,
sin pligt likmätigt, ansåg sig böra till Rådhus Rätten instämma studerande S. för att han måtte
stånda laga ansvar för sin förbrytelse. Jag bad emedlertid stadsfiskalen vänta en dag med stämningen till dess jag först fått träffa borgmästaren Kindeström och talat vid honom om saken.
Stadsfiskalen lofvade detta. Derpå lät jag genast kalla till förhör på Rektors embetsrum den
unga delinquenten, jemte Norrlands Nations kurator, hvarvid den förre, i kurators närvaro, utan
omsvep erkände att vid ett gladt samqväm med kamrater qvällen förut, hade han råkat dricka
för mycket punsch och vid hemgåendet kommit i gräl med polisen och dervid af obetänksamhet och ungdomligt öfvermod börjat med knytnäfvarna slå en poliskonstapel i hufvudet och på
axlarna, med den påföljd, att denne fallit omkull och i fallet mot gatstenarna bekommit flere
blödande sår i ansigtet och skadat sin högra arm.
Jag förehöll honom i skarpa ordalag hans ovärdiga och rättskränkande handlingssätt och
sade slutligen: ”Ni måste antingen inom 24 timmar för alltid lemna Upsala Universitet, som
Ni genom Edert uppförande vanhedrat, eller ock inför Rådhus Rätten undergå ransakning
och stånda det straff, som lagen stadgar för den, som groft misshandlat en polisman i tjensteutöfning. Välj nu ettdera af dessa alternativ. Vill Ni lemna Upsala, kan Ni resa till Lund att
der fortsätta Edra studier, och jag skall, i sådant fall, underhandla med vederbörande att Ni
får undslippa vidare straff.” Studerande S. yttrade, under uttryck af djup ånger, att han inom
24 timmar skulle vara borta från Upsala, och jag ålade kurator att tillse att så skulle ske,
äfvensom att S. skulle till den misshandlade polismannen erlägga 50 riksdaler som denne
begärt i ersättning för värk och sveda samt läkarevård. För borgmästaren och stadsfiskalen
omtalade jag sedermera huru jag gifvit S. consilium abeundi ad perpetuum och de lofvade
”blunda” för saken, då de erfarit att poliskarlen förklarat sig nöjd med 50 Riksdaler i ersättning för sitt lidande.

wisar ohörsamhet mot förmän och lärare, eller förgriper sig mot allmänna
anslag och kungörelser, eller uppsåtligen öfwerträder academiska påbud, eller, annan dylik förseelse begår”. För vanliga medborgare var förseelser som
dessa knappast juridiskt straffbara, men för studenter gällde andra regler.
De omtalade disciplinmålen mot föreningen Verdandis styrelse 1887 visade
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dessutom att de allmänt hållna bestämmelserna om till exempel förargligt
leverne kunde tolkas mycket fritt av det mindre konsistoriet. När även åsikter i nationalekonomiska, religiösa eller filosofiska dagsfrågor kunde anses
falla inom disciplinstadgan blev begrepp som rättssäkerhet och yttrandefrihet naturligtvis problematiska.
Disciplinstadgan från 1852 var en kompromiss, som inte gillades av alla. I
början av 1860-talet hade den lokala ordningsmakten svårt att hantera skrålande och stökiga studenter, som väl visste att de var oåtkomliga för de frustrerade poliserna. De rådande förhållandena föranledde 1861 tidningen Upsala att rikta ett angrepp mot ”de widunderliga undantagslagar, som här gälla i
afseende på studenter, hwilka icke kunna för förseelser lagföras utan föregången anmälan hos det akademiska rectorsembetet”. Tidningen anklagade de
akademiska myndigheterna för att taga alldeles för lätt på fridstörande nattskrål och uppmanade stadens fiskal att hos justitiekanslern påtala bristerna
i tillämpningen av den akademiska jurisdiktionen: ”konsiderationssystemet
gagnar i detta fall ingenting, utan lockar endast genom hoppet om strafflöshet till nya öfwerträdelser, och så god är allmänna andan inom härwarande
studentcorps att den ogillar dylik klemighet”. Artikeln var med all sannolikhet författad av tidningens redaktör Johan Sundvallson, som i egenskap av
riksdagsman för borgarståndet motionerade om jurisdiktionens avskaffande
vid riksdagen 1862/63. I motionen karakteriserade han den kvarvarande jurisdiktionen som en ”af glömska och förbiseende bestående lemning af den
medeltidsanda och uppfattning, som tillerkände nästan hvarje korporation
och skrå sin särskilda undantagslagstiftning och domvärjo”. Motionen stöddes
av borgare- och bondestånden, men avvisades av adels- och prästeståndet.
Sundvallson lade därför fram motionen på nytt vid den sista ståndsriksdagen
1865/66, men nådde inte heller denna gång någon framgång.
Mot slutet av 1800-talet framstod studentjurisdiktionen som föråldrad i
flera avseenden. Principen om allas likhet inför lagen betonades allt starkare
samtidigt som korporationernas betydelse minskade genom samhällets utveckling. Till detta kom flera betänkliga brister i systemet. Olika rektorer
tillämpade olika straffskalor, liksom ledamöterna i mindre konsistoriet, som
regelbundet byttes ut. Exakt samma förseelse kunde av en överseende rektor bestraffas med en rektorsvarning (som få brydde sig om) medan en mer
nitisk rektor kunde utdöma stipendieförlust, vilket för den enskilde kunde
få stora konsekvenser. Dessutom bidrog några uppmärksammade fall till att
kasta ett löjets skimmer över den akademiska rättsskipningen. Under våren
1882 drev exempelvis historieprofessorn Sven Fromhold Hammarstrand ett
mål mot sin granne, studenten Tom von Post, för att denne haft ett högljutt
nachspiel i sin lägenhet. Mer än ett år tidigare hade von Post avbrutit sina
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studier, men eftersom han formellt ännu var medlem av Uplands nation var
han åtkomlig för jurisdiktionen. Han och hans kamrater uppfattade processen närmast som en god möjlighet att förhåna Hammarstrand, som till slut
fann bäst att draga tillbaka anklagelserna. Åt dylika, till parodin gränsande,
petitesser fick mindre konsistoriets ledamöter emellanåt ägna sin dyrbara tid.
Under 1882 fördes en principiell diskussion om jurisdiktionen inom
konsistoriet. När medicinaren Edward Clason övergick till den ordinarie
professuren i anatomi, vägrade han att avlägga den domared som ingick i
professorseden. För att antaga professorskallelsen krävde han att han aldrig
skulle behöva befatta sig med rättsfall i sin ämbetsutövning. Konsistoriet
tillsatte en utredning men beslutade att tillmötesgå hans önskan, trots att
detta innebar att han inte kunde utses till rektor, prorektor eller ledamot
av mindre konsistoriet. Kanslern och Kungl. Maj:t godkände beslutet, men
ansåg inte att avlagd domared utgjorde något absolut villkor för att deltaga i
mindre konsistoriets förhandlingar. Det påpekades till exempel att kanslern
inte behövde svära domared, trots att han var ytterst ansvarig för den akademiska domsrätten.
Det var emellertid först med sedlighetsdebatten och bestraffningen av
Verdandis styrelse som en mer omfattande debatt började föras. En direkt
följd av domarna mot främst Johan Lilliehöök och Mauritz Hellberg blev
att reformliberalerna Julius Mankell och Arvid Gumælius vid riksdagen
1888 motionerade i första respektive andra kammaren om den akademiska
domsrättens avskaffande. Båda motionärerna förklarade öppet att deras agerande hängde samman med Verdandimålet, då, som Mankell uttryckte det,
”till mogen ålder komna, för stadgad och aktingsvärd vandel kända vid Upsala universitet studerande vetenskapsidkare drabbats af skymfliga straffåtgärder”. Utöver denna dagsaktuella händelse redogjorde Mankell för en
rad tveksamheter i studentjurisdiktionen. I grund och botten betraktade
han den som en kvarleva från en annan tid, vilken präglades av en helt
annan råhet bland studenterna – därom lämnade för övrigt det kungliga
brevet från 1750 flera exempel. I äldre tid var studenterna dessutom yngre
– i undantagsfall till och med barn – medan medelåldern för universitetsstuderande på 1880-talet var omkring tjugofem år. Han yrkade således på
jurisdiktionens avskaffande; universitetets disciplinstadga borde enligt hans
förmenande begränsas till ordningsregler kring undervisningen och upprätthållandet av olika akademiska påbud. Därutöver räckte det om nationernas
övervakning av sina medlemmar blev klarare definierad.
Mankell och Gumælius fick stöd av bland annat Dagens Nyheter och
Upsala-Posten, men riksdagen avslog motionen. Tidpunkten var inte den
bästa, eftersom kritik mot jurisdiktionen lätt kunde uppfattas som försvar
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för verdandismen. I första kammaren uttryckte prokanslern, ärkebiskop
Anton Niklas Sundberg, förvåning över att motionen över huvud taget hade
blivit föremål för seriös överläggning, eftersom han betraktade den ”såsom
ett slags opinionsyttring, afgifven med anledning af ett beryktadt disciplinärt mål vid Upsala universitet, ett mål, hvars behandling, som bekant är,
slutade med en mycket lindrig bestraffning för en ganska grof obetänksamhet”. Sundberg framhöll att man måste ha goda skäl för att kullkasta en
ordning, som varit rådande under hela universitetets historia. Han påminde
dessutom om att disciplinstadgorna vid de tyska och engelska universiteten
var vida mera långtgående och framhöll att särskilda disciplinära påbud förekom inom såväl kyrkan som militären.
Riksdagsdebatten gällde således främst den del av disciplinstadgan som
inte rörde brottmål – och det var ju den aspekten som Verdandimålen hade
aktualiserat. I någon mån berördes dock även studenternas juridiska privilegier i brottmål, varvid Uppsalaprofessorn och juristen Herman Rydin uppträdde till försvar för den bestående ordningen. Det var viktigt, ansåg han,
att fadersväldet bestod, eftersom många ”studenters framtid kan bero på
det sätt, hvarpå fel af dem blifva första gången behandlade”. Mot detta resonemang invändes, bland annat av Paul Peter Waldenström, att det var högst
besynnerligt att ynglingar som hade erhållit undervisning och uppfostran
under sina läroverksstudier skulle intaga en privilegierad ställning gentemot
alla jämnåriga kamrater, som inte kommit i åtnjutande av utbildningens förmåner. Om mildare bedömning skulle tillämpas i judiciellt hänseende för
någon av parterna borde det gälla de ynglingar som fått minst utbildning och
uppfostran, inte dem som fått mest.
Mankells och Gumælius’ försök att få till stånd ett avskaffande av jurisdiktionen kröntes inte med framgång. Resultatet blev snarast att stödet för
den akademiska domsrätten förstärktes. Den upsaliensiska studenthögerns
organ Fyris, som helhjärtat stödde sanktionerna mot Verdandi, tackade ironiskt de båda motionärerna: ”Vi vilja också hembära dem vårt tack, enär de
åstadkommit ett uttalande af svenska riksdagen, som måste vara universitetens myndigheter ett godt stöd, då det för dem gäller att upprätthålla
den disciplinära myndigheten öfver den akademiska ungdomen. Vi hoppas
därför, att det för framtiden hvarken tillåtes att offentligen försvara grof
osedlighet i någon studentförening, ej häller tillstädjes studenter att demonstrativt uppträda mot domstolars utslag. Väl må ungdomen fostras till att
tänka fritt och stort, men först och främst måste de lära sig att respektera
rätt och ordning.”
Studentjurisdiktionen överlevde således de turbulenta åren efter sedlighetsdebatten. Vid sekelskiftet 1900 tillhörde domsrätten en av de många
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frågor som fördes till förberedelsearbetet inför en framtida större reform av
universitetsväsendet.

Samvetsäktenskapet och disciplinstadgan
Under 1890-talet aktualiserades studentjurisdiktionen bland annat i samband med firandet av större årliga festligheter, särskilt unionsfirandet den 4
november. Polismakten förde en ojämn kamp för att stävja dessa så kallade
”torggruff” och för att upprätthålla ordningen; härpå lämnar författare som
Mari Mihi och Albert Engström många exempel i sina memoarer. Bråk,
oljud, fylleri och förargelseväckande beteende var dock brott som föll inom
den akademiska jurisdiktionen – och om förseelserna var lindriga kunde
straffet stanna vid föreställning och varning.
Efter sekelskiftet 1900 blev ordningen i staden bättre, men 1904 urartade unionsfirandet återigen – särskilt i anslutning till det livliga firandet
på Rullan och Gästis. Dessa uppträden föranledde Upsala Nya Tidning att i
två ledare väcka frågan om jurisdiktionen, vilken man betecknade som ”en
kvarlefva från medeltidens feodala klassväsende”. Tidningen gav domsrätten
skulden för de oroligheter, ”som absolut icke tolereras i något annat samhälle
i landet”. Det fanns emellertid goda skäl att tro att gatuskränet endast utgjorde ett svepskäl; Upsala Nya Tidning och stadens radikala kretsar hade
nämligen helt andra skäl att angripa jurisdiktionen just vid denna tidpunkt.
Under år 1904 hade nämligen en mycket uppmärksammad och omdebatterad händelse aktualiserat tillämpningen av den akademiska domsrätten
på ett sätt som saknat motstycke efter sedlighetsdebatten 1887. Händelsen
inträffade visserligen i Göteborg, men svallvågorna nådde snart Uppsala.
Lördagen den 20 februari 1904 kunde man bland familjeannonserna i
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning läsa att två studenter vid stadens
högskola, Fritiof Palmér och Signe Garling, meddelade att de hade ingått
samvetsäktenskap, det vill säga vad som i dag skulle benämnas samboförhållande utan vare sig kyrklig eller borgerlig vigsel. De båda kontrahenterna var
framträdande medlemmar i den kulturradikala Frisinnade klubben, bland
vars övriga ledargestalter fanns den socialistiske publicisten Fredrik Ström
samt Josua Linders, långt senare professor i statistik vid Uppsala universitet.
Parets val av samlevnadsform utgjorde en medveten protest mot såväl den
kyrkliga tvångsvigseln som mot kvinnans underordnade ställning inom äktenskapet. Handlingen var djärv och provokativ, men paret hade säkerligen
inte förutsett vilka konsekvenser den skulle medföra. Redan efter två dagar
inkallades nämligen Fritiof Palmér till ett formellt förhör hos högskolans
rektor Johan Vising. Fler förhör följde, varvid paret uppmanades att an149
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tingen legalisera förhållandet (det vill säga gifta sig åtminstone borgerligt)
eller bli relegerade. Högskolan betraktade nämligen deras samvetsäktenskap
som ett ”osedligt och förargligt leverne” och därmed som ett disciplinbrott,
stridande mot den tjugoandra paragrafen i dess statuter.
När rektorsnämnden i Göteborg, det vill säga högskolans motsvarighet
till mindre konsistoriet, riktade sitt ultimatum till paret vände sig Fritiof
Palmér till Hjalmar Öhrvall i Uppsala för att av denne få bekräftat att ett
liknande fall tidigare hade förekommit vid Uppsala universitet, utan att de
akademiska myndigheterna hade ingripit (han syftade på Knut Wicksells
samvetsäktenskap). Öhrvall engagerade sig i fallet och gav paret sitt offentliga stöd. Upsala Nya Tidning publicerade på ledarplats en artikel med ru
briken ”Från det reaktionära Göteborg”, som med all sannolikhet var författad av Öhrvall eller åtminstone skriven på hans uppmaning. Tidningen sade
sig ha ”inhämtat” uppgifter om ärendets hantering och man återgav förhören
liksom den resolution som paret Palmér–Garling hade mottagit. Sedan
Upsala Nya Tidning väl offentliggjort händelsen följde en rad andra radikala
tidningar efter. En lokal händelse blev, precis som vid Verdandimålet sjutton år tidigare, snart en nationell angelägenhet, genom vilken motsättningar
mellan konservativa och liberala krafter kanaliserades.
Göteborgs högskola var inget statsuniversitet, men striden om samvetsäktenskapet aktualiserade frågan om den akademiska domsrätten på ett
generellt plan. Några dagar efter den första artikeln införde Upsala Nya
Tidning en insändare från Göteborg, signerad ”Gammal student”, som kraftfullt tog avstånd från rektorsnämndens agerande. Skribenten framhöll att
rektorsnämndens ”handlingskraft” till stor del berodde på rädsla för att
högskolans donatorer, av motvilja mot detta sedernas förfall, skulle draga
tillbaka sina bidrag. I artikeln nämndes inga namn, men det framgick av
andra sammanhang att högskoleledningen framför allt var ängslig för att den
åldrige grosshandlaren Oscar Ekman skulle inhibera flera donationer, som
högskolan väntade sig. Signaturen ”Gammal student” uttryckte avslutningsvis förhoppningen att studenterna vid landets samtliga lärosäten ”ville gifva
sin mening i dessa ämnen så kraftigt tillkänna, att nämnda varningsparagraf
hädanefter finge ett naturligare tillämpningsområde”.
I Uppsala erbjöds samtliga universitetslärare och studenter att skriva på
en protestskrivelse till stöd för paret Palmér–Garling. Listor för påskrifter
fanns på studentkårens lokal samt vid Göteborgs och Stockholms nationer.
Även vid Uplands nation var de inledningsvis utlagda, men nationens inspektor, zoologen Tycho Tullberg, befallde att de omedelbart skulle avlägsnas. Petitionen, som skrevs under av hela 373 personer, publicerades i Upsala
Nya Tidning. Namnen på de enskilda undertecknarna offentliggjordes aldrig
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Johan Vising (till vänster) och Hjalmar Öhrvall (till höger).

”Det reaktionära Göteborg” och domsrätten
Johan Vising, rektor vid Göteborgs högskola, ingrep omedelbart när två av högskolans studenter 1904 annonserade att de hade ingått samvetsäktenskap. De båda kontrahenterna
ställdes inför ett ultimatum: antingen måste de ingå äktenskap eller finna sig i att bli relegerade. Den radikale Uppsalaprofessorn Hjalmar Öhrvall engagerade sig i ärendet till stöd för
studenterna. Han tillhörde initiativtagarna bakom denna kraftfulla protest, vilken undertecknades av 373 akademiska medborgare i Uppsala:
Undertecknade, akademiska medborgare vid Upsala Universitet, inlägga härmed sin protest
mot den föreställning och varning, som Rektorsnämden vid Göteborgs Högskola meddelat två
af högskolans studerande, hvarvid nämden betecknat deras offentligen kungjorda utan vigsel
ingångna äktenskap såsom ”förargelseväckande vandel” och i enlighet med § 22 af Högskolans
Statuter dömt detsamma såsom ”förseelse af svårare natur”.
Denna åtgärd synes oss innebära en fullständigt oriktig tillämpning af gällande föreskrifter, och det sedlighetsnit, för hvilket Rektorsnämden härmed gjort sig till tolk, framstår för
oss såsom ett officiellt hyckleri, ovärdigt akademiska lärare och kränkande för ungdomens
rättskänsla.
Den ifrågavarande förbindelsen kan enligt vår uppfattning så mycket mindre anses straffvärd, som vår nu gällande äktenskapslagstiftning med sina stora och erkända brister måste
anses göra ett dylikt steg fullt förklarligt.

i pressen, men av handlingar i Verdandis arkiv framgår att protesten utformades av en grupp, där bland andra Karl Gustaf Westman, Eli F. Heckscher,
Teodor Odhner, Martin Lamm, Anton Blanck, Einar Löfstedt, Hjalmar
Öhrvall samt konstnären Richard Bergh och Upsala Nya Tidnings redaktör
Axel Johansson ingick.
Detta var en mycket kraftfull opinionsyttring. Bland de många undertecknarna fanns, utöver ledamöterna i organisationskommittén, Rutger
Sernander, Erik Holmgren, Bengt Hesselman, Leonard Jägerskiöld, Eva von
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Bahr, Sigfrid Siwertz, Axel Brusewitz, Torsten Fogelqvist, Filip Åkerblom,
Harry Meurling, Georg Wittrock, Bengt Beckman, Ernst Nachmanson,
Percy Quensel och Rickard Sandler. Sedan Uppsalaprotesten blivit offentlig följde liknande protester från studenter i Lund och Stockholm. Även
Göteborgsstudenterna skred till handling – men dock för att i stället rikta
en motprotest till Uppsala, vilken infördes i flera tidningar. Göteborgarna
protesterade mot upsaliensarnas ”kränkande utfall mot Göteborgs Högskolas rektorsnämnd i eder s.k. protestskrifvelse, hvilka vi icke blott anse såsom
fullt oberättigade utan äfven i hög grad skymfande och ovärdiga akademiska
medborgare”. På ledarplats svarade Upsala Nya Tidning med att återge olika uppgifter om att rektorsnämndens agerande var föranlett av donatorers
önskemål, varför man ansåg att protesten visade ”vilken ställning den s.k.
fria högskolan i Göteborg och dess studentkår intar”. Tidningen antog att
”göteborgsgrossörerna” skulle bli glada vid denna syn. Paret Palmér–Garling
vägrade att ge vika för påtryckningarna, utan lämnade landet i början av juni
för att bosätta sig i Paris, där Fritiof Palmér – på Hjalmar Brantings tillskyndan – erhöll arbete vid det svenska biblioteket vid Sorbonne. Någon formell
relegering från högskolan utdömdes dock aldrig.
Historien var emellertid inte slut med detta. I slutet av mars och början av april 1904 förmälde nämligen rykten att ledningarna för Tekniska
högskolan och Uppsala universitet planerade att disciplinärt ingripa mot
de studenter vid respektive lärosäte som hade undertecknat protestskrivelserna mot rektorsnämnden i Göteborg. I början av april rapporterade
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning att domprosten Johan Erik Berggren
hade ingått till mindre konsistoriet i Uppsala med en anmälan mot samtliga (det vill säga 373!) undertecknare av Uppsalastudenternas stödpetition.
Berggren dementerade visserligen uppgiften men tonläget var uppskruvat
och de studenter som hade undertecknat uppropet sattes under press. I en
insändare i högertidningen Upsala krävde juristen Casimir Bretzner att de
akademiska myndigheterna skulle ”vidtaga kraftigaste åtgärder till beifrande
af det tilltag studenterna låtit komma sig till last mot rektorsämbetet vid
Göteborgs högskola, för såvidt man icke nödgas erkänna att universitetens
disciplinära myndighet är allenast en – död bokstaf”. Samma ståndpunkt
intog signaturen ”Akad. medborgare”, som utgick från att samtliga namn
på petitionen skulle ”bli föremål för ingående granskning och värdering af
mindre akad. konsistoriet”.
Teologen Waldemar Rudin uppsökte personligen några teologie studerande, som bodde på Fjellstedtska studenthemmet, för att å styrelsens vägnar uttrycka sitt missnöje mot att de hade undertecknat uppropet – det
hjälpte inte att de hade reserverat sig mot det andra stycket, där de skar152
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paste uttalandena fanns. Några av undertecknarna föll till föga och återtog
sina underskrifter, somliga bad rentav rektorsnämnden och Johan Vising
om ursäkt.
Meteorologiprofessorn Hugo Hildebrandsson försäkrade i ett brev till
Johan Vising att ”vi här [i Uppsala] äro grundligt rasande både bland lärare
och studenter i allmänhet på våra 373 verdandist-lymlars tilltag”. Han kunde
också rapportera att Uppsala rådshusrätt stod beredd att juridiskt ingripa
mot petitionens undertecknare om bara ärendet, vilket visserligen var mindre troligt, skulle hänvisas dit: ”Rådman [Sven Casper] Bring säger, att om saken mot förmodan kommer till Uppsala rådhusrätt, så skall det bliva honom
ett sannt nöje att döma dem enl. 2 § 10 Kap. Strafflagen. ’Får jag bara döma
dem till 50 kr per styck, så blir det en bra donation för Göteborgs Högskola’,
menar han.” Bring tillhörde Hildebrandssons närmaste vänkrets och de hade
under studietiden varit medlemmar i sällskapet Dombronationen.
Upsala Nya Tidning gav dock inte efter, utan konstaterade i en ledare
att försöken att få inleda en förföljelse av petitionens undertecknare hade
misslyckats och att således ”de gamla akademiförföljelserna ha gjort fiasko”.
Tidningen hoppades att detta skulle bli ett memento, som skulle visa ”att
försöken att klafbinda med disciplinära medel den akademiska ungdomens
yttrandefrihet ej längre har någon marknad här i Uppsala”. I vilken utsträckning tidningen blev sannspådd kan diskuteras, men Göteborgshändelsen och
dess efterspel ställde frågan om domsrätten på sin spets. Om utgången av
Verdandistriden snarast hade stärkt den akademiska jurisdiktionen blev resultatet denna gång det motsatta.

Jurisdiktionens slutliga avskaffande
Det är svårt att betrakta den kampanj som Upsala Nya Tidning inledde mot
den akademiska jurisdiktionen i november 1904 annat än i ljuset av striden
om samvetsäktenskapet och den efterföljande debattens krav på disciplinära
åtgärder mot de Uppsalastudenter som hade undertecknat stöduppropet för
Göteborgsparet. Ämnets aktualitet förklarar varför tidningens förhoppning
om att universitetet eller studentkåren skulle agera mot jurisdiktionen fick
ett omedelbart gensvar. Verdandisterna Torsten Fogelqvist och Arvid Kindberg motionerade nämligen om att studentkårens direktion skulle antaga ett
uttalande mot den kvarvarande domsrätten. Därmed inleddes den process
som slutade med det definitiva upphävandet av den mer än 400-åriga akademiska jurisdiktionen i Uppsala.
”Det torde”, skrev Fogelqvist och Kindberg, ”inom studentkåren finnas
en synnerligen stark resonans för en reform i ofvan berörda afseende, och
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då från annat håll ännu inga åtgärder vidtagits i åsyftad riktning, synes det
oss nödvändigt, att studenterna taga saken i egen hand, så långt deras önskningar och vilja förmå göra sig hörda.” Direktionen beslutade med anledning
av motionen att remittera frågan till en kommitté, vilken skulle föranstalta
om utredning i saken.
Drygt ett år senare, i december 1905, lämnade kommittén genom Fogelqvist sitt betänkande. Dröjsmålet skylldes dels på att flera av ledamöterna
hade varit borta från staden, dels på de omfattande arrangemangen kring
1905 års studentkarneval. Under loppet av 1905 hade frågan om domsrätten aktualiserats på flera håll, bland annat av Norrlands nations inspektor
Arvid G. Högbom, då han öppnade nationens första lagtima landskap på
höstterminen detta år. Med tanke på detta framhöll Fogelqvist att det vore
”nedsättande för studenterna, om de icke själfva först och främst toge denna
sak i sina egna händer, då den ju i första hand vidkommer dem”. Fogelqvist
hemställde att studentjurisdiktionen skulle upphävas och att studenterna
hädanefter enbart skulle lyda under allmän lag, att direktionen skulle uppdraga åt beredningsutskottet att utarbeta förslag till framställning rörande
detta, att direktionen skulle behandla frågan redan vid sitt första sammanträde under våren 1906, samt att studentkåren därefter skulle sammankallas
för att slutgiltigt avgöra frågan.
Under våren 1906 fördes bland Uppsalastudenterna en intensiv debatt
om jurisdiktionen. Alla var överens om att de rättsliga undantagsreglerna
skulle avskaffas, trots att de allmänt ansågs favorisera studenterna. En rad
skäl anfördes mot jurisdiktionen, främst att den stred mot principen om
allas likhet inför lagen. Till detta lades att rättskipningen blev godtycklig,
eftersom olika rektorer hanterade likartade mål på skilda sätt, samt att
detta utgjorde en klasslag, som inte beredde studenterna några sympatier
hos allmänheten. I grund och botten var jurisdiktionen en kvarleva från en
förgången tid, då studenterna var yngre och då man hade en helt annan syn
på universitetets förhållande till det omgivande samhället. Det sistnämnda
argumentet kunde visserligen framstå som paradoxalt, eftersom jurisdiktionen i äldre tid omfattade även vuxna personer: lärare, tjänstefolk och
akademibönder med flera.
När det gällde domsrätten i rena disciplinfrågor gick åsikterna däremot
isär. Vissa, däribland Fogelqvist, ville helt avskaffa denna förordning, andra nöjde sig med olika inskränkningar, åter andra ville bevara den rådande
stadgan med undantag endast för de partier som bortföll automatiskt i och
med upphävandet av studenternas juridiska undantagsställning. Diskussionen gällde i princip två moment i disciplinstadgan, dels universitetets rätt
att bestraffa studenter som i allmän domstol fällts för brott, dels universi-
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tetets rätt att disciplinärt bestraffa ett antal förseelser, som inte var straffbara enligt svensk lag (osedligt och förargligt leverne, benägenhet för starka
drycker, skadligt umgänge och tidsfördriv, trätgirighet, illvilja mot kamrater,
ohörsamhet mot lärare, uppsåtlig överträdelse av akademiskt påbud et cetera).
De som ville behålla domsrätten i disciplinfrågor, däribland juristen
Folke Wetter och medicinaren E. Louis Backman, framhöll att det låg i
studenternas eget intresse att universitetet hade möjlighet att avlägsna individer, som genom upprepat olämpligt uppträdande annars kunde draga
skam över hela studentkåren. Man påpekade att särskilda disciplinstadgor
inte var något unikt, utan tvärtom något som fanns i en rad andra sammanhang, till exempel vid skolor, inom läkarkåren, prästerskapet och militären.
Disciplinstadgans motståndare hävdade å sin sida att den uppenbarligen
hade missbrukats av universitetsmyndigheterna, som under rubriken ”osedligt och förargligt leverne” även hade inkluderat åsikter och opinionsyttringar. Sedlighetsdebatten låg förvisso nästan två decennier tillbaka i tiden,
men debatten om samvetsäktenskapet i Göteborg visade att det fortfarande
fanns krafter som förordade ett dylikt bruk av disciplinstadgan.
I april 1906 avhandlades den akademiska jurisdiktionen vid en allmän
studentsammankomst på Norrlands nation. Efter lång diskussion beslutade
kåren att den skulle uppvakta Kungl. Maj:t med en petition, i vilken man
förordade en omfattande revision av den akademiska domsrätten, bland annat att konsistoriets rätt att hänvisa (och framför allt inte hänvisa) brott
begånget av student till allmän domstol skulle avskaffas. Frågan sändes på
remiss till universitetsmyndigheterna, vilka i princip höll med, men som
ansåg att studenternas skrivelse var alltför oklart formulerad för att kunna
ligga till grund för en ny disciplinstadga.
Frågan om den kvarvarande akademiska domsrätten diskuterades parallellt inom en rad andra instanser och sammanhang vid denna tid. Den
lundensiske juridikprofessorn Ernst Kallenberg införde i Statsvetenskaplig
tidskrift 1906 en historisk utredning av jurisdiktionens innebörd, varvid han
klargjorde sin uppfattning att studenternas juridiska privilegier var otidsenliga och borde avskaffas: ”Att i den omfattning, som gällande lagstiftning
tillstädjer, låta en disciplinär påföljd, som uteslutande har afseende å det förhållande, hvari studenten såsom lärjunge står till universitetet, träda i stället
för det i allmän lag utsatta straffet, innebär en afvikelse från principen om
allas likhet inför lagen – en afvikelse, som under nuvarande samhällsförhållanden icke kan på giltiga grunder försvaras.”
Kallenberg kände inte till att frågan om jurisdiktionen hade diskuterats
och utretts inom Uppsala studentkår under flera år. I en efterskrift kom155
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menterade han emellertid att han, sedan artikeln blivit färdigskriven, hade
tagit del av kommittébetänkandet från Uppsala. Med anledning därav ville
han klargöra att han för egen del – och till skillnad från Torsten Fogelqvist
och dennes meningsfränder – endast förordade ett avskaffande av studenternas juridiska undantagsställning. Även i fortsättningen ansåg han att universitetets domsrätt över disciplinära förseelser (bristande flit, försumlighet
i studier, mindre hedrande vandel med mera) skulle finnas kvar, trots att
dessa inte var straffbara i juridisk mening: ”Föga tilltalande förefaller det
att sätta universiteten ur stånd till att från sig skilja dåliga – ehuru ej enligt
allmän lag straffvärda – element.” Den oro som uttryckts över att disciplinstadgan skulle användas för att förfölja studenter med misshagliga åsikter,
ansåg han – trots fallen med Verdandi och samvetsäktenskapet – ”af hittills
vunnen erfarenhet” knappast berättigad.
I mars 1908 överlämnade justitiekanslern Emil Sjöberg en framställning
till Kungl. Maj:t om den akademiska jurisdiktionen. Under sina inspektioner
hos konsistorierna i Uppsala och Lund hade han uppmärksammat att domsrätten fortfarande tillämpades i stor utsträckning. Han bifogade skildringar
av samtliga disciplinära ärenden som varit föremål för rektors eller mindre
konsistoriets behandling i Uppsala 1894–1906 respektive i Lund 1894–1903.
Under dessa tolv år hade sammanlagt sextiofyra Uppsalastudenter ådömts
disciplinär bestraffning för brott som oljud, fylleri, förargelseväckande beteende, tillställande av folksamling samt missfirmelse av ordningsmakten. Det
förekom emellertid, vid båda universiteten, att även grövre brott renderat
gärningsmännen disciplinstraff; det gällde bland annat våldsamt motstånd
eller misshandel av polisman, obehörigt inträngande nattetid i bebott hotellrum samt våld mot dövstum gosse. Sammanlagt fyrtiofyra Uppsalastudenter (tio lundensare) hade under samma tidsperiod gjort sig skyldiga till
förseelser, vilka av konsistoriet hänskjutits till allmän domstol. Flera av dem
som fälldes i allmän domstol blev dessutom senare disciplinärt bestraffade
av universitetet.
Justitiekanslern ansåg att det illa överensstämde med den moderna rättsuppfattningen att en så vidsträckt jurisdiktion ännu tillkom universiteten.
Eftersom han förmodade att Kungl. Maj:t inom en nära framtid skulle taga
ställning till Uppsalastudenternas skrivelse ville han framföra sina synpunkter. Till sitt utlåtande fogade justitiekanslern ett yttrande av Ernst Kallenberg, vars innebörd han i huvudsak gillade. Kallenberg underströk, som vi
har sett, att studenter borde straffas enligt de villkor som gällde för alla
andra medborgare.
Under sommaren 1908 insände universitetskanslern Fredrik Wachtmeister sitt utlåtande rörande Uppsala studentkårs förslag till jurisdiktionens
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upphävande. Han fann, i likhet med studenterna, att det rådande förhållandet krävde en översyn. Det problematiska var dels att brott som begicks
av studenter i universitetsstaden (eller inom en mils omkrets) inte kunde
beivras av polis eller domstolsmyndighet innan det akademiska konsistoriet
fattat beslut därom, dels att det var de akademiska myndigheterna som avgjorde om det begångna brottet kunde, eller inte kunde, gottgöras endast genom en disciplinär påföljd. Kanslern kunde visserligen konstatera att några
”direkta olägenheter” till följd av dessa stadganden endast undantagsvis hade
förekommit, men detta hindrade inte att domsrätten inte längre svarade
mot tidens krav.
Efter flera års debatt, vid och utanför universiteten, nåddes till slut ett
konkret resultat. Kungl. Maj:t utfärdade en ny stadga angående den disciplinära myndigheten vid rikets båda universitet samt Karolinska institutet.
Bestämmelsen, som trädde i kraft på nyåret 1909, innebar att den särskilda
domsrätt som tillföll universiteten avskaffades. Även framdeles hade universiteten rätt att utdöma disciplinstraff som föreställning och varning, stipendieförlust, tidsbestämd utestängning från institution, klinik, seminarie
övningar och annan liknande undervisning. Precis som tidigare kunde även
relegering utdömas – antingen tidsbestämd mellan sex och tjugofyra månader eller för alltid. Det sistnämnda straffet fick dock endast utdömas till
den som i domstol blivit dömd till förlust av medborgerligt förtroende eller
”ehuru varnad och tillrättavisad, i sitt lefverne gjort sig känd för så osedligt
föredöme eller så skadlig inverkan på andra, att det för god ordnings upprätthållande pröfvas nödigt att fullständigt skilja honom från universitetet
eller institutet”.
Det viktigaste i ett historiskt perspektiv var dock att studenternas juridiska privilegier avskaffades. Därmed försvann alla rester av den akademiska jurisdiktion som i olika former hade existerat sedan Jacob Ulfssons
dagar. Från och med 1909 förelåg en klar gräns gentemot det allmänna rättsväsendet när det gällde brottmål.
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1800-talet var universiteten en rent manlig sfär. Fortfarande i början av 1860-talet hade få människor kunnat föreställa sig att
även kvinnliga studenter i en nära framtid skulle komma att inskrivas vid
universiteten. Denna omvälvande reform var avhängig kvinnofrågan i stort.
Genom hela 1800-talet diskuterades kvinnans ställning och rättigheter i
samhället. Successivt tillerkändes kvinnan utökade rättigheter, till exempel lika arvsrätt (1845) och näringsfrihet (olika steg mellan 1846 och 1864).
Medelklassens ogifta kvinnor fick därigenom möjlighet att försörja sig själva.
Från 1858 kunde ogifta kvinnor bli myndiga, dock först efter ansökan hos
domstol. Fem år senare ändrades bestämmelsen, varvid ogifta kvinnor automatiskt blev myndiga vid tjugofem års ålder. Myndighetsåldern för ogifta
kvinnor sänktes 1884 till tjugoett år, det vill säga samma ålder som gällde
för män.
Under 1850- och 1860-talen gavs kvinnan vidare tillträde till lägre offentliga tjänster, till exempel vid järnväg, post och telegraf. Reformerna kan
endast delvis förklaras med liberalismens och emancipationens insteg i debatten. Demografiska och ekonomiska förhållanden var minst lika viktiga:
samhället behövde finna nya vägar för att säkerställa sina behov av billig arbetskraft. Befolkningsstrukturens utseende gjorde det nödvändigt att rikta
blickarna mot de många ogifta kvinnorna. Genom emigrationen hade det
uppstått ett stort kvinnoöverskott i landet: vid mitten av 1850-talet fanns
det enligt officiella beräkningar 283 570 fler ogifta kvinnor än ogifta män i
giftasålder.
Fredrika Bremer framträdde vid denna tid som en pionjär för kvinnosaken, inte minst genom Hertha, eller en själs historia (1856). Romanen följdes
av en debatt om de myndighetslagar som begränsade kvinnans frihet. Skolmannen och poeten Herman Bjursten framträdde som Bremers mest ihärdige kritiker, men hon fick stöd av bland andra Viktor Rydberg. Även Roångt in på
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salie Roos (året därpå gift Olivecrona) uppträdde till Bremers försvar. Hon
grundade några år senare Tidskrift för hemmet tillsammans med sin make
Knut Olivecrona och Sophie Leijonhufvud (senare gift Adlersparre), vilken
utgjorde den första svenska publikationen med ett uttalat kvinnopolitiskt
program. Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona, som båda inspirerades av Bremer, blev därigenom de första egentliga ledarna för den svenska
kvinnorörelsen. I början av 1870-talet grundades Föreningen för gift qvinnas
eganderätt, som framför allt vände sig mot att kvinnor förlorade sin myndighet när de ingick äktenskap. År 1884 tillkom Fredrika-Bremer-Förbundet,
varvid Tidskrift för hemmet omvandlades till Dagny, vilken blev organ för det
nybildade förbundet. Adlersparre (Esselde) kvarstod som redaktör under
Dagnys första år. Rosalie Olivecrona hade däremot lämnat tidskriften redan
1868, eftersom hon inte kunde dela Adlersparres allt radikalare inställning
i kvinnofrågan. Till saken hörde att en brytning mellan Adlersparre och
Knut Olivecrona hade inträffat redan 1859, då Olivecrona utgav arbetet Om
makars giftorätt i bo, vilket innehöll ett försvar för giftomannaskapet. Adlersparre uppfattade detta som ett svek och höll inte inne med sin kritik.
”Olyckligtvis”, har paret Olivecronas son Axel skrivit, ”tog min fader denna
kritik alltför personligt och gav i förhållande till henne [Adlersparre] tydligt tillkänna sin ovilja. Detta blev för min moder en svår prövning, ty hon
kunde ej som förr umgås med sin väninna i hemmet. Om denna någon gång
var hemma till middagen, blev stämningen tryckt och mindre angenäm.”
Dagny efterträddes 1914 av Hertha, som fick sitt namn efter Fredrika
Bremers roman. Föreningen för gift qvinnas eganderätt uppgick i FredrikaBremer-Förbundet i mitten av 1890-talet. Den uppvaknande kvinnorörelsen
verkade för emancipationen inom en rad sociala sammanhang, men påverkade även debatten kring kvinnans tillträde till universiteten.
Vissa lärarbefattningar hade redan under 1850-talet varit tillgängliga för
kvinnor. När väl dessa reformer hade trätt i kraft riktades blickarna, naturligt nog, mot utbildningssystemet. Sedan en rad yrken hade öppnats för
kvinnor vore det, ansåg många, logiskt och rimligt att hon även gavs rät�ten till den teoretiska utbildning som dessa yrken krävde, i första hand rätt
till högre skolutbildning. Vid samma tid öppnades Musikaliska Akademien
(1853) och Konstakademien (1866) för kvinnor. Snart kom emancipationsfrågan även att utsträckas till yrken som fordrade akademisk utbildning,
vilket i sin tur reste grundfrågan om kvinnan skulle tillåtas avlägga examina
vid universiteten. Den liberale publicisten Olof Eneroth argumenterade för
kvinnans rätt till universitetsstudier i en rad artiklar i Tidskrift för hemmet
under 1860-talet. Under det kommande dryga halvseklet fram till behörighetslagens antagande 1923 var kvinnans tillträde till universiteten och deras
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lärarbefattningar föremål för en omfattande och inte sällan hätsk debatt. De
som ville förhindra kvinnans tillträde till den högre utbildningen anförde
gärna medicinska och biologiska argument, till exempel att kvinnans fysiskt svagare kropp kunde taga skada av krävande studier. Detta kunde i sin
tur bli ett hinder för moderskapet och i förlängningen ett problem för hela
samhället.
Det första konkreta initiativet till att öppna universiteten för kvinnliga
studenter togs av Carl Johan Svensén, riksdagsman i bondeståndet, i en motion till 1859 års riksdag. Motionen avslogs men Svensén förnyade förslaget
vid den sista ståndsriksdagen 1865/66. Han framhöll att kvinnan borde ges
rätt att ”blifva offentligen examinerad vid rikets universitet icke allenast uti
fullständig studentexamen, utan ock för erhållandet af filosofie och medicine doktorsgrad, samt jämväl i de delar af rättsvetenskapen, med därtill
hörande ämnen som berättiga till kansliexamen”. Svensén utgav dessutom
skriften Qvinnans medborgerliga rättigheter (1866) där han återgav sina egna
motioner i frågan och redogjorde för deras mottagande vid riksdagarna.
Ståndsriksdagens allmänna besvärs- och ekonomiutskott ställde sig positivt
till Svénsens förslag, men Sigurd Ribbing hade en avvikande uppfattning.
Han ansåg att kvinnans hjärna saknade såväl tillräcklig vikt som tillräckligt
många vindlingar för att hon skulle kunna avlägga akademisk doktorsgrad.
Ständerna anhöll 1866 hos Kungl. Maj:t om att kvinnan skulle ges rätt
att inneha de tjänster och befattningar som kunde anses lämpliga, dock med
tillägget ”och hvartill hon ej genom grundlag eller civillag är utestängd”.
Kvinnan skulle även få rätt att erlägga de kunskapsprov som krävdes för
de anställningar till vilka hon kunde anses berättigad. Universitetskanslern
Gustaf Adolf Sparre remitterade frågan om kvinnans tillträde till universiteten i Uppsala och Lund. Filosofiska fakulteten i Uppsala behandlade frågan
på våren 1867, men ärendet hade dessförinnan beretts av en tvåmannakommitté bestående av filosoferna Carl Yngve Sahlin och Sigurd Ribbing. De
författade en skrivelse, i vilken de utförligt redogjorde för sin inställning till
förslaget att utvidga kvinnans rätt att söka kompetens även till tjänster som
fordrade en akademisk examen. De båda professorerna ansåg att reformförslaget varit förhastat. Kvinnans naturliga uppgift var makans och moderns,
och hennes naturliga ”verksamhets-sfer” därmed hemmet. Det kunde inte
vara förenligt med samhällets bästa ”om qvinnan drages till någon offentlig
befattning som fordrar så långvarigt och troget förarbete för vinnandet af
erforderlig insigt och skicklighet, att qvinnan deraf hindras och bortvändes
från utvecklingen af förmågan till hvad som tillhör henne såsom qvinna eller från intresset för detsamma, och sålunda ledes in på en bildning, som för
henne blifver missbildning”.
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Filosofiska fakulteten ställde sig bakom skrivelsen, men Anders Ångström, Lars Svanberg, Wilhelm Erik Svedelius och Carl Säve reserverade
sig. Såväl medicinska som juridiska fakulteten stödde däremot – om än inte
reservationslöst – förslaget att öppna universitetet för kvinnor. I konsistoriet föll förslaget, men en minoritet bestående av reservanterna i filosofiska
fakulteten (Ångström, Svedelius och Svanberg) samt juristerna Knut Olivecrona, Herman Rydin och Theodor Rabenius ställde sig däremot positiva till
att även låta kvinnliga studenter deltaga i undervisningen.
Universitetskanslern Gustaf Adolf Sparre tog hänsyn till den utbredda
tveksamheten och föreslog i sin inlaga till Kungl. Maj:t att kvinnans tillträde
skulle begränsas till medicinska fakulteten. Det var nämligen en utbredd
uppfattning att kvinnans vårdande egenskaper lämpade sig för läkaryrket.
Kanslerns memorial låg till grund för Kungl. Maj:ts beslut den 3 juni 1870
att bereda kvinnan möjlighet att avlägga mogenhetsexamen samt studera
medicin vid universiteten. Reformen var på intet sätt lika långtgående som
Carl Johan Svensén hade föreslagit i sina riksdagsmotioner, men likafullt
historisk. För första gången i sin nära 400-åriga historia hade Uppsala universitet öppnat åtminstone några av sina portar för kvinnliga studerande.
När universitetets rektor Anders Ångström utgav sin årsberättelse på våren
1871, kunde han inte undgå att kommentera den genomgripande reformen,
som han själv i fakulteten ställt sig positiv till: ”Med tystnad må icke heller
förbigås Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den 2:dra Juni 1870 angående rätt för
qvinna till läkareyrkets utöfning; mera dock för den framtidstanke, hvaraf denna handling må anses vara ett uttryck, än för de praktiska följder,
som i den närmaste framtiden af densamma kunna komma att härflyta.”
Ångströms bedömning visade sig vara riktig: faktum är att ingen kvinna utnyttjade möjligheten att avlägga medicinsk examen under åren mellan 1870
och 1873. Uppsalas första kvinnliga student, Betty Pettersson, inskrevs 1872
vid filosofiska fakulteten.
Förväntningarna på den nya reformen var dock stora och tog sig olika uttryck. I slutet av maj 1871 arrangerades ett ”Societetsspektakel” på Uppsalas
teater med syfte att skapa ekonomiska medel till en stipendiefond för framtida kvinnliga medicine studerande. Programmet omfattade flera skådespel,
däribland Bjørnsons Mellan drabbningarne, och biljetterna kostade en riksdaler och femtio öre. I en förhandsnotis meddelade Upsala-Posten nyheten
om de kommande föreställningarna. Tidningens referent hoppades på stor
publikuppslutning kring det goda syftet, ”något riktigt modernt akademiskt
eller måhända snarare framtids-akademiskt”. De båda societetsspektaklen
gav en nettovinst på 228 riksdaler och 46 öre. Till detta belopp lade Lotten
von Kræmer en personlig donation om 1 000 kronor. Den fond för kvinnliga
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studerande, som därmed kunde inrättas, fick namnet Lotten von Kræmers
stipendiefond. Upsala-Posten uttryckte förhoppningen att initiativet skulle
följas av andra, eftersom de kvinnliga studenter som i framtiden kunde väntas till universitetet med all sannolikhet ”skola wara obemedlade och att den
hjelp ett stipendium bereder skall för dem wara särdeles wärderik och wälkommen”. Genom societetsspektaklen och framför allt Lotten von Kræmers
donation skapades en första ekonomisk grund, som gjorde det möjligt att
också i praktiken realisera 1870 års beslut om kvinnliga studenters tillträde
till universitetet.
I december 1872 väckte Kungl. Maj:t på nytt frågan om kvinnliga studenter ”kunde medgifvas rätt till afläggande af alla examina i den ordning
universitetsstatuterna föreskrifva”. Ärendet utsändes på en ny remissrunda
till konsistorierna i Uppsala och Lund. Inom Uppsalakonsistoriet hade opinionen svängt och till skillnad från 1867 tillstyrktes förslaget. Den nye universitetskanslern Henning Hamilton intog däremot en försiktigare hållning.
Han avrådde från ett allmänt medgivande av kvinnans rätt till akademiska
studier, det räckte med möjligheten att kunna bevilja dispens efter särskild
ansökan. Den 7 november 1873 utfärdades ett kungligt brev som högst väsentligt utvidgade kvinnans rätt att studera. Hon bereddes genom beslutet
tillträde till alla de tre lägre fakulteterna, varvid dock högre juridiska examina undantogs, samt fick rätt att begagna både den offentliga och den enskilda undervisningen.
Vid samma tid, åren kring 1870, gavs kvinnan tillträde till en rad universitet i Europa. Universitetet i Zürich hade redan 1840 gett kvinnor möjlighet
att studera efter beviljad licens, men 1867 fick kvinnor och män studera på
lika villkor. I Paris gavs kvinnan rätt att bedriva medicinska studier 1868,
och 1870 utvidgades rätten till samtliga fakulteter utom den teologiska. I
Cambridge genomfördes reformen 1870, om än kvinnan till en början endast
tilläts avlägga lägre examina. De övriga nordiska länderna följde snart efter:
Köpenhamn 1875 och Kristiania 1884. I Finland förblev dörren till universitetet stängd fram till 1901, men dispens kunde medges från och med 1870.

De första kvinnliga studenterna
Fram till början av 1870-talet var kvinnor således förhindrade att skriva in
sig vid universitetet. Däremot får man inte glömma att de akademiska föreläsningarna var offentliga och i princip öppna även för kvinnor (och andra
icke-studenter), men det var inte brukligt att damer fanns i auditoriet. När
Aftonbladet på våren 1860 argumenterade för universitetets flyttning till
Stockholm uppräknades ett antal fördelar med ett huvudstadsuniversitet,
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däribland att de akademiska föreläsningarna skulle kunna ”följas utaf en
publik af begge könen”.
Undantag fanns dock i Uppsala. Redan 1817 hade kvinnor lyssnat till Erik
Gustaf Geijers föreläsningar i historia. I början av 1840-talet hade Fredrika
Ehrenborg organiserat en fruntimmersförening, vars medlemmar besökte
både Atterboms och Geijers föreläsningar. En av deltagarna var Thekla
Knös, dotter till orientalisten Gustaf Knös, som under 1850-talet följde Elias
Fries’ och Pehr Erik Bergfalks föreläsningar i sällskap med Fredrika Bremer.
Thekla Knös och konstnären Alida Rabe fanns i auditoriet när Carl Wilhelm
Böttiger och Bernhard Elis Malmström föreläste några år senare. På initiativ
av skriftställaren och religionshistorikern Carl von Bergen anordnades enskilda föreläsningsserier kring olika kvinnohistoriska ämnen med Lorentz
Dietrichsons kollokvier som närmaste förebild. Även i detta sammanhang
fanns kretsen kring Thekla Knös bland åhörarna. Hon och hennes mor Alida
Knös fullföljde den salongstradition som uppstått i Uppsala under 1800talets förra hälft, inom vilken även kvinnor spelade framträdande roller.
Malla Silfverstolpes och Hans Järtas torde vara de mest kända. Genom salongernas akademiska offentlighet fick de kvinnliga deltagarna möjlighet
att framträda som författare och skriftställare; några exempel utgör Malla
Silfverstolpe, Fredrika och Betty Ehrenborg, Thekla Knös, Lotten von Kræmer samt Maria Schenson och hennes dotter Malla, gift Olivecrona. Viktiga
salongsmiljöer uppstod dessutom på slottet kring landshövdingarna Robert
von Kræmer och Adolf Hamilton, den sistnämnde gift med Geijers dotter
Agnes. Hos Carl Rupert och Helena Nyblom möttes akademiker, konstnärer, diktare, skådespelare och bildade kvinnor. Här umgicks signaturpoeter,
landshövdingeparet och Oscar II:s fyra söner. Det Nyblomska hemmet i
”Vershuset” blev en centralpunkt för det akademiska societetslivet. Det salongsliknande umgänget var utbrett inom de akademiska Uppsalakretsarna
genom hela 1800-talet. Ett exempel utgjorde den så kallade läskretsen, vilken bestod av professorerna Hugo Hildebrandsson, Gustaf Lundquist och
rådmannen Sven Casper Bring med familjer. Under terminerna samlades de
en eftermiddag i veckan för högläsning ur nyutkommen skönlitteratur.
I början av 1860-talet uppstod ett kotteri kring de boende i Ebba Hildebrandssons hus vid Dombron. Gemenskapen i huset – i vilket kören Orphei
Drängar hade bildats och där senare Upsala Nya Tidning under många år
hade sin redaktion – omfattade både kvinnor och män, däribland Ebba Hildebrandssons son Hugo Hildebrandsson och hans kusiner Hans Hildebrand
och Carl David af Wirsén. Till kretsen hörde dessutom Thekla Knös, Aron
Martin Alexanderson, Sven Casper Bring, Ludvig Björck, Albin Hildebrand
och Oscar Montelius. För Thekla Knös, som kallade sig ”Akademiens dotter”,
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Dombronationen
Dombro nation, fotomontage från 1866. Längst upp syns hedersledamöterna Janne af Geijerstam och Bror Emil Hildebrand. Andra raden från vänster: Ebba Hildebrandsson den
yngre, inspektor Ebba Hildebrandsson, Carolina Wimmerstedt. Därunder syns Christine
Wimmerstedt och Thekla Knös. De tre porträtten ovanför huset vid Dombron avbildar
Hans Hildebrand, Hugo Hildebrandsson och Carl David af Wirsén. På sidorna: Albin Hildebrand och Ludvig Björck. Längst ned: Oscar Montelius, Sven Casper Bring och Aron Martin
Alexanderson.
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och de andra kvinnorna blev gemenskapen inom den så kallade Dombro
nationen ett alternativ till studentnationerna, till vilka de saknade tillträde.
På ett medvetet sätt försökte Dombronationen efterlikna de övriga nationernas organisation. Ebba Hildebrandsson utsågs till inspektor, varför det
föll på hennes lott att utgiva teser till nationsdisputationer samt utfärda
nationsbetyg. Hugo Hildebrandsson valdes till kurator och Hans Hildebrand
till bibliotekarie. Thekla Knös, som tillhörde hedersledamöterna, skrev texten till nationshymnen ”Dombronationen höjer sin fana”. Dombronationen
var i alla hänseenden före sin tid. Det dröjde ett halvt sekel innan det uppstod en motsvarande könsöverskridande gemenskap vid de egentliga nationerna. Carl Rupert Nyblom, vars föreläsningar Thekla Knös också bevistade,
gjorde sitt för att stimulera det vetenskapliga intresset hos kvinnorna. På
våren 1879 genomförde han – efter utländsk förebild – en föreläsningsserie
om poesins historia, som endast riktade sig till damer.
I maj 1871 avlade gotländskan Betty Pettersson som första svenska kvinna
godkänd studentexamen vid Nya Elementarskolan i Stockholm. Drygt ett
halvår senare, den 27 februari 1872, inskrevs hon vid trettiofyra års ålder
vid filosofiska fakulteten i Uppsala. Kvinnor ägde endast formellt tillträde
till medicinska fakulteten, varför särskild dispens fordrades. Pettersson blev
därmed Uppsalas och Sveriges första kvinnliga student. Landsmännen vid
Gotlands nation hyllade henne några veckor senare med sånguppvaktning.
Betty Pettersson avlade filosofie kandidatexamen i januari 1875 med betygen
”med beröm godkänd” i nyeuropeisk lingvistik respektive ”icke utan beröm
godkänd” i historia och latin. Upsala-Posten kommenterade hennes examen
på detta sätt: ”Då hon först 1872 blef student, kan man inse, att hon måst
utveckla en energisk flit, för att så snart nå sitt föresatta mål. Måtte hon
deraf winna all den tillfredsställelse hon wäntat!” Därefter genomgick hon
provår för ordinarie lärarbefattning, och 1876 fick hon efter dispens rätt att
undervisa vid statliga skolor. Från 1877 fram till sin död vid fyrtiosex års
ålder 1885 tjänstgjorde hon som lärare vid Ladugårdslands lägre elementarläroverk i Stockholm.
Den första kvinna som avlade en akademisk examen i Sverige var
Hildegard Björck, som tillhörde Värmlands nation och skrevs in vid universitetet i januari 1873. Drygt ett år senare, den 27 maj 1874, var hon färdig med
sin medicofilosofiska examen. Den historiska händelsen uppmärksammades
i pressen. Upsala-Posten betonade att det var första gången ”en akademisk
examen aflades af en qwinna, nämligen fröken Hildegard Björck, werml.,
som då absolverade medikofilosofisk examen”. Hildegard Björcks examen
utgör en viktig milstolpe i den svenska universitetshistorien, men har blivit
nästan helt bortglömd. I stället har Betty Pettersson ofta givits äran av att
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vara den första kvinnan som avlagt en akademisk examen i Sverige. Att
denna felaktiga uppgift har blivit etablerad beror på att Akademiskt bildade
kvinnors förening (ABKF) 1925 högtidlighöll femtioårsminnet av Betty Petterssons examen, vilken då betraktades som den första som avlagts av en
kvinna vid universitetet.
Efter denna förberedande examen fortsatte Hildegard Björck sina studier
vid medicinska fakulteten. Redan i februari 1873, en månad efter hennes
ankomst till universitetet, hade systrarna Hedvig Hierta och Anna HiertaRetzius inrättat en stipendiefond för kvinnliga medicine studerande. Hildegard Björck erhöll stipendiet från och med ingången av 1874. Hon innehade
det sedan fram till 1881, om än hon under det sista läsåret delade stipendiet
med Karolina Widerström. Hildegard Björck flyttade senare till Lund och
blev 1880 den första kvinnliga studenten vid detta universitet.
Medicin studerade även Charlotte Yhlén, som i november 1873 skrevs in
vid Göteborgs nation. Hon hade i början av detta år avlagt en amerikansk
läkarexamen vid Women’s Medical College i Pennsylvania, men sedan återvänt till Sverige när hennes mor insjuknade. Hon deltog i det skandinaviska
naturforskarmötet i Köpenhamn sommaren 1873 och blev därmed den första kvinnliga deltagaren någonsin vid ett sådant naturforskarmöte. Hennes
ansökan om att få praktisera som läkare i Sverige avslogs av Sundhetskollegium med motiveringen att hon saknade en svensk examen. För att avlägga
en sådan examen inledde hon således studier vid Uppsala universitet, men
utan att fullfölja utbildningen. I stället gjorde hon ett försök att erhålla vidare utbildning och möjlighet att praktisera i Köpenhamn, men när inte
heller detta försök kröntes med framgång återvände hon till USA. Hon slog
sig ned i Philadelphia, där hon öppnade en praktik.
Inte heller Elin Ahlborn, dotter till konstnären Lea Ahlborn, som avlade
mogenhetsexamen tillsammans med Ellen Fries 1874, tillbringade någon
längre tid vid universitetet. Hon inskrevs höstterminen 1874, men lämnade
Uppsala redan på våren följande år sedan hon förlovat sig med lektorn Carl
von Friesen.
Fram till mitten av 1880-talet var antalet kvinnliga studenter i Uppsala
försvinnande litet; år 1886 passerade andelen kvinnor för första gången en
procent av det totala studentantalet. Det är inte omedelbart enkelt att avgöra
exakt hur många kvinnliga studenter som skrevs in vid Uppsala universitet
under 1800-talet, det vill säga under perioden 1872 till 1899. De sammanräkningar som gjorts uppvisar något divergerande resultat, 153 respektive 141.
Minst en kvinnlig student skrevs dock under 1800-talet in vid varje nation,
undantaget Kalmar nation, som fick sin första kvinnliga medlem först 1905.
Den första kvinnliga studenten vid teologiska fakulteten blev Ellen Jansson,
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som inskrevs 1905. Den första kvinnan som avlade teologie kandidatexamen
var dock Emilia Fogelklou 1909.
När Ellen Fries disputerade i maj 1883 fanns endast fyra kvinnliga studenter vid universitetet. Höstterminen 1892 uppgick det sammanlagda antalet till tretton, varav åtta tillhörde Stockholms nation. Detta motsvarade
dock endast 0,8 procent av det totala studentantalet. Tio år senare, hösten
1902, fanns fyrtiofem kvinnor bland de inskrivna, vilket utgjorde ungefär
tre procent. Under den följande tioårsperioden skedde emellertid en markant ökning. Höstterminen 1912 hade andelen kvinnliga studenter mer än
fyrdubblats jämfört med 1902. Sammanlagt fanns då 185 kvinnliga studenter,
vilket motsvarade omkring åtta procent av studentantalet.
Det dröjde således till 1900-talets första decennium innan de kvinnliga studenterna blev något annat än en marginell del av studentkollektivet.
De blev heller inte alltid välkomnade in i de traditionellt renodlat manliga
gemenskaperna. De flesta nationstillställningarna och studentkårens fester förblev stängda för kvinnor. Matlagen brukar däremot anföras som ett
exempel på en viktig samkönad gemenskap, men bilden är inte entydig.
Konsthistorikern Axel Romdahl har till exempel vittnat om hur hans matlag fungerade omkring sekelskiftet 1900: ”Stundom sökte sig en studentska
till oss. Men det gick inte alls, hon må ha varit både söt och begåvad. Vi
ville inte gå miste om det ensidigt maskulina kamratskap som präglade vårt
umgänge och mot vilket tant Ulla [matlagets kokerska] inte bröt av.” Vid
sekelskiftet 1900 fanns dock ett matlag, det Gelertsenska vid Järnbrogatan
40, som uteslutande bestod av kvinnliga studenter.
För Ellen Fries och 1870-talets första kvinnliga studenter blev utanförskapet än mer påtagligt, liksom känslan av ensamhet. Hon har själv lämnat
denna skildring av förhållandena i slutet av decenniet: ”Vi flickor kunna aldrig lära oss något i umgänget, som studenterna göra. Den allmänna bildning,
som studentlifvet skänker, gå vi kvinnliga studenter miste om. Vi få ej ofta
tillfälle att i samtal erhålla kunskaper, vi få ej vänja oss vid att vid diskussioner byta tankar i viktiga ämnen. Med oss kvinnor pratar man litet strunt,
om man ens bevärdigar oss med ett samtal.” Det var ännu helt otänkbart att
kvinnliga studenter skulle bära studentmössa eller deltaga i studentkårens
offentliga uppställningar.

Pionjären Ellen Fries
Ellen Fries blev våren 1883 den första svenska kvinna som avlade filosofie
doktorsexamen. Efter studentexamen 1874 studerade hon i Leipzig och Paris
samt verkade därefter en tid som lärare vid Wallinska skolan i Stockholm.
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I början av oktober 1877 blev hon inskriven vid Uppsala universitet. Under
den första terminen bodde hon hemma hos medicinaren Carl Benedict Mesterton, därefter hos domprosten och teologen Carl Axel Torén. Förutom
dessa båda professorer var hon genom sin familj väl bekant med teologie
adjunkten, sedermera professorn K.H. Gez. von Schéele.
Ellen Fries studerade bland annat för filosoferna Sigurd Ribbing och
Pontus Wikner, nordisten Mårten B. Richert och latinisten Frans Wilhelm
Häggström. Hennes främsta intresse var dock historia, och av hennes brev
till föräldrarna framgår att hon med entusiasm följde Carl Gustaf Malmströms föreläsningar i svensk historia våren 1878. Bland de övriga åhörarna
fanns kronprins Gustaf, som då läste i Uppsala. Längre fram lyssnade hon
till föreläsningar av Sven Fromhold Hammarstrand, Claes Annerstedt och
Wilhelm Erik Svedelius. Historiska föreningen spelade en viktig roll för
Ellen Fries, trots att hon var ensam kvinna och därför av Simon J. Boëthius
ledsagades till den första sammankomsten. På hösten 1881 framträdde hon
själv som första kvinnliga talare i föreningen när hon presenterade ett nyutkommet tyskt arbete om Bartolomeinatten.
Vid den nordiska festen 1878 deltog Ellen Fries och hon åhörde således
Knut Wicksells tal till kvinnan. Ann Margret Holmgren har framhållit att
Wicksells ord väckte nya tankar, vilka ”möjligen hade legat slumrande men
inte förut kommit till klarhet”. Inte heller Ellen Fries blev opåverkad av
det kontroversiella talet. I sin anteckningsbok skriver hon: ”Själf kunde jag
aldrig fått ett bättre uttryck för mina känslor, än det hr Wicksell gaf i sina
verser för kvinnan. Det fanns oändligt mycket som slog så helt och hållet in
på mina funderingar, att de måste hafva i allmänhet väckt förbittran, det de
också gjort. Kvinnorna äro ännu ej mogna för emancipation.” Under en supé
hos familjen Torén träffade hon kort därefter Wicksell, som var kurator för
Stockholms nation över vilken Torén var inspektor.
I februari 1883 avlade Ellen Fries som första kvinna filosofie licentiatexamen vid Uppsala universitet. Hennes huvudämnen var historia, statskunskap och nordiska språk. I historia erhöll hon betyget laudatur. Tre månader senare försvarade hon sin doktorsavhandling Bidrag till kännedomen om
Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs
regering. Ventilationen skedde, skrev Upsala-Posten, ”i närvaro af en stor
mängd åhörare, deraf många damer”. Disputationen skulle enligt planerna
genomföras i det mindre auditoriet i Gustavianum, men på grund av publik
tillströmningen flyttades akten till det större auditoriet. Bland åhörarna
fanns Elsa Eschelsson och Karolina Widerström. Opponenter var historikerna Simon J. Boëthius och Johan Fredrik Nyström samt litteraturhistorikern Axel Ahlström. En av respondentens nära vänner, författaren Mathilda
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Roos, har senare omvittnat att opponenterna ”togo sin sak allvarligt, och
med stolthet kunna vi vitsorda, att ingen hänsyn togs till de ovanligare omständigheterna vid denna disputation”. Ellen Fries ”bemötte dem alla lugnt
och säkert – om hon än icke var ofelbar, förstod hon dock alltid att skickligt
och fintligt parera anfallen”.
Vid promotionen, som genomfördes i Carolinasalen fem dagar senare,
uppmärksammade promotorn Per T. Cleve den historiska händelsen, som
enligt hans uppfattning utgjorde ”ett stort framsteg i kultur”. Han ansåg att
”kvinnans ställning i samhället är en säker gradmätare på civilisationen”.
Promoveringen av Ellen Fries bevisade ”att qvinnan kan, om hon vill, med
framgång täfla med mannen äfven på det område, som denne hittills ansett
såsom uteslutande sitt, lärdomens och vetenskapens”. Långt ifrån alla delade
emellertid Cleves inställning. Vid den efterföljande middagen, där Ellen
Fries i egenskap av kvinna inte deltog, yttrade statsvetaren Oscar Alin den
beryktade förhoppningen att detta inte bara skulle vara den första gången en
kvinna promoverades, utan också den sista.
Ellen Fries lämnade universitetet efter disputationen. Hon upphörde dock
inte att forska, utan publicerade sina mest intressanta arbeten efter Uppsalatiden. Hon behandlade Erik Oxenstierna i en uppsats i Historisk tidskrift
1885 och i en omfattande biografi fyra år senare. I essäsamlingen Märkvärdiga
kvinnor, som utkom i två delar (1890–91), lade hon grunden till en kvinno
historia. I den första volymen porträtterades ett antal utländska föregångskvinnor, den andra ägnades svenska kvinnor, däribland den Heliga Birgitta,
drottning Christina, Sophia Elisabeth Brenner, Hedvig Charlotta Norden
flycht och Charlotta Taube (De la Gardie). I stor utsträckning byggde dessa
studier på källforskning i slotts- och godsarkiv, något som även gäller samlingen Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider (1895). Ellen Fries
avled 1900 i blindtarmsinflammation, endast fyrtiofyra år gammal.

Angreppen på de kvinnliga studenterna
Trots att universiteten under flera år hade varit öppna för kvinnliga studenter talades i 1876 års universitetsstatuter om ”Yngling som ankommer till
universitetet i ändamål att der som studerande inskrifvas”. Mannen utgjorde
normen för en student, kvinnan var en avvikare. År 1873 hade spexet Studentskor, författat av teologen Johan August Lengqvist, premiär. Skämten
om de kvinnliga studenterna var inte elaka i överkant, men spexet bidrog till
att själva ordet ”studentska” fick en pejorativ klang. När Uppsala kvinnliga
studentförening bildades i början av 1890-talet var man därför noga med att
använda benämningen ”kvinnlig student”, inte ”studentska”. Så småningom
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Ensemblen i spexet Studentskor, som gavs på Smålands nation 1873. Fotografi av Henri
Osti.

Studentskor på Smålands nation
I början av 1870-talet öppnades de svenska universiteten för kvinnliga studenter. I ett historiskt perspektiv var det en genomgripande reform, men under de första åren skrevs endast
ett fåtal kvinnor in som studenter. Detta hindrade inte teologen Johan August Lengqvist
från att spekulera kring vad kvinnans tillträde skulle betyda på längre sikt. Handlingen i hans
spex Studentskor (1873) tilldrager sig femtio år framåt i tiden, och då utgick han från att
studentskorna skulle ha lagt sig till med de flesta olater som gällde för 1870-talets manliga
studenter. Spexets kvinnliga studenter hängav sig åt punschdrickning, rökning och överliggeri. En av spexets huvudpersoner var den kvinnliga överliggaren Apollonia Dekisfelt, som
sitter längst till vänster i nedre raden. Alla rollerna spelades naturligtvis av män. Spexet
Studentskor bidrog till att själva ordet ”studentska” fick en negativ klang, varför de första
kvinnliga studenterna ogärna använde denna benämning.

förefaller dock språkbruket ha förändrats och ordet ”studentska” förlorade
sina nedsättande konnotationer. Från och med 1900-talets början användes
de båda benämningarna synonymt, även av studentskorna själva.
I november 1874 framfördes Studentskor på nytt i en delvis reviderad
version. I en av de nyskrivna kupletterna avhånades medicine studeranden
Charlotte Yhlen för sina halvdana studieprestationer. Det påstods till exempel att hon i tentamen hade blivit ”bräckt som en falukorf”. Angreppet togs
inte väl upp på alla håll; även många manliga studenter reagerade på att en
enskild person utlämnades på detta sätt. Kupletten blev till och med utviss-
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lad av en grupp i publiken. Händelsen blev mycket omdebatterad. UpsalaPosten beklagade att föreställningen blivit störd av burop men upplät sina
spalter åt flera insändare som tog publiken, och indirekt Yhlen, i försvar.
Signaturen ”Studenter” ansåg exempelvis att det var oförsvarligt att på detta
sätt ”offentligen förlöjliga hennes enskilda lif”. Några dagar senare förklarade
två av dem som aktivt deltagit i visselkonserten att deras agerande inte hade
varit ”ett barn af stundens lättsinne” utan ”ett resultat af lång öfverläggning
och fullaste allvar”. Protesten gav resultat och den ifrågavarande kupletten
ströks ur föreställningen.
Det mest omtalade angreppet på de kvinnliga studenterna ägde rum
halvtannat decennium senare. I maj 1891 införde nämligen den högernationalistiskt sinnade teologistudenten Carl Leopold Sundbeck artikeln ”Studentinnen” i den tyska studenttidningen Akademische Blätter, utgiven i Leipzig. Sundbecks primära avsikt var att göra ett inlägg i den pågående tyska
debatten om kvinnans tillträde till universiteten, varvid han fann anledning
att anföra förhållandena i Uppsala som ett avskräckande exempel. Enligt
Sundbeck utgjorde de kvinnliga studenterna samhällsvådliga element, vilka
med fördel borde hållas utanför de akademiska murarna. I Uppsala, visste
han att berätta, svärmade de runt på gatorna i kortklippt hår och idkade
ett osedligt ”Seine-babyloniskt leverne” med nattliga libationer. Sundbecks
häftiga angrepp på emancipationen hade sin grund i en särpräglad patriotisk
övertygelse. Han befarade att studentskornas intåg vid universiteten skulle
förstöra de manliga studenternas fosterlandskärlek, eftersom fosterlandet
allegoriskt framställdes som en kvinna: ”Med studentskan inträder i stället
för den ideella bilden af en kvinna en konkurrent. Men icke en likstående
konkurrent, utan en med större fordringar och mindre befogenhet, en med
hvilken man ej kan täfla utan att håna sig själf, en konkurrent, som man
aldrig kan tänka sig såsom kamrat och som aldrig kan blifva öppen fiende,
en medtäflare, som beröfvar oss vår manlighet gent emot de verkliga kvinnorna. De äro ett nytt slags människor, halft fågel, halft fisk …”
Sundbecks alster hade passerat obemärkt i Uppsala om det inte varit för
att innehållet återgavs i broschyren Die Frau und das Universitätsstudium
(1892), en stridsskrift som utgavs för att motverka att de tyska universiteten
öppnades för kvinnor. Sundbecks beskyllningar orsakade stor upprördhet i
Uppsala, trots att det hade gått nästan två år sedan de publicerats. FredrikaBremer-Förbundet uppmanade universitetsledningen att agera. Ett tjugotal
professorer, både ordinarie och extra ordinarie, skrev ett gemensamt svar
till Akademische Blätter. De hade samtliga erfarenhet av att tentera kvinnliga studenter, varför de betraktade det som sin plikt att fritaga dem från
anklagelserna. De framhöll därför ”att herr Sundbeck ej blott utgår från en
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öfverdrifvet sträng, utan från en fullständigt osann och falsk förutsättning
i hvad som är de kvinnliga studenternas hållning och deras inflytanden på
den sunda och normala utvecklingen af lifvet bland den akademiska ungdomen”. Ytterligare en replik, författad av studentkårens ordförande Nathan
Söderblom, insändes till tidningens redaktion. Akademische Blätter införde
båda protestartiklarna och bad om ursäkt med orden: ”Und wir verneigen
uns ritterlich vor der svenska flicka!”
Polemiken fortsatte i tidningen Fyris, där Nathan Söderblom beskyllde
Sundbeck för att avsiktligt fara med osanning och för att förtala de kvinnliga
studenterna. Sundbeck hävdade å sin sida att han med ”ett visst universitet i Skandinavien” hade avsett Kristiania, närmare bestämt det samkönade
umgänget inom Studentersamfundet. Det var således inte de upsaliensiska
studentskorna som utgjort föremålet för hans kritik. Hans syfte hade inte
heller varit att ifrågasätta emancipationen som sådan, utan endast att påtala
vilka konsekvenser det skulle få om kvinnorna släpptes in vid de tyska universiteten. Söderblom betraktade emellertid Sundbecks försök att överflytta anklagelserna till studentskorna i Kristiania som blott ett fegt försök
att slingra sig ur den penibla situation som han själv försatt sig i. Av sammanhanget kunde nämligen ingen läsare draga någon annan slutsats än att
resonemangen gällde Uppsala. Söderblom vidhöll därför att Sundbeck hade
skyldighet att göra avbön, och tillade att han för egen del inte var intresserad
av att föra någon vidare diskussion om kvinnans plats i samhället med en
person ”för hvilken manlighet ej synes existera i andra och högre former än
’glänsande’ tyska studentordnar med kostbara ’demonstrationer’ och uniformerade Burschen, och som i kvinlighet och bildning ser tvänne hvarandra
uteslutande fördärfvande motsatser”.
Söderblom talade av egen erfarenhet. I hans umgängeskrets ingick vid
denna tid flera kvinnliga studenter. Hans blivande hustru Anna Forssell
tillhörde den radikala teologiska diskussionsklubben Fritt ur hjärtat, och i
sällskap med Lydia Wahlström gjorde han utflykter till Uppsala-Näs kyrka
och Lurbo tempel. Det samkönade sociala umgänget sågs dock inte med
blida ögon i alla sammanhang. Efter 6 november-firandet 1892 hade Söderblom stannat kvar till stängningsdags på Gillet för att diskutera teologiska
spörsmål med bland andra Lydia Wahlström och Elsa Frölich från styrelsen
i Uppsala kvinnliga studentförening. Några starkare drycker än porter och
mineralvatten hade sällskapet inte inmundigat, men snart spreds ryktet att
onyktra studenter och studentskor hade druckit punsch till stängningsdags
med några uppasserskor.
Ett annat beryktat angrepp på Uppsalastudentskornas sätt att leva infördes av publicisten Thore Blanche i Idun i december 1908. Blanche hade sam-
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talat med en erfaren lärarinna i en stor samskola (”en intelligent och mycket
berest kvinna”) och ansåg att hennes iakttagelser förtjänade att spridas i en
vidare krets. Det var emellertid inga vackra ord som hans sageskvinna hade
yttrat om Sveriges unga kvinnor i allmänhet och studentskorna i Uppsala i
synnerhet. De framställdes som allmänt osedliga och anklagades för att uppträda eggande och sensuellt i sitt umgänge med jämnåriga ynglingar, varför
de uppenbarligen inte var mogna för den frihet som så hastigt hade kommit
dem till del. I Uppsala förde de kvinnliga studenterna ett oanständigt nattliv; i nio fall av tio var det till exempel kvinnan som tog initiativ till osedligt
umgänge. De unga männen utgjorde i jämförelse ett under av förfining, sedlighet och ansvarstagande: ”De äro mera aktsamma på sig själfva än flickorna
och besjälade af en mycket allvarligare uppfattning i könsliga frågor.”
Svenska Dagbladet refererade artikeln och tog in ett svar från signaturen
”Uppsalastudentska”, som påpekade att det inte ens var möjligt för kvinnliga studenter att föra något oanständigt nattliv på nationerna, eftersom
de sällan eller aldrig deltog vid gaskerna. Hon avslutade med att i stället
kritisera de manliga studenterna, vilka den anonyma lärarinnan hade utmålat som föredömen när det gällde sedlighet: ”Den manliga ungdomen
har kanske aldrig någon tid haft en så krasst materialistisk och så sorgligt
praktisk syn på sexualiteten som just i våra dagar. Det är framför allt den,
som ger vår tids unge män ett så gammalt drag, och som gör, att redan en
18-års yngling utan minsta själsstrider och utan någon annan tanke än att
’det är bra som det är’ kan understödja prostitutionen, medan han väntar
på penningegiftermålet! Kan detta kallas idealism?” Denna avslutning orsakade stort rabalder i Uppsala. Det togs inte väl upp att en studentska öppet
anklagade sina manliga kamrater för att utnyttja prostituerade. Även de
kvinnliga studenterna tog illa vid sig av ”Uppsalastudentskas” formuleringar. Anna Beckman, som då var ordförande i Kvinnliga studentföreningen,
betvivlade rentav att artikeln var författad av någon studentska; hon fann
det mer troligt att dess upphovsman var ”en murvel, som ville göra sensation”. Beckman besökte Iduns redaktion, dit ”Uppsalastudentska” också
hade sänt sitt alster. På hennes begäran gick redaktören med på att stryka
inlägget, men bara på villkor att han erhöll en annan artikel i utbyte. Tiden
var knapp, men på de timmar som återstod till pressläggningen lyckades
Beckman författa en egen inlaga. Flera andra kvinnor, däribland Ida Norrby,
fick också anledning att gå i svaromål. Ett rappt svar fick Blanche även
av medicinaren Elin Odencrants, som förlöjligade hans påhopp i Kvinnliga
studentföreningens vårspex 1909.
Carl Leopold Sundbecks och Thore Blanches farhågor besannades inte.
Kvinnornas inträde innebar ingalunda att universitetet förvandlades till nå174
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got Sodom, tvärtom är det ett allmänt omdöme att de kvinnliga studenternas närvaro hade en civiliserande inverkan på nationernas fester och sexor.
Detta var dock något som i huvudsak hörde till epoken efter 1916.
I början av 1910-talet uppgick antalet kvinnliga studenter till omkring
tio procent, varför situationen förvisso var väsentligt annorlunda än den
som hade mött Betty Pettersson, Ellen Fries, Charlotte Yhlen och de övriga kvinnliga studenterna under 1870-talet. Känslan av utanförskap förblev
dock ett genomgående motiv i studentskornas skildringar av universitetsvärlden; det gäller såväl samtida dagboksanteckningar som memoarlitteratur. Ett exempel utgör litteraturhistorikern Greta Beckius, som deltog i
Henrik Schücks licentiatseminarium åren kring 1910. Av hennes dagböcker
framgår att hon hade svårt att acceptera och hantera det utanförskap som
präglade de kvinnliga studenternas tillvaro. Till detta kom två misslyckade
förhållanden – dels med filosofen John Landquist, dels med meteorologen
Bruno Rolf – vilka fick henne att betvivla möjligheten av jämställda kärleksförhållanden. Vad hon fann var endast erotik på mannens villkor. Båda
männen var bröder till hennes närmaste vänner och nationskamrater, Ellen
Landquist respektive Lisa Rolf. I början av 1912 tog Greta Beckius sitt liv,
tjugofem år gammal. Vid sin död lämnade hon efter sig det ofullbordade
manuskriptet ”Marit Grene”, en erotisk traktat med klara självbiografiska
drag. Manuskriptet, som testamenterades till Emilia Fogelklou, omfattade
omkring 900 sidor. Innehållet ansågs vara både osedligt och provocerande,
varför större delen av materialet förstördes av systern Stina Beckius så sent
som 1969. Greta Beckius’ öde låg delvis till grund för den första studentskeromanen Suzanne (1915), författad av Ellen Landquist.

Uppsala kvinnliga studentförening
Ända fram till sekelskiftet 1900 var antalet kvinnliga studenter mycket lågt.
Studentlivet på nationer, i matlag och kotterier var således i det närmaste
enkönat manligt. De flesta studentskor bodde inackorderade hos prästänkor
och hade ett begränsat socialt umgänge; när de väl blev inbjudna till nationstillställningar ansågs det opassande för dem att stanna längre än till kaffet.
Dessa villkor gällde långt in på 1900-talet. Studentföreningarna tog knappast
emot de kvinnliga studenterna med öppna armar. Verdandi accepterade visserligen kvinnliga medlemmar, men få kvinnor tog sitt inträde i föreningen.
Den första var Hanna Müntzing, som blev medlem 1885. Hon fick senare
sällskap av en handfull radikala kvinnor som Maria Folkeson, Gulli Rossander och Gerda Lundberg. Även Ellen Key och Ann Margret Holmgren
inträdde i den radikala föreningen, trots att de inte var studentskor.
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I mars 1892 hade ett antal kvinnliga studenter gått samman och bildat
Uppsala kvinnliga studentförening. Syftet var att stärka sammanhållningen
bland de kvinnliga studenterna, verka för ett ökat inflytande och erbjuda
en social gemenskap. Det skedde i ett läge då andelen kvinnliga studenter
fortfarande var lägre än en procent av det totala studentantalet. Föreningen
emanerade ur en umgängeskrets av åtta kvinnliga studenter som regelbundet träffades på Törnblads konditori vid Östra Ågatan. I kretsen ingick
bland andra Gulli Rossander (senare gift Petrini), Signe Söderström (gift
Trygger), Ellen Lindhult (gift Nordenstreng) och Gerda Lundberg (gift
Hellberg). Det första sammanträdet ägde rum i en lägenhet på Fyrisgatan.
Det var främst Gerda Lundberg som drev igenom att den löst sammanhållna gruppen skulle omvandlas till en förening, men till ordförande utsågs
Lydia Wahlström. I den första styrelsen ingick även vice ordföranden Thora
Granström, sekreteraren Elsa Frölich, klubbmästaren Signe Trygger och
klubbmästarsuppleanten Anna Synnerdahl. Lydia Wahlström, som kvarstod som ordförande ända till 1898, var strategen och organisatören bakom
Kvinnliga studentföreningen. Det var på hennes initiativ som föreningen i
ett tidigt skede beslutade att aldrig använda uttrycket ”studentska”, eftersom denna särbenämning i framtiden skulle kunna användas för att utesluta kvinnor från manliga studenters rättigheter. En första, tillika mycket
uppmärksammad, manifestation ägde rum på valborgsmässoaftonen 1892,
då den nybildade föreningens medlemmar gemensamt framträdde iförda
studentmössor. Tio av dem deltog i studenternas tåg från Stora torget till
Slottsbacken. Lydia Wahlström sände dessutom en skrivelse till de skolor
i Stockholm, som hade examenstillstånd för flickor, med en uppmaning
till de blivande kvinnliga studenterna att följa exemplet och använda sina
studentmössor.
Den symboliska betydelsen av denna demonstration var större än vad
man i dag kanske föreställer sig. Studentmössan var en manlig symbol; visserligen hade kvinnor sedan 1870 haft rätt att bedriva universitetsstudier,
men att kvinnliga studenter skulle bära studentmössa hade varit otänkbart. Det kunde, klagade Ellen Fries i samband med sin studentexamen,
möjligen ”förekomma i ett vildt studentspex, men sannerligen icke i verkligheten”. Valborgsdemonstrationen 1892 fick avsedd effekt, och det visade
sig att motståndet mot de kvinnliga studenternas bruk av studentmössan
inte var särskilt starkt. Kring sekelskiftet 1900 hade detta vunnit full acceptans. Lydia Wahlströms goda kontakter med studentkårens ordförande
Nathan Söderblom bidrog till att föreningen fick ett slags sanktion som representant för de kvinnliga studenterna. Till detta bidrog att Anna Forssell,
som 1894 gifte sig med Söderblom, tillhörde medlemmarna av föreningen.
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 edan 1896 fattade föreningen beslutet att inrätta en stipendiefond, som
R
började ge utdelning 1905.
Lydia Wahlström höll ett flertal anföranden i Kvinnliga studentföreningen, som dock även inkallade talare utifrån. Ellen Fries återvände till Uppsala
hösten 1892 för att hålla ett föredrag inför medlemmarna. Inom de följande
åren framträdde även Ellen Key och pedagogen Anna Sandström i föreningen. Däremot förhöll sig Elsa Eschelsson länge avvaktande, men i slutet av
1894 lyckades Lydia Wahlström och Klara Johanson förmå henne att skriva
in sig som medlem. När Eschelsson disputerade tre år senare uppfattades
detta som en angelägenhet för hela föreningen.
Lydia Wahlströms betydelse för Kvinnliga studentföreningen under dess
första år kan knappast överskattas. Hon behöll livet igenom kontakten med
föreningen. Så sent som 1950, mer än ett halvsekel efter sin avgång som ordförande, framträdde hon som föredragshållare. Till hennes efterträdare utsågs 1898 Maj Lagerheim (senare gift Björck). Bland föreningens ordförande
under de följande åren märktes Eva von Bahr, Julia Kinberg, Eva Ramstedt
och Anna Beckman. Publicisten Klara Johanson, som hade ett förhållande
med Lydia Wahlström, ingår inte i ordförandelängden, men spelade likafullt
en viktig roll inom föreningen under 1890-talets senare hälft. De första ansatserna till spexverksamhet hade förekommit redan 1895, men inför föreningens femårsjubileum 1897 var ambitionerna större. Johanson hade redan
gjort sig känd som en framstående skribent och fick uppdraget att författa
det spex som fick titeln ”Så fruktas en argbigga”. Spexet, som även trycktes,
framfördes på Gillet inför 150 åskådare och gjorde stor succé. I likhet med
många nationer och andra sammanslutningar utgav Kvinnliga studentföreningen dessutom en spextidning, Spexgrisen, som utkom första gången 1894.
Eftersom nationslivet till stora delar inte var tillgängligt för de kvinnliga studenterna kom Kvinnliga studentföreningen närmast att motsvara
den särskilda kvinnliga studentnation som vissa hade velat införa i slutet av
1890-talet. I storlek var föreningen vida större än de mindre nationerna, och
i likhet med nationerna hade föreningen en egen sång: ”Vi komma studentskornas långa rad” (melodi: Olof Thunmans ”Vi gå över daggstänkta berg”).
Stor betydelse för Kvinnliga studentföreningen och många av dess medlemmar hade Florence Quensel, som var gift med teologen Oscar Quensel.
Professorsparet bodde i den imposanta Trädgårdsvillan i hörnet av Slottsgränd och Trädgårdsgatan, som de låtit uppföra. Florence Quensel inbjöd
ofta de kvinnliga studenterna till diskussioner och annat socialt umgänge.
Särskilt visade hon, skriver Anna Beckman i sina minnesanteckningar, stort
intresse för ”sådana av litet allvarlig kristen läggning”. Vid ett tillfälle sammanförde ”Florrie” Quensel medlemmarna i Kvinnliga studentföreningen
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med den norske teologen Lyder Brun till ett samtal om ”hur rätt man böra
läsa sin bibel”. Just den diskussionen blev knappast lyckad, men fru Quensel
framstod som en förebild för de kvinnliga studenterna, till vilka hon bland
annat upplät sin tennisplan. Tidigare hade fru Quensel sammanfört Ruth
Rouse, internationell ledare för den kvinnliga kristna studentrörelsen, med
Lydia Wahlström, som i samband med detta genomgick en kristen omvändelse. Florence Quensel introducerade även Klara Johanson och Ruth Rouse
för varandra, men det var först under Johansons sista tid i Uppsala som hon
och fru Quensel blev närmare bekanta. Under sina återbesök i Uppsala brukade Klara Johanson bo i Engelska villan.
Fysikprofessorn Gustaf Granqvist var känd för sin negativa kvinnosyn,
vilket särskilt gick ut över docenten Eva von Bahr, som han ogillade eftersom han ansåg att hon blev favoriserad av Knut Ångström. Granqvists
matlagskamrat, fysiologen Torsten Thunberg – vars syster Alice Thunberg
var medlem i Kvinnliga studentföreningen – har påpekat att många fann det
löjeväckande att arkitekten bakom professorns prefektvilla intill Fysiska institutionen såg till att den utrustades med två barnkammare, eftersom ”alla
kände Granqvists trofast misogyna inställning”. Anna Beckman uppfattade
att Granqvist drev med henne när hon skulle tentera för honom: ”Han förde
mig fram till Atwoods fallmaskin och frågade mig om det var en katatometer. Och han undrade om jag trodde att en apparat för att demonstrera
centrifugalkraften, var en reversionspendel. Undra på att jag var förbryllad.
Men jag klarade mig i alla fall.” I Kvinnliga studentföreningens spex ”Messinas förstöring”, bland vars medförfattare Anna Beckman ingick, förlöjligades
Granqvists kvinnosyn. Spexet anspelade på den pågående djävulsdebatten,
särskilt Dagens Nyheters förnekande av helvetets existens. Djävulen blev i
spexet mycket förgrymmad på Dagens Nyheter och började skaka på jorden
– med följden att ett antal människor störtade ned i helvetet. En av dessa var
Granqvist, som av djävulen tilldömdes straffet att kokas om till kvinna. Om
detta skriver Anna Beckman: ”Han stoppades ned i en stor gryta och kom
upp, klädd i kjolar. Djävulen förkunnade, att han skulle få behålla denna
kvinnliga gestalt ända tills någon man blev förälskad i honom. ’Ge mig en
spegel’, skrek den kjolklädda Grankulan. Han såg sig i spegeln och vacklade.
’Hopplöst’, förklarade han.” Spextraditionen inom Kvinnliga studentföreningen förblev således levande långt efter att Klara Johanson hade lämnat
Uppsala. En flitig spexförfattare var Märta Lindqvist, senare känd journalist
och medarbetare i Svenska Dagbladet under signaturen ”Quelqu’une”.
Ännu i början av 1900-talet var de kvinnliga studenterna uteslutna från
den flesta nationsfesterna, danserna undantagna. Under valborgskvällarna
tågade studentskorna tillsammans med sina nationer upp till Slottsbacken,
178

kvinnans tillträde till akademien

Studentskorna Ingrid Reuterskiöld, Polly Fryklund, Beth Hennings, Eva Andén, Elin Odencrants och Märta Tamm-Götlind, fotograferade i trädgården utanför ”Odencrantsianum”
(numera Edlingska gården) vid S:t Olofsgatan 2 hösten 1911.

”Bland studentskor du är”
Åren kring 1910 upplevde Uppsala kvinnliga studentförening en blomstringstid. Förening
en hade ungefär 150 medlemmar och organiserade tre fjärdedelar av universitetets
kvinnliga studenter. På fotografiet syns flera av dess ledande medlemmar vid denna
tid. Eva Andén introducerade rösträttsrörelsen i föreningen under sin tid som ordförande. Beth Hennings ordnade ambitiösa föredragskvällar. Elin Odencrants ledde
övningarna inom Uppsala kvinnliga studenters gymnastikförening i början av 1910talet. Hon författade föreningens vårspex 1909 och parodierade det ryktbara angrepp
som Thore Blanche hade riktat mot de kvinnliga studenternas påstått osedliga leverne
i tidskriften Idun. Spexet handlar om en blyg och skötsam manlig student som blir inbjuden till fest hos studentskorna, vilka gjorde sitt bästa för att leva upp till de farhågor
som Blanche givit uttryck för. Två av stroferna i visan ”Upp nu med punschen” (melodi:
”O min Augusta”) lyder:
Upp nu med punschen, ta fram cigaretterna,
vi ska ha livat och gaskigt i kväll.
Korten ha vilat de senaste nätterna,
du får va’ med, för att du är så snäll.
Skål gamla gosse, slå i si så där,
minns att det är bland studentskor du är!
[- - -]
Skoj ska vi ha, det går ju ej av för hackorna,
lev, medan ungdomen ännu är till!
Må Tore Blanche och de övriga brackorna
skriva i Idun, så mycket de vill.
Skål gamla gosse, slå i si så där,
minns, att det är bland studentskor du är!
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men de fick inte följa med tillbaka och deltaga i sexorna. Endast Uplands
nation accepterade de kvinnliga studenternas närvaro, men bara för en kort
stund på kvällen. Märta Tamm-Götlind har å andra sidan vittnat om att studentskornas intresse för ”den ovärdiga vårsupningen” på valborgsmässoafton
i alla händelser var begränsat. Men något ville man göra och 1910 inledde
föreningen ett eget valborgsfirande. Sent på kvällen samlade Kvinnliga studentföreningen sina medlemmar i Carolinaparken, varifrån de åkte skrinda
ut till en bondgård i Norby väster om Uppsala. Ute i naturen kokade man
kaffe, åt skorpor och bullar, samt sjöng och dansade kring en majbrasa. De
kvinnliga studenternas valborgsfirande i Norby blev en tradition och pågick
under många år. Kring 1910 var verksamheten inom Kvinnliga studentföreningen mycket livaktig och mångfasetterad. Elin Wägner, Ellen Hagen och
Julia Kinberg var några av föredragshållarna vid föreningens sammankomster. Debattören Frida Stéenhoff, som gjort sig känd för sin kritik av äktenskapet som institution och som propagandist för friare kärleksförbindelser,
framträdde i mars 1912 med föredraget ”Äktenskap och sexualiteten”. Ämnet var kontroversiellt och ledde till vissa protester, men föredraget och debatten visade att föreningen hade radikaliserats, dels under inflytande från
rösträttsrörelsen, dels till följd av Elsa Eschelssons bortgång. Bland föreningens ledande medlemmar vid denna tid fanns Eva Andén, Beth Hennings,
Elin Odencrants, Märta Tamm-Götlind, Elsa Warburg och Gunhild Bergh.
I april 1917 firade Uppsala kvinnliga studentförening sitt tjugofemårs
jubileum med en middag på Norrlands nation. Den dåvarande ordföranden
Gunhild Bergh gav en kort historik över föreningens historia innan Lydia
Wahlström höll högtidstalet. Bland de närvarande fanns Karolina Widerström, Alfhild Tamm, Julia Kinberg, Gulli Rossander-Petrini, Eva von Bahr,
Astrid Cleve von Euler, Anna Ahlström och Naima Sahlbom. Kvinnliga
studentföreningen var aktiv långt in på 1950-talet. Några år efter dess
grundande tillkom liknande föreningar i Lund (1900), Göteborg (1912) och
Stockholm (1925).

Regeringsformens tjugoåttonde paragraf
Beslutet att öppna universiteten för kvinnliga studenter följdes inte av något
motsvarande beslut om att även ge dem tillträde till statliga befattningar,
däribland högre akademiska tjänster. Den förordning som hindrade kvinnan
från att göra karriär vid universiteten eller andra statliga inrättningar var
paragraf tjugoåtta i 1809 års regeringsform. Detta regelverk rörde de så kallade fullmaktstjänsterna, däribland universitetsprofessurer, vilka tillsattes
av Kungl. Maj:t och vars innehavare inte kunde avsättas. Paragrafens första
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mening löd: ”Konungen äger att i statsrådet utnämna och befordra infödde
svenske män till alla de embeten och tjenster inom riket, högre och lägre,
hvilka äro af den egenskap, att konungen fullmagter derå utfärdar, dock
böra vederbörande förut med förslag hafva inkommit, der sådana hittills ägt
rum.” Det ursprungliga syftet med paragraf tjugoåtta var att förhindra att
statliga ämbeten tillföll utländska medborgare; begreppet ”infödde svenske
män” skall således läsas med betoning på det första, inte det tredje, ordet.
Bara tanken att kvinnor skulle kunna ansöka om professurer eller andra
ämbeten framstod som helt orimlig och otänkbar för 1809 års grundlagsfäder. Den ryska matematikern Sonja Kovalevsky erhöll en professur vid
Stockholms högskola 1884, men denna var en privat inrättning. Kovalevskys
tidiga bortgång – nästan ett decennium innan debatten om paragraf tjugoåtta inleddes på allvar – innebar dessutom att hennes roll som exempel och
föregångare blev begränsad.
I stället blev fallet Elsa Eschelsson den stora vattendelaren; efter hennes
utnämning till docent 1897 gick frågan in i ett nytt skede. Tonläget skärptes
ytterligare 1904, när riksdagen beslutade att utnämningen av läroverkslärare skulle flyttas från domkapitlen till Kungl. Maj:t. Med en snäv tolkning
skulle detta innebära att kvinnor inte längre kunde bli läroverkslärare, eftersom dessa tjänster därmed blev statliga. Lärarbanan utgjorde den vanligaste
karriärvägen för alla kvinnliga akademiker, medicinarna undantagna, varför
konsekvenserna skulle bli omfattande. Ernst Trygger, som var gift med Signe
Söderström, en av Kvinnliga studentföreningens grundare, fanns bland dem
som varnade för följderna av reformen.
De allvarliga hoten ledde till samling och mobilisering bland de kvinnliga akademikerna. I maj 1903 hade en petition, undertecknad av nittiotre
kvinnliga akademiker, inlämnats till Kungl. Maj:t. De framhöll att behovet
av lärare var stort och påminde om att den filosofiska fakulteten i Uppsala
redan 1873 hade framhållit att rättigheten att avlägga examen rimligen borde
följas av rätten att erhålla de anställningar som utbildningen berättigade till.
Initiativet blev ingen omedelbar framgång. Genom den nya läroverksstadgan
1905 fick kvinnor rätt till anställning inom statliga samskolor, men endast på
underordnade befattningar. Disputerade kvinnor hade således ingen möjlighet att erhålla en anställning som stod i paritet med den lärdomsgrad de
hade avlagt. Striden om kvinnornas ställning vid läroverken gällde i praktiken hela utbildningsväsendet, eftersom en pragmatisk tolkning av paragraf
tjugoåtta skulle få följdverkningar för dess tillämpning vid universiteten.
Till följd av det svåra läget bildades Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) vid två möten i mars 1904. Elsa Eschelsson blev ordförande i
föreningen som blev den första akademiska kvinnoorganisationen i Europa.
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I styrelsen ingick även Anna Ahlström, Eva von Bahr, Lydia Wahlström och
Karolina Widerström. Bland stiftarna fanns dessutom Eva Ramstedt, Hilma
Borelius, Alice Thunberg och Signe Trygger. Syftet med sammanslutningen
formulerades sålunda i stadgarnas första paragraf: ”Föreningens uppgift är
att arbeta för att akademiskt bildade kvinnor må tillerkännas rätt till de
förmåner, som de av dem avlagda kompetensproven enligt gällande lagar
och författningar tillförsäkra män med samma kompetens.” I enlighet med
denna målsättning började föreningen omedelbart arbeta för att få till stånd
en riksdagsmotion om paragraf tjugoåtta, varigenom åtminstone några av
fullmaktstjänsterna skulle öppnas för kvinnor. Ernst Trygger och Theodor
Zetterstrand åtog sig, på Eschelssons uppmaning, att framlägga motioner i
första respektive andra kammaren. Motionen antogs i första, men avslogs
i andra kammaren. En förväntad kunglig proposition i frågan vid 1906 års
riksdag uteblev, varför ABKF inför följande års riksdag uppvaktade Ernst
Trygger och Knut Kjellberg för att få dem att motionera på nytt i saken. Så
skedde, men utfallet blev återigen att förslaget antogs i första kammaren,
men inte i den andra.
Den grundlagsändring som ABKF aktivt hade verkat för genomfördes
i stället 1909. Problemet var bara att det inte rådde någon samstämmighet kring vilka villkor som skulle vara uppfyllda för att utnämningar av
kvinnor skulle kunna ske. I praktiken förelåg därför långtgående möjligheter att inskränka kvinnans rättigheter. För att klargöra detta gav regeringen
den så kallade löneregleringskommittén i uppdrag att vidare utreda frågan
om vilka löne- och pensionsvillkor som skulle gälla för kvinnor som erhöll
statliga ämbeten. Löneregleringskommittén hade varit verksam sedan 1902,
men ABKF lyckades utverka att den utökades med två av dess medlemmar, nämligen filosofie doktorn Anna Ahlström och medicine licentiaten
Mathilda Lundberg.
Kommittén lämnade sitt betänkande, det tjugosjunde i ordningen, i januari 1911. En bärande princip slogs fast, nämligen att det var statens intresse – inte den enskildes krav på rättvis behandling – som skulle gälla
i första hand. Man hävdade i enlighet med detta att kvinnans behörighet
till statsämbeten med fördel kunde inskränkas, eftersom det inte förelåg
någon brist på arbetskraft. Det fanns helt enkelt en utbredd oro för att kvinnans inträde skulle leda till farlig konkurrens. Kvinnan utestängdes genom
betänkandet från ett flertal befattningar, till exempel posterna som förste
arkivarie och förste bibliotekarie vid Riksarkivet respektive Kungliga biblioteket. För samtliga statliga tjänster skulle dessutom gälla som villkor att
kvinnliga innehavare som ingick äktenskap därmed skulle anses ”hava frånträtt befattningen”. Gifta kvinnor skulle således vara tvungna att lämna ar182
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Ellen Fries. Fotografi av Gösta Florman.

Kvinnliga doktorer i Uppsala 1883–1916
År 1883 försvarade Ellen Fries sin avhandling i historia. Ytterligare fjorton kvinnor promoverades till doktorer vid Uppsala universitet fram till och med 1916. Tidpunkterna nedan
avser datum för disputationen, inte promotionen. Anna Stecksén, Sveriges första kvinnliga
medicine doktor, disputerade vid Karolinska institutet, men promoverades vid Uppsala universitet. Endast två av de kvinnliga doktorerna erhöll docentbetyg, nämligen juristen Elsa
Eschelsson och fysikern Eva von Bahr.
Namn
Disputationsdatum
Ellen Fries
26 maj 1883
Elsa Eschelsson
31 maj 1897
Astrid Cleve (gift von Euler)
27 maj 1898
Lydia Wahlström
15 december 1898
Anna Ahlström
19 maj 1899
Anna Stecksén
25 maj 1900
Gulli Rossander (gift Petrini)	  8 december 1900
Anna Paues
28 maj 1902
Gerda Östberg (född Nilsson)
26 maj 1903
Alexandra Skoglund
27 maj 1903
Valfrid Palmgren (gift Munch-Petersen)	  6 maj 1905
Kerstin Hård af Segerstad
29 maj 1906
Anna Dahlström
25 maj 1908
Eva von Bahr (gift Bergius)
14 december 1908
Eva Ramstedt
26 maj 1910
Gunhild Bergh
26 maj 1916

Ämne
Historia
Civilrätt
Botanik
Historia
Romanska språk
Medicin
Fysik
Germanska språk
Romanska språk
Historia
Romanska språk
Romanska språk
Medicin
Fysik
Fysik
Litteraturhistoria
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betsmarknaden, vilket innebar att alla kvinnor som övervägde en akademisk
karriär måste överge eventuella planer på äktenskap och familjebildning.
Valet mellan ”myrten och lager” blev således i högsta grad reellt.
När det gällde akademiska professurer manade kommittén till försiktighet; det ansågs särskilt olämpligt att kvinnan bereddes möjlighet att inneha
de lärostolar som var förbundna med praktisk verksamhet eller föreståndarskap för en institution. Samtliga professurer inom teologiska och medicinska
fakulteterna skulle förbehållas männen. Inom juridiska fakulteten skulle lärostolarna i civil-, straff- och processrätt kunna innehas endast av män, eftersom kvinnor var uteslutna från domarämbeten. Däremot skulle de flesta
professurer inom humanistiska sektionen öppnas för kvinnor.
Mot bakgrund av riksdagens beslut 1909 blev löneregleringskommitténs
utslag ett allvarligt bakslag för de kvinnliga akademikerna. Anna Ahlström
och Mathilda Lundberg opponerade sig förgäves. Förslaget sändes ut på remiss till de olika fakulteterna. Inom juridiska fakulteten var det främst den
adjungerade ledamoten, häradshövdingen Axel Olivecrona, son till Knut
och Rosalie Olivecrona, som försvarade kvinnans rätt. Fakultetsmajoriteten
uttalade dock meningen att kvinnan endast skulle kunna kallas till professurer, alternativt endast kunna söka dem efter särskild ansökan hos Kungl.
Maj:t och sedan de akademiska myndigheterna uttalat att hennes kompetens skulle vara uppenbar.
Inom humanistiska sektionen argumenterade Harald Hjärne för att kvinnan inte borde erhålla ansökningsrätt till någon av sektionens professurer.
Han förordade i stället att särskilda kvinnliga universitet skulle inrättas vid
Stockholms och Göteborgs högskolor. Universitetets rektor Henrik Schück
och slavisten J.A. Lundell framhöll i ett gemensamt uttalande att kvinnorna
på ett lägre stadium otvivelaktigt var fullt jämbördiga med männen, men
när det gällde vetenskaplig verksamhet i högre mening var de ”däremot afgjordt underlägsna”. Kvinnan saknade helt enkelt ”den vetenskapliga fantasi
och det forskningsbegär, som kräfves af den sanna vetenskapsmannen”. Filosofen Reinhold Geijer anförde att hela filosofins historia inte kunde uppvisa
ett ”enda kvinnonamn med högre vetenskaplig klang”. De många kategoriska
omdömen som fälldes kunde ha blivit ännu skarpare formulerade; enligt
uppgift skall nämligen akademisekreteraren Johan von Bahr – äldre bror
till Eva von Bahr – ha uppmanat professorerna att hyfsa språket i protokollet. Sektionen deklarerade med stor majoritet sin uppfattning att ”kvinna
icke måtte erhålla ansökningsrätt till någon professur inom humanistiska
sektionen”.
Den 11 februari refererade Upsala Nya Tidning fakulteternas yttrande,
vilka tidningen betraktade som ett ”märkligt aktstycke i det 20:de århundra184
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det”. När frågan behandlades i konsistoriet en vecka senare hävdade tidningens grundare Hjalmar Öhrvall kvinnans rätt att söka professur oberoende
av hennes civilstånd eller familjeförhållanden. Hon skulle dessutom erhålla
samma lön och pensionsvillkor. Öhrvall stod dock ensam om denna åsikt.
Konsistoriet beslutade att hemställa att förslaget – på grund av den bristande utredningen – inte skulle föranleda någon åtgärd från Kungl. Maj:t. Dock
ansåg konsistoriet att kvinnor i vissa fall skulle kunna kallas till professur
samt erhålla personlig professur.

Elsa Eschelsson och juridiska fakulteten
Elsa Eschelssons namn var ständigt närvarande under debatten om paragraf
tjugoåtta. Hon hade avlagt mogenhetsexamen vid Wallinska skolan, innan
hon inskrevs vid Uppsala universitet hösten 1882. Tre år senare avlade hon
kandidatexamen, varefter hon genomförde en utlandsresa till Egypten, Palestina, Konstantinopel och Wien. Efter hemkomsten inledde hon juridiska
studier, uppmuntrad av bland andra Johan Hagströmer, extra ordinarie professor i kriminalrätt och gift med hennes äldre syster Ida. Genom svågerns
umgänge lärde Eschelsson tidigt känna flera av den juridiska fakultetens
ledamöter, däribland Ernst Trygger, David Davidson och Ivar Afzelius.
I april 1892 blev Eschelsson juris kandidat, varefter hon under drygt ett
år fullgjorde domartjänstgöring i Uppsala södra domsaga. I maj 1897 försvarade hon sin avhandling Om begreppet gåfva enligt svensk rätt, med vilken
hon blev Sveriges första kvinnliga juris doktor. Disputationen – där Victor
Nordling var opponent – flöt utan komplikationer, vilket bland andra Lydia
Wahlström vittnade om i tidskriften Dagny: ”Det behöfdes ingen juridisk
bildning för att njuta av den snabba uppfattningen, den skarpa logiken, den
ovanliga förmågan att klart referera opponenternas ofta ganska invecklade
och abstrakta argumentering.” Vid den efterföljande promotionen i juridiska
fakultetens rum mottog Eschelsson doktorsringen och hatten av sin svåger,
fakultetens promotor. Vid den efterföljande middagen annonserade Victor
Nordling att fakulteten ingått med en ansökan till universitetskanslern om
att hon skulle kallas till docent. Eschelssons framgång och det faktum att
en svensk kvinna för första gången utnämndes till docent ställde emellertid
frågan om kvinnans tillträde till akademien på sin spets.
Som nybliven docent genomförde Eschelsson en resa till Pyrenéerna, varifrån hon hemkallades för att under hösten 1897 vikariera för Ernst Trygger på professuren i processrätt. Hon blev därmed Sveriges första kvinnliga
universitetslärare. Ett halvår senare, i januari 1898, avled Victor Nordling,
varefter fakulteten anhöll hos kanslersämbetet att Eschelsson i stället skulle

185

uppsala universitet

1852–1916

förordnas att förestå den lediga professuren i civilrätt. Kanslersämbetet avslog emellertid denna propå och utsåg i stället Tore Almén att uppehålla
den civilrättsliga lärostolen. Beslutet kan förefalla märkligt och orättvist, eftersom det innebar att Eschelsson tvingades kvarstå på det högst temporära
vikariatet inom processrätt medan Almén, som var långt mindre meriterad,
erhöll det långvariga förordnandet att uppehålla professuren i civilrätt, vilken allmänt uppfattades som den mest centrala lärostolen inom fakulteten.
Det faktum att Alméns forskning till stora delar föll inom just processrätten
gjorde inte beslutet mindre märkligt. Formellt hänvisade kanslern till att
föreläsningskatalogen redan var tryckt och att man ogärna borde frångå den
däri införda uppgiften att Eschelsson skulle hålla föreläsningarna i processrätt. Av allt att döma utgjorde detta ett svepskäl, varigenom kanslern undgick att behöva taga ställning till den känsliga frågan hur regeringsformens
tjugoåttonde paragraf skulle tolkas.
Frågan om kvinnans tillträde till akademiska tjänster restes snart på nytt,
eftersom fakulteten på Tryggers initiativ föreslog att Eschelsson skulle utses
att uppehålla professuren i processrätt under våren 1899. Mindre konsistoriet avslog emellertid förslaget och förordnade endast Eschelsson att ”efter
eget åtagande” föreläsa i processrätt. Rektor Thore M. Fries befarade nämligen att Eschelssons egentliga syfte var att använda det tillfälliga vikariatet
för att skapa ett prejudikat som skulle ”åvägabringa en ny tolkning af sagda
§, som skulle komma att medföra mycket vidtomfattande och synnerligen
vigtiga konseqvenser”. Kanslern följde mindre konsistoriets rekommendation och så även Kungl. Maj:t när ärendet slutligen avgjordes i februari 1899.
Därmed hade i princip den ordningen fastställts att kvinnor, genom paragraf
tjugoåtta, inte bara var utestängda från fullmaktstjänsterna utan även från
möjligheten att uppehålla dem på vikariat.
Trots motgången kvarstod Eschelsson som lärare vid universitetet. Hon
erhöll som första kvinna universitetets Oscarspris för studien Bidrag till läran om besittning enligt svensk rätt (1904). Samma år avskaffades juridicofilen, det vill säga juristernas förberedande examen inom filosofiska fakulteten. I stället infördes en grundläggande propedeutisk undervisningskurs
i civilrätt, processrätt och straffrätt för fakultetens studenter. Fakulteten
utsåg Elsa Eschelsson till föreståndare för kursen, men Alfred Winroth –
som hade efterträtt Nordling som professor i civilrätt – reserverade sig mot
beslutet. Han menade att denna undervisning borde handhas av de däri
ingående ämnenas professorer. Detta blev upptakten till en bitter fejd inom
juridiska fakulteten, där Eschelsson och Winroth spelade huvudrollerna.
Winroth erbjöd sig att hålla den propedeutiska kursen inom ramen för
sina offentliga föreläsningar, men detta avvisades. Fakulteten fann det orim186
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ligt att en professor skulle ägna sin undervisningstid åt elementär förberedande undervisning. Ernst Trygger, som var dekanus, gjorde en offentlig
markering mot Winroth, i första hand för att klargöra att det inte handlade
om något kostnadsfritt erbjudande, utan om ett försök att överflytta delar
av den lagstadgade undervisningsskyldigheten på den förberedande kursen.
Men Trygger framhöll även det absurda i Winroths krav att all undervisning
i ett ämne skulle ombesörjas av dess professor – i så fall skulle ju hela den
omfattande docentundervisningen vid universitetet vara förkastlig. Trygger
tillade vasst att i detta avseende ”kanske civilrätten skiljer sig lika mycket
från öfriga ämnen, som Prof. W. är olik andra akademiska lärare”.
Winroth överklagade utan framgång beslutet att låta Eschelsson förestå den ifrågavarande kursen till både kanslersämbetet och Kungl. Maj:t.
När han inledde sina offentliga föreläsningar hösten 1904 framhöll han det
olämpliga i att fakulteten hade uppdragit åt Eschelsson att leda den propedeutiska kursen, eftersom han fruktade att dess inriktning och innehåll
skulle skilja sig från hans egna föreläsningar. Till detta kom att samarbetet
mellan Winroth och fakultetens övriga professorer inte saknade komplikationer. Någon mästare i det kollegiala samarbetets konst var han inte.
Under tentamensperioden i slutet av hösten 1904 underkände Winroth
nästan samtliga studenter, som gått den propedeutiska kursen, varvid han
indirekt visade att Eschelssons undervisning höll för låg kvalitet. I praktiken inleddes en formlig kampanj mot Eschelsson, som förklenades vid Winroths offentliga föreläsningar och förtalades i pressen. Hennes förberedande
kurs omtalades nedsättande som ”Tant Elsas Kindergarten”. I ett anförande
i fakulteten framhöll Winroth att studenternas resultat talade sitt tydliga
språk, nämligen att Eschelsson saknade förmåga ”att gifva en kurs i civilrätt,
allra minst en obligatorisk och en, som är afsedd att omedelbart åtföljas af
tentamen i ämnet”. Könsaspekten saknade säkerligen inte betydelse i sammanhanget, men konflikten mellan Winroth och Eschelsson berodde även
på andra omständigheter. Winroth kände en stark motvilja mot den inriktning som Victor Nordling hade givit den upsaliensiska civilrätten, enligt
vilken stort utrymme gavs till mer abstrakta rättsfilosofiska diskussioner.
För Winroth framstod detta som ovetenskaplig kompilationsforskning, vilken riskerade att reducera civilrätten till ”hopställande af olika åsikter hos
inhämske och utländske författare”. Det perspektiv han förordade var något
helt annat än det som Nordling och Eschelsson representerade. Han var en
handfast empiriker, intresserad av juridisk praxis.
Winroth var knappast saknad, när han 1907 lämnade Uppsala för att tillträda en professur vid den nyinrättade juridiska fakulteten i Stockholm. För
Eschelsson var Winroths avflyttning särskilt välkommen, men trots detta för187
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svagades hennes ställning vid fakulteten. Hennes understödjare Ernst Trygger hade blivit justitieråd 1905, och hennes svåger Johan Hagströmer avled
några år senare efter en längre tids sjuklighet. Dessutom hade inga framsteg
att tala om skett i den stora frågan om hur paragraf tjugoåtta skulle tolkas.
Under åren 1907 till 1910 förestod hon dock den propedeutiska kursen.
Eschelsson hade först på ett sent stadium accepterat att inträda i Kvinnliga studentföreningen, och hon visade heller inget intresse för att inträda i
styrelsen för Föreningen för kvinnlig rösträtt. Däremot lät hon sig 1904 väljas
till första ordförande för Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF).
Hon kvarstod som ordförande under sex år; hon avgick 1910. Det huvudsakliga skälet var att hon avsåg att söka professuren i civilrätt vid universitetet,
varför hon ville intaga en självständig position gentemot föreningen som
därigenom lättare skulle kunna engagera sig för hennes sak.
I januari 1911 lämnade löneregleringskommittén sitt slutbetänkande i
den kontroversiella frågan om de grunder på vilka kvinnor av Kungl. Maj:t
kunde utses till innehavare av vissa befattningar. Förslaget innebar att kvinnor skulle ges rätt att inneha samtliga professurer inom juridiska fakulteten
med undantag för lärostolarna i civilrätt, straffrätt och processrätt. Dessa tre
professurer undandrogs med motiveringen att kvinnan inte kunde förvärva
kompetens, eftersom hon var utesluten från domarämbeten. Under februari
och mars 1911 debatterades, som framgått ovan, löneregleringskommitténs
förslag av såväl akademiska myndigheter som pressen. Eschelssons egen fakultet ville inte helt beröva kvinnor – underförstått Eschelsson – möjligheten att söka professuren i civilrätt. Kvinnor skulle dock endast kunna söka
den ifrågavarande befattningen efter dispensansökan hos Kungl. Maj:t och
efter att fakulteten på förhand hade vitsordat deras skicklighet.
Onsdagen den 8 mars 1911 införde Dagens Nyheter en stor artikel om
”Uppsalaprofessorernas syn på kvinnan”, som lämnade åtskilliga exempel på
hur man vid universitetet inte precis sjöng ”den lärda kvinnans lof”. Samma
morgon påträffades Eschelsson livlös i sitt hem. Hon hade tagit en överdos
sömnmedel och avled två dagar senare. Huruvida det handlade om självmord eller olyckshändelse kan inte definitivt fastslås. Däremot är det ställt
utom tvivel att hon var nedstämd, deprimerad och utarbetad efter att under
åratal ha blivit ifrågasatt, förklenad och motarbetad. Hon hade dessutom
varit sängliggande i över en månad och läkarna misstänkte att hon led av en
allvarlig leversjukdom. Under en lång tid hade hon strävat efter att få professuren i civilrätt, men löneregleringskommitténs förslag innebar att hennes
förhoppningar grusades. Eschelsson hann läsa utlåtandena, och i hennes rum
fann man utförliga handskrivna kommentarer till handlingarna, vilka enligt
hennes önskan skulle tillställas Anna Ahlström. Eschelsson var särskilt bit188
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Elsa-visan
År 1904 utsågs Elsa Eschelsson att leda den nyinrättade propedeutiska kursen i civilrätt,
varvid hon hamnade i en bitter konflikt med Alfred Winroth, som innehade professuren
i civilrätt mellan 1898 och 1907. Konflikten pågick helt öppet, bland annat i dagstidningarna, och vid studentkarnevalen 1905 spreds den specialskrivna ”Elsa-visan”. Visan utgavs
anonymt, men författaren var med all sannolikhet medicinstudenten Nils Witt, som senare
under många år verkade som lasarettsläkare i Karlstad. Melodin var ”Du lilla, söta dufva” ur
operetten Wienerblod.
Och Elsa började sin kurs
så glad och nöjd uti sin håg.
Hon tänkte fylla på sin börs,
och allting ljust och gladt hon såg.
Men usch, den stygga Alfred kom
och började en skarp kritik,
ty Elsa tyckte han ej om,
han gaf ’na pik på pik
Men Elsa tänkte först så här:
”Den stygga, stygga Alfred, usch;
det angår honom ej, det här,
hvad skall han bråka med min kurs.”
– Se’n börja’ hon att morska sej
och skref ihop en skarp replik,
ty Alfred älskade hon ej,
hon ga’n en liten pik.
Och Alfred han gaf svar och sa’:
”Se Elsa lär ju rent fördömt,
jag hoppas, att eleverna
så fort som möjligt allt ha glömt.
För kommer någon upp för mig
och minns ett ord af hvad hon sagt:
var säker, att han kuggar sig;
så tag er väl i akt.
Men farbror Trygger kom och sa’:
”Min Elsa, var hon bara trygg.
Och Alfred han skall bannor ha,
för att mot Elsa han vatt stygg.
Fy, stygga Alfred skall ha smäll,
för att han varit elak, han!
Se lilla Elsa är så snäll
och lär så godt hon kan!”
Men Alfred svara näsvist först
På farbror Tryggers vackra tal.
Men farbror Trygger var ju störst
och Alfred kände sig allt skral.
– Och nu är frid och fröjd och hopp,
man ankrat har i lugnets hamn.
Men kommer ni till Alfred opp,
så nämn ej Elsas namn.
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ter på Carl Axel Reuterskiöld, som i pressen hade utpekats som den som
hade dikterat fakultetens beslut.
Elsa Eschelsson testamenterade sin förmögenhet om 60 000 kronor till
en stipendiefond för kvinnliga juridikstudenter vid universitetet. Hennes
första efterföljare inom fakulteten blev Eva Andén, som avlade juris kandidatexamen året efter Eschelssons död. För Andén blev Eschelsson en stor
förebild, och hennes öde hade följaktligen gjort ett starkt intryck. Vid denna
tidpunkt var Andén dessutom ordförande för Kvinnliga studentföreningen.
Sedan hon avlagt sin examen reste hon runt i landet som juridisk föredragshållare. Kvinnor saknade ännu rätt till tingstjänstgöring, men Andén fick
möjlighet att informellt verka som tingsnotarie i Falun.
Från nyåret 1916 inledde Andén en egen juridisk verksamhet och 1918
invaldes hon som första kvinna i Advokatsamfundet. Hon engagerade sig
i en rad kvinnoorganisationer och umgicks bland annat med medicinarna
Karolina Widerström, Andrea Andreen och Nanna Svartz.

Kvinnliga naturvetare
Inom juridiken stod Eschelsson ensam, men filosofiska fakultetens båda sektioner rymde kring sekelskiftet ett antal kvinnliga forskare. På våren 1898
blev Astrid Cleve den tredje kvinnan som disputerade vid Uppsala universitet efter Fries och Eschelsson, därtill den första i ett naturvetenskapligt
ämne. Hennes avhandling, som lades fram för Frans Kjellman i botanik,
hade titeln Studier öfver några svenska växters groningstid och förstärkningsstadium. Astrid Cleve var dotter till kemiprofessorn Per T. Cleve och född
i familjens bostadsvåning i Chemicum. Hon kom således tidigt i kontakt
med naturvetenskapen, vilket hon själv har berättat om i en intervju: ”I
mitt barndomshem talades det inte mycket annat än vetenskap, och min
far tog mig redan tidigt med på föreläsningarna i kemi. Det var faktiskt min
barndoms nöjesliv.” Astrid Cleves särskilda intresse för botanik väcktes i
samband med en resa till Gotland 1888. Tre år senare inledde hon, sexton
år gammal, sina universitetsstudier. Nils Strindberg, Andrées följeslagare på
den olyckliga polarexpeditionen med ballongen Örnen, berättar i sina anteckningar att han tillbringade större delen av Oscarsbalen 1892 i sällskap
med den då sjuttonåriga Astrid Cleve, som han fann både behaglig och intelligent. Under denna tid engagerade hon sig i Kvinnliga studentföreningen,
vars klubbmästare hon var under flera år. Hon fick därigenom smeknamnet
”Klubbis”, vilket följde henne genom livet. År 1895 utgav hon sitt första vetenskapliga arbete i form av en uppsats om kiselalgerna i Lule lappmark,
införd i Vetenskapsakademiens Handlingar.
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Sommaren 1896 genomförde Astrid Cleve en forskningsresa till Lapplandsfjällen, bland annat för att insamla frön. Materialet från detta fältarbete låg till grund för gradualavhandlingen, som hon framlade vid tjugotre
års ålder. Till hennes stora besvikelse räckte inte betyget till en docentur.
”Man såg till att det inte blev någon kvinnlig docent!” konstaterade hon långt
senare med viss bitterhet. Året innan hade Elsa Eschelsson erhållit docentbetyg, men fler kvinnliga universitetslärare ville man ogärna ha. Efter disputationen 1898 verkade hon under fyra år som amanuens vid institutionen
för kemi vid Stockholms högskola. Där mötte hon kemisten Hans von EulerChelpin med vilken hon gifte sig 1902. Flera barn föddes i äktenskapet, som
dock upplöstes 1910. Längre fram utsågs Astrid Cleve till föreståndare för
forskningslaboratoriet vid Uddeholmsverken i Skoghall, där hon kunde fördjupa sig i forskning kring cellulosa och annan träkemisk forskning. Hennes
ingående grundforskning blev emellertid svår att förena med industrins krav
på forskningens omedelbara nytta, varför hon lämnade Skoghall efter fem år.
Hon återvände till Uppsala, trots att hon förbigicks vid tillsättningen av en
professur i lantbrukskemi vid Ultuna.
Astrid Cleve fortsatte sin vetenskapliga verksamhet, om än med varierande framgång. Hon hade tidigare biträtt geologiska forskare vid deras analyser av kiselalger, men hon saknade alla formella meriter som kvartärgeolog.
Trots detta försökte hon lansera en så kallad oscillationsteori för att förklara
nivåförändringar. Enligt denna hypotes skulle landet omväxlande ha höjts
och sänkts sedan isavsmältningen. Cleve höll fast vid denna uppfattning,
trots att den med kraft avvisades av den vetenskapliga expertisen. I slutet av
1920-talet invecklades hon i en ny polemik, framför allt med Henrik Munthe, när hon ifrågasatte teorierna om att Svea älvs utlopp i Närke utgjorde
Ancylussjöns utlopp. I stället menade hon att de så kallade Degerforsfallen
hade uppkommit i betydligt senare tid. Hennes inlägg i dessa kvartärgeologiska stridsfrågor togs inte väl emot, utan uppfattades som ”geomytologiska
kåserier” snarare än vetenskapliga teorier. Detta har, tillsammans med hennes engagemang till stöd för den nationella rörelsen och rasbiologin, kastat
en skugga över hennes person. Det hindrar inte att hon livet igenom betraktades som en auktoritet inom kiselalgforskningen. Hon var en flitig populärvetenskaplig författare och erhöll 1955 professors namn.
Ämnet fysik var påfallande väl representerat bland de första disputerade kvinnliga akademikerna vid Uppsala universitet. I december 1900 lade
Gulli Rossander fram sin avhandling Om gasers utströmning genom kapillärrör vid lägre tryck. Hon följdes 1908 av Eva von Bahr-Bergius och 1910 av Eva
Ramstedt. Anna Beckman disputerade visserligen först 1937 men hörde till
gruppen av aktiva kvinnliga fysiker vid 1900-talets början. Rossander pro191
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moverades i maj 1901 till Uppsalas första kvinnliga doktor i fysik. Kort därefter reste hon till Tyskland, där hon gifte sig borgerligt med Henrik Petrini.
Paret slog sig några år därefter ned i Växjö, där Petrini erhållit ett lektorat
vid läroverket. Gulli Rossander-Petrini fick anställning vid stadens flickskola
men blev sedan avskedad, eftersom hennes undervisning ansågs strida mot
den kristna religionen. År 1914 flyttade paret till Stockholm.
En både omväxlande och imponerande karriär beskrev Eva von Bahr,
senare gift Bergius. Hon var född i en inflytelserik Uppsalafamilj som dotter till häradshövdingen Carl von Bahr och hans hustru Elisabet, som ingick
i ledningen för Fackskolan för huslig ekonomi och Lundellska läroverket.
Elisabet von Bahr var i sin tur dotter till lagmannen Erik Samuel Boström,
yngre bror till Christopher Jacob Boström.
Eva von Bahr intogs i början av 1890-talet vid Fackskolan för huslig ekonomi, där modern var verksam. Själv fick hon anställning vid skolan, sedan
hon 1896 blivit utbildad skolkökslärarinna. När Ida Norrby 1898 tog ledigt
för en utrikes studieresa blev Eva von Bahr skolans vikarierande föreståndare. Efter Ida Norrbys hemkomst reste von Bahr till Askovs folkhögskola i
Danmark, varefter hon studerade fysik och kemi vid Stockholms högskola.
År 1901 avlade hon studentexamen, vilket var en förutsättning för fortsatta
akademiska studier. Två år senare tog hon sin filosofie kandidatexamen i
förhoppningen att sedan få anställning vid Brunnsviks folkhögskola. Där
fanns dock inga lediga tjänster, varför hon i stället fortsatte sina studier vid
Uppsala universitet.
På Knut Ångströms initiativ hade Gunnar Bolinder inlett forskarstudier
kring gasers absorption av värmestrålar, men han beslutade sig för att doktorera i matematik i stället. Eva von Bahr fick övertaga hans ämne, som på
detta sätt hade blivit ledigt. ”Hans [Bolinders] apparatur stod färdig”, har
hon senare berättat, ”jag hade bara att göra mätningar.” Resultatet blev en
licentiatavhandling 1907 samt året därpå doktorsavhandlingen Ueber die Einwirkung des Druckes auf die Absorption ultraroter Strahlen durch Gase, vilken
belönades med en docentur. Under de följande åren undervisade hon, men
publicerade flera studier kring den infraröda strålningens absorption i gaser.
Sommaren 1911 tillbringade Eva von Bahr vid Fysikaliska institutionen i
Freiburg i Baden. Från 1913 till 1914 studerade hon för den tyske fysikprofessorn Heinrich Rubens i Berlin. Vistelsen i Berlin medförde att hon tvingades
avsäga sig sitt docentstipendium, men hon fick i gengäld tillgång till ett av
Europas främsta laboratorier. Hon etablerade en rad vetenskapliga kontakter
och med Lise Meitner knöt hon ett bestående vänskapsband. Efter nazisternas inmarsch i Österrike flydde Meitner till Sverige, där hon bland annat besökte Eva von Bahr i Kungälv. Meitner var verksam i Sverige fram till 1960.
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Eva von Bahr deltog aktivt i både Kvinnliga studentföreningen och ABKF,
men någon aktiv emancipationskämpe var hon knappast. I sin otryckta självbiografi, skriver hon: ”Jag har aldrig tagit något initiativ och har ingenting
uträttat för föreningen [ABKF], men då de ville ha mitt namn med, ansåg
jag mig ej kunna säga nej. Jag har aldrig kunnat intressera mig för föreningar.
Förmodligen har jag själv haft det för bra och har kommit för litet i kontakt
med andras svårigheter för att bli någon riktig kvinnosakskvinna.” Hennes
inställning togs inte väl upp på alla håll, och den inverkade på hennes förhållande till Elsa Eschelsson. I självbiografin berättar von Bahr om vad Eschelsson sade till henne under ett av deras möten: ”Kom ihåg Eva, att om jag
misslyckas, så är det Eva – hon sade aldrig du – som måste uppta kampen.
Jag svarade, att jag aldrig studerat med tanke på en professur och inte önskat
mig någon sådan och att jag inte trodde att man tjänade kvinnosaken genom
att kämpa för en plats som man inte ansåg sig lämplig för. Det svaret tror jag
aldrig hon riktigt förlät mig.”
I mitten av 1910-talet beslutade Eva von Bahr att lämna Uppsala och den
akademiska karriären. Hon hade fått anställning som lärare vid Brunnsviks
folkhögskola, där Torsten Fogelqvist var rektor. Hon gifte sig 1917 med sin
lärarkollega vid Brunnsvik Niklas Bergius, som under 1890-talet hade studerat i Uppsala. Paret lät uppföra gården Bahrbacka intill folkhögskolan och
kom att spela en viktig roll inom det lokala kulturlivet. Bland deras vänner
fanns till exempel poeterna Dan Andersson och Ragnar Jändel, som studerade vid Brunnsvik. Efter pensioneringen bosatte paret sig i Kungälv, varvid
Bahrbacka donerades till folkhögskolan. I likhet med maken konverterade
hon till katolicismen. Hon flyttade tillbaka till Uppsala efter makens död
1947.
Eva Ramstedt blev 1911 elev hos Marie Curie i Paris och därefter amanuens vid Nobelinstitutet för fysikalisk kemi i Stockholm. Från 1915 till 1932
var hon verksam som docent i radiologi vid Stockholms högskola, vars första
kvinnliga docent hon blev. Under flera år fungerade hon dessutom som tillförordnad professor. Naima Sahlbom, framstående kemist och fredsivrare,
avlade filosofie kandidatexamen vid universitetet 1896, men disputerade
1910 i schweiziska Neuchâtel. Hon lade därefter grunden till ett privat mineralogiskt laboratorium i Stockholm.
Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström, avlade medicofilosofisk examen i Uppsala 1880, men övergick sedan till Karolinska institutet.
En likartad studiegång beskrev Lilly Paykull på 1890-talet. Universitetets
första kvinnliga medicine doktor blev i stället Anna Stecksén. Hon disputerade visserligen vid Karolinska institutet men promoverades i Uppsala. Studerade vid universitetet gjorde även Julia Kinberg von Sneidern, som blev
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medicine licentiat 1907. Hon framstod under 1910-talet som en av centralgestalterna i den svenska kvinnorörelsen och blev landets första kvinnliga
skolläkare. På hennes initiativ tillkom föreningen Frisinnade kvinnor, som
kämpade för kvinnans fulla medborgarrätt. Gymnastikläraren Elin Odencrants påbörjade sina medicinska studier 1909. Hon ingick i den svenska
gymnastiktruppen till Stockholmsolympiaden 1912. Vid samma tid övergick
hon till Karolinska institutet. Under flera decennier verkade hon som läkare
i Borås, där hon också var politiskt engagerad. Hon var dotter till filantropen och kvinnosakskämpen Leonore Odencrants, vars intressen hon delade.
Hon tillhörde såväl Kvinnliga studentföreningen som ABKF och utgav en
matrikel över de kvinnor som avlagt akademisk examen i Sverige 1875–1914.
En annan medicinare i samma generation var Andrea Andréen, som dock
avbröt sina studier när hon gifte sig med The Svedberg 1909. Efter skilsmässan sex år senare återupptog hon studierna i Stockholm. Även Andréen
engagerade sig i kvinnorörelsen och till stöd för pacifismen.

Kvinnliga humanister
Lydia Wahlström kom till Uppsala i slutet av 1880-talet för att studera humaniora, huvudsakligen historia. Ellen Fries, som hade disputerat i samma
ämne 1883, har vittnat om sina känslor av isolering och utanförskap. Lydia
Wahlström förefaller ha funnit sig betydligt bättre till rätta. Hon blev exempelvis aktiv medlem av Historiska föreningen, där hon inledde flera diskussioner. Hennes förhållande till Harald Hjärne var gott och hon var heller
inte ensam kvinna bland historikerna. En av hennes kolleger var Anna Forssell, som 1894 gifte sig med Nathan Söderblom. Även Söderblom tillhörde
Lydia Wahlströms vänkrets, vilket deras gemensamma agerande mot Carl
Leopold Sundbeck vittnar om.
I januari 1898 avlade Lydia Wahlström licentiatexamen i historia och
litteraturhistoria. Licentiatavhandlingen ägnades ämnet Sveriges förhållande
till Danmark 1788–89 och byggde på ett fynd som Wahlström hade gjort när
hon ordnade arkivet vid Cronstedtska fideikommisset Fullerö. Avhandlingen var således empiriskt väl förankrad, men ämnet var smalt och saknade
den syntetiska ambition som präglade mycket av den samtida upsaliensiska
historieforskningen. Trots detta valde Wahlström att även disputera för doktorsgraden med avhandlingen. Detta var fullt möjligt, men den som eftertraktade ett högt betyg brukade ägna flera år åt att arbeta med och utvidga
licentiatavhandlingen. Genom sitt agerande avstod Wahlström från möjligheten att bli docent och gav därmed i praktiken upp sin akademiska karriär.
Sannolikt insåg både hon och Harald Hjärne att hennes kön omöjliggjorde
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Anna Beckman och Eva Ramstedt läser korrektur på Ramstedts avhandling Om
vätskors förhållande till uttänjning, framlagd 1910.

Kvinnliga Uppsalafysiker
Inte mindre än tre kvinnor disputerade i fysik under perioden 1900 till 1910. Det var en
anmärkningsvärt hög siffra med tanke på att Astrid Cleve så sent som 1898 hade blivit
den första kvinnan över huvud taget som disputerat i ett naturvetenskapligt ämne (botanik). Gulli Rossander (senare gift Petrini) försvarade sin avhandling i december 1900. Hon
följdes 1908 av Eva von Bahr (senare gift Bergius) och 1910 av Eva Ramstedt. Till gruppen
av kvinnliga fysiker kan dessutom räknas Anna Beckman, som avlade licentiatexamen 1911,
men som disputerade först 1937 – några år efter maken och kollegan Bengt Beckmans
bortgång.
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en framtid vid universitetet, varför det framstod som meningslöst att ytterligare utöka de redan omfattande utbildningskostnaderna. De nedslående
utsikterna gjorde Wahlström besviken, vilket inverkade på hennes tidigare
goda relation till Hjärne. Hon drabbades av depression och reste till England,
men återvände på våren 1900 för att promoveras till filosofie doktor. Samma
år utsågs hon till studierektor och historielärare vid Åhlinska skolan efter
den i förtid bortgångna Ellen Fries. I likhet med sin företrädare fortsatte hon
att bedriva forskning, om än utanför den akademiska banan. Under sin tid i
England hade hon samlat material till ett omfattande arbete om Sverige och
England under revolutionskrigens början, vilket utgavs 1917. Hon publicerade
biografier över Hans Järta och Erik Gustaf Geijer samt återvände till avhandlingens ämnesområde i uppsatssamlingen Gustavianska studier (1914).
Alexandra Skoglund, som disputerade på avhandlingen De yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige 1441–1487 (1903), blev Uppsalas tredje
kvinnliga doktor i historia. Hon engagerade sig politiskt i Allmänna valmansförbundet och tog initiativ till skapandet av dess kvinnoråd 1920.
Anna Ahlström blev i maj 1899 den första kvinna som disputerade inom
ett språkämne. Avhandlingen, som framlades inom romanska språk, behandlade Gustave Flaubert. Det var ett djärvt ämnesval, eftersom Flaubert
hade avlidit så sent som 1880 och språkstudier brukade inte ägnas samtida
författarskap. I detta fall handlade det dessutom om en synnerligen kontroversiell författare, som hade blivit åtalad för sedlighetsbrott för romanen
Madame Bovary (1857). Ahlström lyckades väl med disputationen, även om
hon inte erhöll docentbetyg. Hon hade dessförinnan studerat vid Sorbonne
samt i London och Berlin.
Romanist var även Gerda Östberg (född Nilsson), som våren 1903 försvarade avhandlingen Studier öfver Deminutiva och Augmentativa suffix i
modärn Provençalska. Hon hade tagit studenten vid Åhlinska skolan, där
Ellen Fries var studierektor, och hon hade som barn även träffat Betty Pettersson. Östberg blev Uppsalas nionde kvinnliga doktor, men hennes liv tog
en tragisk vändning ett par år senare. Hon blev nämligen svårt skadad när
en byggnadsställning rasade över henne på Stora torget i Uppsala i april
1906. Hon återhämtade sig aldrig utan dog redan 1915. Östberg var den första
gifta kvinnan som disputerade. Bland övriga kvinnliga Uppsalaromanister i
början av 1900-talet kan nämnas doktorerna Valfrid Palmgren (gift MunchPetersen) och Kerstin Hård af Segerstad, som senare kom att verka som
amanuens vid Kungliga biblioteket och redaktionssekreterare på Ord och
Bild. Tekla Hammar var verksam i Paris, utgav ordböcker samt översatte
Selma Lagerlöf. Alice Thunberg tjänstgjorde under 1900-talets två första
decennier som lärare i franska och svenska vid Uppsala enskilda läroverk.
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I germanska språk disputerade Anna Paues som första kvinna i maj
1902. Hennes avhandling ägnades en medeltida engelsk bibeltext. Paues
hade avlagt studentexamen vid Wallinska skolan, varefter hon bland annat hade studerat i Italien. I mitten av 1890-talet vistades hon i Cambridge
under en period, och hon bedrev undervisning för kvinnliga studerande vid
Newnham College. Hon tillbringade dessutom en period i Heidelberg innan
hon inskrevs vid Uppsala universitet. Hon disputerade mindre än två år
senare, varför avhandlingen måste ha varit färdigskriven eller åtminstone
påbörjad innan hon kom till universitetet. Efter disputationen återvände
hon till Newnham College, där hon blev en uppskattad lärare.
År 1910 sökte Anna Paues professuren i engelska efter sin lärare Axel
Erdmann, vilket var en öppen provokation mot regeringsformens tjugoåttonde paragraf. Redan när konsistoriet skulle fastställa vilka som skulle vara
sakkunniga påtalade juristen Carl Axel Reuterskiöld att en kvinna fanns
bland de sökande. Han underströk bestämt att de sakkunniga ”lika litet
äro skyldiga att bedöma denna sökandes specimina som sektion och konsistorium äro berättigade att vid förslagets uppgörande taga hänsyn till de
sakkunniges eventuella yttranden beträffande hennes kompetens”. Reuterskiöld motarbetade vid samma tid Elsa Eschelsson inom sin egen fakultet.
Anna Paues sökte, likaledes utan framgång, Andrew Carnegies professur i
Göteborg 1911 och Uppsalaprofessuren efter Erik Björkmans död 1919. År
1934 förärades hon dock, som första svenska kvinna, professors namn.
Under 1900-talets första decennium disputerade tio kvinnor vid Uppsala universitet, i genomsnitt således en om året. Efter 1910, då fysikern
Eva Ramstedt försvarade sin avhandling, dröjde det däremot sex år innan
nästa kvinna disputerade. Då var det litteraturhistorikern Gunhild Bergh
som framlade studien Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen
(1916). Enligt Beth Hennings blev disputationen ”högst egendomlig”, eftersom respondenten förblev stum under hela akten. Till sin besvikelse erhöll
Gunhild Bergh inget docentbetyg. Hon lämnade Sverige kort därefter för att
bosätta sig i Italien. Hon fortsatte dock sina 1700-talsforskningar, i synnerhet
kring Carl August Ehrensvärd, vars brev och skrifter hon utgav. Dessutom
medverkade hon i olika dags- och veckotidningar med rapporter från Italien.
Ingen kvinnlig konsthistoriker disputerade före 1916, men man kan likafullt erinra om Gerda Boëthius’ insatser. Hon skrevs in vid universitetet
1910 men blev recentior endast i teknisk mening, eftersom hon redan som
sjuttonåring – och genom specialtillstånd – hade inlett konsthistoriska studier för Johnny Roosval. Hon blev 1916 filosofie licentiat för Roosval, som
då hade flyttat till Stockholms högskola. År 1921 lade hon fram doktorsavhandlingen De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand. Förutom
197

uppsala universitet

1852–1916

den kyrkliga konsten intresserade hon sig för arkitekturhistoria, särskilt den
nordiska träbyggnadskonsten. Hon tillhörde initiativtagarna bakom förslaget
att inrätta ett friluftsmuseum i Uppsala, vilket senare resulterade i tillkomsten av Disagården i Gamla Uppsala. Efter Anders Zorns död utsågs Gerda
Boëthius av änkan Emma Zorn att vara intendent för Zornsamlingarna i
Mora. Under de följande decennierna publicerade hon ett antal Zornstudier, däribland den grundläggande biografin Zorn – målaren, tecknaren, etsaren och skulptören (1949). Historikern Bertil Boëthius och arkeologen Axel
Boëthius var hennes äldre bröder.
Trots stundtals hårt motstånd och en grundlagslydelse som omöjliggjorde professorsbefordringar svarade kvinnliga forskare under 1900-talets
första decennier för betydande vetenskapliga insatser inom alla de tre lägre
fakulteterna.
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1852, vid inledningen av denna period, utgjorde Gustavianum re
spektive konsistoriehuset vid S:t Eriks torg universitetets centrala
byggnader. I dessa lokaler hölls merparten av föreläsningarna och i det sistnämnda huset var det akademiska kansliet inhyst. År 1841 hade den nya
biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva tagits i bruk, varvid boksamlingarna överflyttades från Gustavianum. Utöver detta fanns Skytteanum, där
statsvetarna sedan länge huserade, liksom Oeconomicum vid Gamla torget, vilket tjänade som undervisningslokaler för den juridiska fakulteten.
Byggnaden såldes dock av universitetet till juristprofessorn och dåvarande
rektorn Knut Olivecrona i slutet av 1861. Därefter flyttade juristerna till
Ecclesiasticum, där universitetet hyrde en lärosal av kyrkan. Teologiska fakulteten använde sedan tidigare en annan förhyrd lärosal i samma byggnad.
Medicinarna brukade det gamla Nosocomium vid Riddartorget. I augusti 1850 hade dock en ny institutionsbyggnad för anatomiämnet färdigställts vid Islandsbron. Dessförinnan hade anatomerna under nästan 100 år
huserat i några mörka och kalla rum på bottenvåningen i konsistoriehuset.
Den nya byggnaden, som tillkom framför allt genom Fredric Sundewalls
ansträngningar, innehöll, förutom dissektionsrum, även en föreläsningssal,
som användes av samtliga fakultetens professorer. Byggnadens exteriör hade
ritats av kronprins Carl, tillika universitetets kansler.
Kemisterna och mineralogerna huserade fortfarande i det föråldrade Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan. Anders Celsius’ gamla observatorium vid Svartbäcksgatan hade också sedan länge upphört att vara funktionellt. Under Gustaf Svanbergs ledning pågick uppförandet av ett nytt
observatorium vid Rackarbacken. Grundläggningen av det nya observatoriet
hade skett i juni 1844, men byggnadsarbetet drog ut på tiden. Invigningen
skedde inte förrän 1853, men observatoriet blev fullt användbart först när
den stora refraktorn installerades 1860.
r
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Bortsett från biblioteksbyggnaden, observatoriet och Anatomiska institutionen hade inga större institutionsbyggnader uppförts under 1800talets första hälft. Följaktligen förelåg stora behov, men byggnadsplanerna
mötte hårt motstånd bland de krafter i huvudstaden som fortfarande hoppades på en flyttning av hela universitetet. Förespråkarna av en universitetsflyttning reagerade kraftfullt mot vad de uppfattade som försök att ”bygga
fast” universitetet i Uppsala. Anklagelserna var inte grundlösa. Det fanns
tvärtom skäl att antaga att dylika överväganden verkligen ingick i strategin
för att bevara universitetet i Uppsala. Å andra sidan går det inte att ifrågasätta att behoven var stora, särskilt av adekvata lokaler för de naturvetenskapliga och medicinska ämnena.
Generalangreppet mot ”det professorliga byggnadsnitet” kom emellertid
inte från Stockholm, utan från Göteborg. I januari och februari 1853 införde Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning sju stora artiklar, som i hårda
ordalag angrep Uppsalakonsistoriet. Tidningen fann det oacceptabelt och
oförståeligt att ständerna hade medgivit medel för en rad kostsamma nybyggnader i Uppsala, trots att rimligheten talade för att i en nära framtid
flytta universitetet till Stockholm. ”Det borde icke hafva varit obekant för
Rikets Ständer kollektivt”, framhöll man, ”hvad hvarje tänkande menniska i
Sverige redan länge insett, att denna Akademi på sin närvarande plats förer
ett vegeterande, ofruktbart lif; att den icke ens utgör en försvarlig embetsmannaskola, ännu mindre förmår representera landets högsta vetenskapliga
bildning, samt att hufvudorsaken till den stiltje i litteraturen, den slapphet
i nationalandan och den tvinsot i hela vårt offentliga lif, som vi beklaga, är
saknaden af ett universitetet i hufvudstaden.”
Tidningen ansåg att den nya biblioteksbyggnaden hade varit onödig och
överflödig, eftersom ytterligare utrymmen i Gustavianum fanns att tillgå.
En annan möjlighet hade varit att inrätta biblioteket på slottet, som stod
tomt. När J.A. Josephson gav en konsert i Rikssalen i samband med promotionshögtiden 1852 uppstod, enligt artikelförfattaren, ”ett rop af häpnad och
bestörtning” bland den från huvudstaden tillresta publiken över att upsaliensarna kunde lämna en sådan sal outnyttjad, samtidigt som ”man sökte inbilla hela verlden, att man, i saknad af utrymme, vore nödsakad att uppföra
nya hus”.
I första hand var det dock inte biblioteket utan observatoriet och den
tillämnade institutionsbyggnaden för kemi, som tidningen angrep. Lika väl
som biblioteket var det nya observatoriet onödigt, eftersom det gamla observatoriet vid Svartbäcksgatan hade kunnat utvidgas både på höjden och
på bredden. För vissa observationer kunde något av slottstornen begagnas,
vilket hade varit ”tillräckligt för undervisningens behof i Upsala”. Astrono200
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misk forskning borde främst bedrivas vid rikets huvuduniversitet i Stockholm, eftersom det fattiga och glest befolkade landet saknade både behov av
och medel för tre fullutrustade observatorier – allra minst två observatorier
inom sju mils avstånd från varandra.
Kemiprofessorn Lars Svanberg kritiserades hårt för sina planer att uppföra ett nytt Chemicum. Det uttalades öppet att det inte var i första hand
vetenskapens intresse, utan egennyttan, som låg bakom hans energiska kampanj för att få en ståtlig institutionsbyggnad till stånd. Hela projektet avfärdades som ett sätt för professorn att utverka en praktfull tjänstebostad åt
sig själv, sin familj och sina kolleger. Svanberg menade nämligen att lärarna
i kemi borde vara bosatta i institutionsbyggnaden för att kunna övervaka
verksamheten vid alla tider på dygnet. Planen för den nya institutionen var
inte bara överdådigt tilltagen, den var dessutom i grunden förfelad, varför
tidningen hoppades att projektet ännu skulle gå att avbryta.
Den hårda kritiken var knappast helt rättvis. Carolina Rediviva hade
uppförts till en kostnad av 473 725 kronor utan annan hjälp av statsmakterna
än ett lån på 75 000 kronor. För det nya observatoriet utverkades visserligen
37 500 kronor av riksdagen, men universitetet svarade för huvuddelen av
byggnadskostnaden (47 769 kronor) med sina egna medel. Anatomiska institutionen vid Islandsbron uppfördes 1848–50, varvid universitetet ensamt
svarade för kostnaden om 28 324 kronor.
Motståndet mot universitetets byggnadsprojekt hade i allt väsenligt sin
grund i frågan om universitetsflyttningen. När det väl stod klart att universitetet skulle bli kvar i Uppsala kunde inte gärna kraven på adekvata och
tidsenliga lokaler avvisas. Flera andra faktorer spelade dessutom in: vetenskapens specialisering, ett allt större inslag av forskning, inte minst inom
medicin och naturvetenskap, allt fler praktiska övningar i undervisningen
samt ett ökat studentantal.

Naturvetenskapliga institutioner
Den upsaliensiska naturvetenskapen upplevde ingen storhetstid under
1800-talets första hälft, tvärtom hämmades verksamheten i stor utsträckning av de enkla förhållanden som var rådande. Observatoriet och det sekelgamla Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan befann sig i ett uselt
tillstånd. Situationen var inte mycket bättre för fysikerna eller botanisterna. Få av lokalerna motsvarade de krav som måste ställas på en forskningsinstitution; de flesta var bristfälliga även som undervisningslokaler. År 1916
var situationen en helt annan. Inom loppet av ett drygt decennium hade
kemister, fysiker och zoologer erhållit omfattande och dyrbara institutions-
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byggnader. Flera motsvarande medicinska anläggningar hade tillkommit i
slutet av 1800-talet. Dessa imposanta byggnader utgör i sig bevis för att
naturvetenskaperna inte längre befann sig i de humanistiska disciplinernas
skugga.
Botaniska trädgården och Växtbiologiska institutionen
I samband med 100-årsjubileet av Carl von Linnés födelse 1807 invigdes Linneanum och den nya botaniska trädgården. Göran Wahlenberg styrde ensam över trädgården i flera decennier, eftersom demonstratorsbefattningen
stod obesatt. Under Wahlenbergs tid var trädgården hermetiskt tillsluten för
besökare. I mitten av 1830-talet uppfördes tre mindre växthus av glas, men
i övrigt var detta ingen glansperiod för trädgården.
Efter Wahlenbergs död 1851 överfördes ansvaret för botanikämnet och
Botaniska trädgården till filosofiska fakulteten och den Borgströmianska
professuren. Elias Fries’ övertagande av ansvaret för trädgården markerade
startpunkten för en dynamisk tidsperiod. Viktigt var bland annat att den
tidigare stängda trädgården öppnades både för studenter och promenerande
Uppsalabor. Äran för trädgårdens återuppbyggnad under 1850-talet tillfaller
inte bara Fries, utan även den nitiske örtagårdsmästaren Daniel Müller, som
tillträdde i december 1851. Müller införde tusentals nya växter och återupptog de internationella förbindelserna, vilka i praktiken hade legat för
fäfot under Wahlenbergs tid. Den nye trädgårdsmästaren utgav dessutom
en rad arbeten inom hortikultur och pomologi, men även skönlitteratur.
Tillsammans med sin hustru Louise samt Thekla Knös och Fredrika Bremer
publicerade han diktsamlingen Fyrväplingen (1855). Samarbetet mellan Fries
och Müller flöt utmärkt och ansvarsfördelningen var tydlig. Prefekten, det
vill säga Fries, ansvarade för korrespondensen med andra botaniska trädgårdar, beställningar av frön och växter samt växternas systematiska ordnande.
Müller ombesörjde ekonomin, inventarier samt den dagliga arbetsledningen.
Det dynamiska samarbetet bröts emellertid när den mångsidige örtagårdsmästaren föll offer för koleraepidemin 1857.
Under 1850-talet bestod Botaniska trädgården av två delar. Den hitre
delen, som sträckte sig från slottet till Orangeriets östra fasad hette formellt
Yttre trädgården, men benämndes i dagligt tal Kungsträdgården (på grund
av närheten till slottet). Gustaf III hade i samband med donationen av marken försäkrat sig om att denna del av trädgården för all framtid skulle bibehållas i fransk stil. Den mest anslående anblicken erbjöd de många pyramidformigt klippta granträden. I en beskrivning av trädgården från 1856 skrev
Müller: ”Dessa [granträden] finnes också omnämnda i nästan alla engelska
reseberättelser, och många Engelsmän, som besöka Upsala, vilja i Botaniska
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Trädgården icke se något annat än Linnés staty och dessa granar, emedan
icke något annat om denna trädgård är omnämndt i deras resebok.”
Väster om Orangeriet låg den så kallade Nya trädgården. Själva Orange
riet (Linneanum) genomgick en renovering sedan de zoologiska samlingarna flyttats till Gustavianum i mitten av 1850-talet. Förändringen innebar i huvudsak att bostäder inreddes åt professorn, örtagårdsmästaren och
trädgårdspersonalen i byggnadens norra flygel. Dessutom frigjordes i samma
flygel en yta för det botaniska museet. Den södra flygeln utgjorde ett enda
stort växthus – omkring femtiosju meter långt med över sex meters takhöjd. Under vintertid uppställdes här i baljor de stora lager-, cypress- och
justitieträd, som ursprungligen hade funnits i den gamla botaniska trädgården. År 1858 beviljade riksdagen ett anslag om 13 500 riksdaler för uppförandet av ett stort sammanhängande växthus, vilket ersatte de fallfärdiga
växthus som blivit uppförda under 1830-talet. I början av 1860-talet försågs
palmrummet i södra flygeln med ett glastak.
Genom beslut vid 1893 års riksdag integrerades ett landområde beläget
söder om den ursprungliga trädgården. På den nya trädgårdsytan anlades
drivbänkar, komposthögar och jordlager, vilket gav den ursprungliga anläggningen ett estetiskt mer tilltalande intryck. Samtidigt beviljades ett anslag
om 56 000 kronor till ett nytt bostadshus i två våningar, vilket uppfördes
intill växthuset och färdigställdes sommaren 1894. På nedre botten kunde
trädgårdsmästaren förfoga över en femrumslägenhet med jungfrukammare.
Här fanns också en dubblett avsedd för amanuensen. Professorsvåningen om
sex rum med jungfrukammare var belägen på den övre våningen. Det nya
tjänstebostadshuset innebar att de gamla bostadsvåningarna i Linneanums
norra flygel blev tillgängliga för den vetenskapliga verksamheten. På den nya
ytan i söder uppfördes samtidigt ytterligare ett bostadshus med fem lägenheter för trädgårdsmästarna och vaktmästaren.
Genom en donation från bolagsdirektören Frans Kempe inrättades 1895
en professur i växtbiologi med Axel N. Lundström som förste innehavare.
Lundström, som dog i slutet av 1905, efterträddes av Rutger Sernander. Sedan denne övertagit ledningen för ämnet återkom Kempe med flera ekonomiska donationer, vilka gjorde det möjligt att uppföra en växtbiologisk
institutionsbyggnad i Kåbo, strax söder om Botaniska trädgården. Institutionen låg i omedelbar närhet av Sernanders bostad vid Södra Rudbecksgatan.
I augusti 1914 överflyttades samlingar och undervisningsmaterial från växtbiologernas provisoriska lokal vid Järnbrogatan (nuvarande S:t Olofsgatan).
Den formella invigningen skedde den 25 november samma år.
Växtbiologiska institutionen inreddes med hjälp av överblivna bokhyllor
från universitetsbiblioteket samt montrar som använts vid den geologiska
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kongressen 1910. I hallen på nedre botten uppställdes längs väggarna föremål
från Fiby urskog samt olika torvmossar – två av Sernanders främsta forskningsintressen. Bottenplanet rymde dessutom en föreläsningssal, vars väggar
var försedda med skåp, i vilka förvarades fanerogampreparat i glasburkar.
Undervisningsmaterial fanns således i omedelbar anslutning till katedern.
Intill föreläsningssalen fanns ett arbetsrum och ett laborationsrum för professorn. På övervåningen fanns en mindre tjänstebostad (ett rum och kök)
för vaktmästaren samt två kryptogamrum, ett marklärerum, ett ritrum och
ett mörkrum. Delar av övervåningen lämnades dessutom oinredd för att i
framtiden bereda plats åt ett amanuensrum. Till en början användes den
oinredda vinden som snickeriverkstad.
Gamla och nya Chemicum
Kemisterna var, som nämnts, inrymda i Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan ända fram till 1857. Huset hade uppförts redan 1753 som universitetets kemiska institution och hade genom en ombyggnad 1768 försetts
med en övervåning. Men under 1800-talet framstod lokalerna som hopplöst
föråldrade och de saknade möjligheter att möta ämnets utvecklingsbehov.
Planerna på att uppföra en ny byggnad för kemiämnet tog därför form
under 1840-talets andra hälft. Statsmakterna var väl medvetna om att något måste göras för att förbättra lokalsituationen. I november 1847 besöktes
Uppsala av universitetskanslern kronprins Carl, som då meddelade att regeringen hade beslutat att lägga fram ett förslag om en delning av lärostolen
i kemi vid riksdagen. Till det kostsamma projektet att uppföra ett nytt laboratorium ställde man sig dock avvaktande.
Lars Peter Walmstedt, som innehade lärostolen i kemi, var angelägen
om att få till stånd en delning av ämnet; däremot engagerade han sig inte
nämnvärt för att utverka anslag för en ny institutionsbyggnad. Det viktigaste
för hans del var att en självständig professur skulle inrättas i de läroämnen
som intresserade honom, det vill säga mineralogi och geologi (och till vars
innehavare han själv vore given). Den svåra och omfattande frågan om ett
nytt laboratorium ville han själv helst överlåta till den blivande professorn
i allmän kemi.
Frågan om uppförandet av ett nytt Chemicum antog konkret form, då
kanslern i början av 1850 uppmanade konsistoriet att ”inkomma till Mig
med omständligt betänkande om de åtgärder, som i detta hänseende vore
att vidtaga, den kostnad, en ändamålsenlig plan i nämnda riktning kunde
komma att medföra, och vilka tillgångar universitetet för närvarande inom
sig må äga att befordra vinnande av dessa ändamål”. I maj samma år sände
konsistoriet en svarsskrivelse, vari man tolkade kanslerns initiativ som ett
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försök att få till stånd en långsiktig lösning, inte blott smärre ändringar och
renoveringar i de befintliga lokalerna vid Västra Ågatan. Konsistoriet fäste
stort avseende vid kemins snabba utveckling under 1800-talets första hälft,
varvid nya underdiscipliner hade uppstått, liksom framväxten av nya former
för undervisning och laborationer. Sålunda förelåg stort behov av ett nytt
hus, men man tog även tillfället i akt att påtala behovet av fler professurer
och tjänster. Slutsatsen blev att en ny byggnad borde uppföras, och att denna
i omfattning inte borde understiga 100 alnar i längd och 20 i bredd (det vill
säga cirka 60 meter i längd och 12 meter i bredd).
Vad som borde inrymmas i huset specificerades också. Bland annat ansåg
man att kemiprofessorn ”för att kunna fullt ändamålsenligt sköta sin vetenskap” måste bo i anslutning till sitt laboratorium, varför man föreslog att
ett våningsplan borde inredas till professorsbostad. Några vindsrum borde
inredas till bostadsutrymme för amanuenserna. Kostnaden för en ny kemibyggnad uppskattades av räntmästaren Johan Henrik Haak till mellan
60 000 och 67 000 riksdaler, en summa som dock inte inkluderade inredning och uppsättning av nödvändiga instrument. Universitetets egna resurser var starkt begränsade. Vad man kunde bidraga med var tomtmark vid
den så kallade Cruzeliska tomten intill Laboratorium Chymicum samt ett
kapital om cirka 6 000 riksdaler. Från konsistoriets sida betonade man att
universitetet hade använt alla sina sparade resurser, främst genom uppförandet av Carolina, men även till observatoriet och det nya Anatomicum. För
uppförandet av ett nytt Chemicum skulle akademien därför vara beroende
av ”för ändamålet behövliga anslag av Rikets Ständer”. Förhoppningen var att
kanslern skulle kunna utverka ett sådant anslag och på så sätt säkerställa att
den kemiska institutionen gavs en utformning ”som Fäderneslandets både
vetenskapliga och industriella intressen gemensamt kräva”.
Vid 1851 års riksdag beviljades ett anslag om 100 000 kronor för ett nytt
Chemicum i Uppsala, till vilken summa kom 32 500 kronor, som universitetet svarade för med egna medel. På våren 1852 var man klar över att ett nytt
hus skulle uppföras. Statsanslagets storlek hade gjort det möjligt att uppföra
ett större hus – eventuellt i fyra våningsplan. ”Önskligt var emellertid”, skrev
tidningen Upsala, ”att det ej blev så stort att arbetet sedermera får i många
år stå halvfärdigt, såsom nya observatoriet och den stora biblioteks-salen.”
De storslagna planerna vann, som vi har sett, inte uppslutning på alla
håll. Inom olika Stockholmskretsar uppfattade man byggnadsprojektet som
ett sätt att gjuta fast universitetet i Uppsala och därmed förhindra dess
eventuella flyttning till huvudstaden. Stämningen tolkades bland annat i
den stort upplagda artikeln ”Den kemiska kasernen i Upsala”, införd i en
Stockholmstidning 1852. Skribenten menade att Uppsala för tredje gången
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på kort tid höll på att bygga en levande ruin. Både biblioteket och observatoriet stod delvis oinredda beroende på att de ekonomiska medlen till sist
visat sig vara otillräckliga – nu höll universitetet på att upprepa misstaget
ännu en gång. Efter att ha riktat en rad ekonomiska, praktiska och arkitektoniska invändningar konstaterade artikelförfattaren att Lars Svanberg
visserligen var ”en hög auktoritet i chemien, men icke derföre nödvändigt i
architecturen eller ekonomien”. Ett halvår senare inflöt den starkt kritiska
artikelserien om det ”professorliga byggnadsnitet” i Götheborgs Handels- och
Sjöfarts-Tidning.
I slutet av mars 1853 fastställde kungen likafullt platsen för, och ritningarna till, det nya Chemicum. På hösten samma år inleddes byggnadsarbetet.
I januari 1855 intygade byggmästaren N.J. Andersson ”att allt behöfligt tegel,
för uppförande af det kemiska laboratoriihuset” blivit levererat till byggplatsen, men det tog ytterligare några år innan arbetet kunde slutföras. Just när
Chemicum skulle tagas i bruk upptäcktes emellertid att trossbottnarna i en
stor del av bottenvåningen hade börjat ruttna. Professorn i medicinsk kemi,
Sten Stenberg, rapporterade i augusti 1858 att skadorna inte bara omfattade
trossbottnen ”utan äfven sträckt sig till sjelfva bjelkarne och på några ställen till och med, ehuru ännu obetydligt, angripit golfplankorna”. Om skadorna inte åtgärdades fruktade Stenberg att trossbottnarna inom några få år
skulle bli så förstörda, att de inte längre kunde bära de i laboratoriesalarna
uppförda eldstäderna. Problemen rörde dels rötskadorna och den bristande
luftväxlingen, dels att planstenarna för ugnar och eldstäder saknade under
murning och endast vilade på trossbottnen. Byggmästaren N.J. Andersson
förklarade för mindre konsistoriet att några undermurningsarbeten inte
hade ingått i hans uppdrag och att öppningar för luftväxling mellan källarvalvet och trossbottnen inte fanns med på arkitektritningen. Han klandrades heller inte för det inträffade; däremot kritiserades både majoren Fredrik
Wilhelm Leijonancker och Lars Svanberg, vilka skulle ha haft uppsikt över
byggnadsarbetet. Skadorna gick att åtgärda utan större problem, men hela
golvet i bottenvåningen fick bytas ut. Chemicum kunde inte tagas i bruk
förrän i januari 1859.
Chemicum var universitetets näst efter Carolina största byggnad. De
ståtliga proportionerna till trots dröjde det inte länge innan olika åtgärder
krävdes för att bereda större utrymme åt verksamheten. Vissa samordningsvinster kunde göras när laboratoriet för allmän kemi (inrättat 1859) och
laboratoriet för analytisk kemi (inrättat 1865) slogs samman till laboratoriet
för allmän och analytisk kemi 1875. Sommaren 1882 genomfördes en rad
omflyttningar med det huvudsakliga syftet att bereda plats för fler laboranter. Åtgärderna var närmast desperata, vilket en skrivelse från professorerna
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Chemicum sett från väster. I förgrunden syns de trädgårdar och odlingslotter som hörde till
professorernas tjänstebostäder. Fotografi av Pehr Hanselli från 1860-talet.

Institutionspalatset
Under 1850-talet uppfördes det nya Chemicum, en imposant byggnad som rymde disci
plinerna kemi, fysik respektive medicinsk kemi. Det så kallade Institutionspalatset färdig
ställdes trots högljudda protester från de krafter som ville flytta universitetet till Stockholm.
Byggnaden innehöll dessutom tjänstebostäder åt de tre ämnenas respektive professorer,
till vilka dessutom hörde var sin inhägnad trädgård i det obebyggda området väster om
byggnaden. Under 1870-talet beboddes Chemicum av professorerna Per T. Cleve, Robert
Thalén och Olof Hammarsten med familjer. År 1880 avled Hammarstens svärfar, medicinaren Olof Glas, varpå Hammarsten i stället övertog dennes bostad vid Östra Ågatan. Boställsvåningen i Chemicum hyrde han i stället ut till översten Leonard Wilhelm Stiernstedt,
vars dotter, författaren Marika Stiernstedt, således hade detta som sitt barndomshem. Professorerna fick vardera avstå 600 kronor i lön för att åtnjuta förmånen av en tjänstebostad.

Per T. Cleve och Oskar Widman från 1897 vittnar om: ”Ett för gasanalys inredt kallrum blef e.o. professors arbetsrum, ett rum afsedt för förbränningsanalyser och diverse grofarbeten samt ett mindre förrådsrum inreddes till
laborationsrum och det förut icke för stora vågrummet indelades med glasväggar i tre afdelningar: en mindre korridor, ett arbets- och expeditionsrum
för 2 amanuenser och ett vågrum för alla laboranter i kvantitativ analys.”
De genomgripande förändringarna blev emellertid inte lyckade. Allt för
många laboranter fick trängas på en för liten yta, vilket gick ut över luftkvaliteten – inte förrän 1890 inrättades ett ventilationssystem i huset. Under
1880-talet tvingades man därför att även under vinterhalvåret bedriva laborationsarbeten med öppna ytterfönster, eftersom det var den enda möj-
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ligheten att komma till rätta med den höga temperaturen och den dåliga
luftkvaliteten. Förhållandena blev odrägliga. Vid mitten av 1890-talet var
alla utvidgningsmöjligheter uttömda och det fanns inga möjligheter att möta
den ökande strömmen av laboranter, vilka tvingades vänta i flera veckor på
en laborationsplats. De långa köbildningarna gagnade naturligtvis inte undervisningen. Större delen av institutionens bibliotek – Lars Svanberg hade
till exempel donerat sin omfattande boksamling – kunde inte heller utnyttjas, utan fick magasineras på en vind.
År 1896 uppgjordes därför planer på att antingen förse det befintliga huset med en tillbyggnad, alternativt bygga ett nytt hus. Diskussioner fördes
även om att eventuellt indraga tjänstebostäderna, men mot detta var motståndet kompakt. Det ansågs fortfarande vara nödvändigt att professorerna
bodde i anslutning till institutionen och det påpekades att statsmakterna
så sent som 1892 hade avsatt medel för att uppföra tjänstebostäder i Botaniska trädgården. En rad faktorer, inte minst den låga takhöjden, anfördes
dessutom för att visa att bostadsvåningarna ändå inte kunde omvandlas till
funktionella laborationslokaler.
Universitetet studerade laboratorierna i bland annat München, Strassburg och Charlottenburg, varvid man kom fram till att det mest ekonomiska skulle vara att bygga en helt ny institutionsbyggnad. Universitetet anhöll
om medel för detta, men 1898 års riksdag ville inte fatta beslut förrän saken
hade utretts ytterligare. I april detta år debatterades frågan om ett nytt
Chemicum i andra kammaren, varvid påtalades att statsutskottets ledamöter vid sitt Uppsalabesök inte hade blivit övertygade om att det var absolut
nödvändigt att uppföra en ny byggnad. Ingen ifrågasatte att förhållandena
vid den kemiska institutionen var ohållbara, men det fanns en utbredd tveksamhet mot att anslå över 270 000 kronor för en ny byggnad innan andra
alternativ hade blivit grundligt utredda. Uppenbarligen hade många svårt
att tro att det inte skulle vara möjligt att genomföra en väsentlig förbättring
av den befintliga institutionsbyggnaden genom att taga bostadsvåningarna
i anspråk. Mot detta anförde ecklesiastikministern Gustaf Gilljam att den
äskade summan om 273 561 kronor inte var anmärkningsvärt hög i jämförelse med motsvarande institutionsbyggnader i andra länder. Som exempel
anförde han de kemiska institutionsbyggnader som uppförts i Helsingfors,
Köpenhamn, Strassburg och Würzburg. Han underströk dessutom att tjänstebostäderna sannolikt inte skulle gå att omvandla till laboratorielokaler,
eftersom ytorna var för små och ventilationen för dålig. Vidare framhöll
han att ”professorer i sådana ämnen som fysik och kemi måste bo i närheten af sina särskilda arbetslokaler, emedan de kunna derigenom inbespara
många annars förspilda stunder samt kunna gå och komma till sitt arbets-
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rum många gånger på dagen, sent om aftnarna och tidigt på morgnarna, då
arbetet, såsom ofta är förhållandet, kräfver det”. Geologen Theodor Nordström, son till kanslerssekreteraren Johan Jacob Nordström, gav Gilljam sitt
fulla stöd. Han kunde tala av egen erfarenhet, eftersom han hade studerat
vid laboratoriet under 1860-talet. Men trots Gilljams och Nordströms inlägg
röstade majoriteten för att ytterligare utreda frågan. Så skedde, men 1900
beviljade riksdagen till sist det begärda anslaget om 294 408 kronor för ett
nytt Chemicum.
Under våren 1901 påbörjades grundläggningsarbetet och under loppet
av detta år fullbordades husets stensockel. Stommen och taket restes 1902,
varefter golvläggning, indragning av vatten- och värmeledningar och andra
inre arbeten färdigställdes året därpå. På våren 1904 slutfördes arbetet med
husets inredning. Ambitionen var att spara så mycket som möjligt av byggnadsanslaget till inredningen, varför exteriören medvetet gjordes stram och
enkel. I augusti 1904 försågs dock huvudentrén mot Carolinaparken med
byster av Jacob Berzelius, Carl Wilhelm Scheele och Torbern Bergman.
Lördagen den 24 september 1904 invigdes Chemicum med en ceremoni i byggnadens föreläsningssal. Kanslern Gustaf Gilljam, prokanslern J.A.
Ekman, rektorn Olof Hammarsten och arkitekten Ture Stenberg fanns i auditoriet när Oskar Widman höll högtidstalet, som utformades till ett slags
exposé över den svenska forskningen i kemi från det första kemisk-tekniska
laboratoriet, som Carl XI 1668 inrättade på Urban Hjärnes initiativ, fram till
Svante Arrhenius, som föregående år hade fått Nobelpriset. Widman betonade att tjugo av de sjuttioåtta kända grundämnena hade blivit upptäckta av
svenskar, samtidigt som han underströk att de materiella förutsättningarna
för forskning i kemi alltid hade varit begränsade. Detta omdöme gällde inte
minst för den gamla kemiska institutionsbyggnaden, som under de senaste
tjugo åren väsentligt hade inskränkt möjligheterna för avancerad forskning
och undervisning: ”Och huru många gånger”, frågade Widman, ”ha ej under
senare åren utländska vetenskapsmän, som besökt det gamla kemiska laboratoriet i Upsala, uttalat sin förvåning öfver att en så pass rik vetenskaplig produktion och en så omfattande undervisning kunnat finna plats i så trånga och
otidsenliga lokaler.” Efter Widmans tal visades gästerna runt i det nya Chemicum, som vid invigningen var universitetets största institutionsbyggnad.
Den nya kemibyggnaden, som ritats av Ture Stenberg, utgjordes av två
våningsplan – vardera med en takhöjd om drygt fem meter – samt en källarvåning. Bottenvåningen inrymde undervisningslokaler, professorns mottagningsrum och hans enskilda laboratorium. I de båda flyglarna inrymdes
laborationssalar, vaktmästarrum, förråd, en amanuensbostad samt kapprum
för manliga respektive kvinnliga studenter.
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Fysiska institutionen
Från slutet av 1850-talet var fysikerna, tillsammans med kemisterna, mineralogerna och de medicinska kemisterna, inrymda i Gamla Chemicum. Den
ståtliga byggnaden blev, som framgått, snart passerad av utvecklingen, vilket
gällde för fysikernas behov lika väl som för kemisternas. Såväl till utrymme
som till beskaffenhet var institutionsbyggnaden under 1890-talet hopplöst
föråldrad. År 1904 kunde kemisterna taga sitt nya Chemicum i anspråk, varvid fysikerna kunde disponera hela Gamla Chemicum. Detta erbjöd dock
ingen långsiktig lösning. Fysikerna behövde, liksom kemisterna, en helt ny
tidsenlig institution, inte bara ytterligare utrymmen i ett hus uppfört efter
1850-talets behov.
Det var med blandade känslor som fysikerna betraktade riksdagens beslut att utverka medel för en ny institutionsbyggnad för kemiämnet, eftersom man fruktade att det därefter skulle dröja innan staten skulle vara redo
för ytterligare en så omfattande investering. Universitetet lät dock genomföra en utredning, som klart och tydligt ådagalade det stora behovet av en
ny institutionsbyggnad även för fysikerna. Kanslern Gustaf Gilljam ställde
sig bakom universitetets krav och frågan löstes snabbare än vad många hade
vågat hoppas. Vid 1905 års riksdag förordade ecklesiastikministern Carl von
Friesen att en ny fysisk institution skulle uppföras och förslaget bifölls i båda
kamrarna. Detta innebar att 297 000 kronor ställdes till universitetets förfogande, vilket var något mer än de 258 000 kronor som sektionen ursprungligen hade begärt. Tillströmningen av studenter hade gjort att Stockholmsarkitekten Ernst Stenhammars ursprungliga förslag fått omarbetas i flera
avseenden. Bland annat omvandlades källaren till en suterrängvåning. För
dessa omarbetningar av de första ritningarna svarade Ture Stenberg. Utöver
höjningen av källarvåningen bidrog Stenberg med det särskilda trapphuset
vid den södra fasaden samt med en genomgripande förändring av tornbyggnaden.
Institutionsbyggnadens yttre utformning präglades av nyrenässansstil.
Det stora centraltornet – avsett för soloptiska och fallfysiska experiment
– bidrog till att byggnaden fick en avsevärt mer imposant prägel än de intillliggande byggnaderna. Fysiska institutionen invigdes den 1 februari 1909,
varvid Knut Ångström höll en invigningsföreläsning, där han med hjälp av
skioptikonbilder redogjorde för byggnadens olika finesser. Därefter erbjöds
besökarna en rundvandring i den nya byggnaden under ledning av professorerna Knut Ångström och Gustaf Granqvist samt docenterna John Koch,
Eva von Bahr och amanuensen Carl Munthe.
Grundkraven för en modern fysisk institution vid 1900-talets början var
att dess olika verksamhetsområden skulle hållas isär. I huvudsak handlade
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det om tre områden: övningar, vetenskapliga specialarbeten och föreläsningar. Alla tre behövde adekvata och från varandra skilda utrymmen, vilket
långt ifrån hade gått att ordna i Gamla Chemicum. Till detta kom önskemålet att rum där grövre arbetsmaskiner var uppställda inte skulle vara placerade intill de vetenskapliga arbetsrummen. Det ståtliga trapphuset löste
många av dessa problem, eftersom det på ett naturligt sätt bidrog dels till
att indela byggnaden i olika delar, dels till att underlätta kommunikationen
mellan avdelningarna.
Från huvudingången fördes besökarna via en halvtrappa upp till en
vestibul, där ytterkläder kunde hängas. På detta våningsplan hade man
tillgång till övningslaboratoriet (till höger) samt speciallaboratoriet (till
vänster). Övningslaboratoriet utgjordes av två större arbetssalar, ett rum
för optiska arbeten, ett mindre mörkrum för fotometriska arbeten samt
fyra mindre rum för experiment som krävde ostördhet. I anslutning till
övningslaboratoriet låg även ett verkstadsrum för praktiska arbeten. Sammanlagt kunde övningslaboratoriet erbjuda plats för ett femtiotal laboranter. Det intilliggande speciallaboratoriet, med lokaler såväl i källarplanet
som på första våningsplanet, erbjöd arbetsutrymmen för åtminstone tolv
personer. Häri ingick bland annat en större sal för optiska precisionsbestämningar, ett isolerat rum med konstant temperatur samt flera arbetsrum för specialundersökningar. Till detta laboratorium hörde även två arbetsrum i tornet, dels på källarplanet, dels på första våningen. Det övre
av dessa var konstruerat för forskningen om solens strålning och här stod
uppställt bland annat en spektrobolograf, vars syfte var att registrera solens ultraröda spektrum.
Den stora föreläsningssalen med plats för omkring 140 åhörare låg på
andra våningen, där även instrumentsamlingen förvarades. Från vestibulen
löpte breda korridorer åt både vänster och höger, från vilka man i sin tur
nådde sina arbetsrum. Korridorerna var medvetet placerade centralt i byggnaden, eftersom man ville ha arbetsrum med tillgång till solljus på båda sidorna av byggnaden. Med tanke på ljusförhållandena i korridorerna anlades
stora gavelfönster.
Institutionens elverk tillhörde de mest iögonfallande installationerna.
Genom en särskild ledning från stadens elnät fördes ström via två så kallade omformare, en för växelström, en för likström, till ackumulatorbatteri
i källarvåningen. Inom själva byggnaden leddes strömmen genom ledningar
som löpte både i korridorerna och i särskilda trummor. Förutom elcentralen
rymde källarvåningen även ett stort pannrum med tillhörande kolförråd,
varifrån hela byggnaden värmdes upp. Belysningen i byggnaden ordnades
med hjälp av gas och elektricitet.
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Zoologiska institutionen
Från 1854, då Wilhelm Lilljeborg blev professurens förste innehavare, var
zoologerna inhysta i Gustavianum, som rentav ibland kallades Zoologicum.
Från 1859 disponerade zoologerna större delen av byggnadens norra hälft
och under de följande decennierna utökades institutionens yta i flera etapper. Efter 1887 förfogade zoologerna över hela byggnaden med undantag av
de båda föreläsningssalarna.
På kort sikt blev detta en tillfredsställande lösning, men det blev allt
svårare att bedriva modern vetenskaplig och pedagogisk verksamhet i en
250 år gammal byggnad. Riksdagen anslog visserligen 35 000 kronor för en
inre renovering av Gustavianum efter zoologernas önskemål 1886. Denna
ombyggnad innebar att brandsäkra järndörrar och järntrappor ersatte äldre
dörrar och trappor av trä. I de större rummen stöttades innertaken upp
med järnkonstruktioner och rumsindelningen förändrades i vissa avseenden.
Däremot avslogs en begäran om medel för införande av en värmeledning.
Följden blev att hela trapphuset, kupolen och vissa salar förblev ouppvärmda, i övrigt var man även fortsättningsvis hänvisade till kakelugnar. Skorstenspiporna var placerade intill ytterväggarna, varför röken till en början
– på grund av kallraset – gick ut i rummen snarare än ut genom skorstenen.
Väggarna var följaktligen ständigt svarta av sot och föreläsningarna fick hållas i rökluktande lokaler.
Till detta kom andra försvårande omständigheter. Planlösningen var
långtifrån idealisk. Det ouppvärmda trapphuset delade in byggnaden i
två delar, utan kontakt med varandra. Några korridorer fanns inte, varför
vissa arbetsrum fick tjäna som genomgångsrum. Gustavianums norra del
var dessutom mycket mörk, eftersom fönstren skymdes av domkyrkan och
Ekermanska huset. Ännu 1910 saknade byggnaden elektriskt ljus, varför
förmiddagsföreläsningarna under vinterhalvåret fick hållas under gasbelysning. Klockringningen från domkyrkan störde arbetet och spårvagnstrafiken
ställde till stora problem. Fotografering i stark förstoring utgjorde ett viktigt
hjälpmedel för den zoologiska forskningen, men skakningarna från spårvagnarna gjorde det omöjligt att under dagtid fotografera föremål som krävde
lång upplösningstid. Arbetet måste därför utföras nattetid under gasbelysning. När universitetsparken anlades under 1880-talet förlorade Gustavianum den gårdsmark som tidigare hade hört till byggnaden. För zoologerna
innebar detta att man förlorade en stor avlastnings- och uppackningsyta, där
man även kunde rengöra stora skelett och andra föremål.
Mot bakgrund av de svåra förhållandena lät zoologiprofessorn Axel Wirén undersöka om det ens var möjligt att omgestalta Gustavianum så att
byggnaden skulle fungera som en modern zoologisk institution. Wirén upp-
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drog åt arkitekten Ture Stenberg att framställa ritningar och kostnadsförslag
för en om- och tillbyggnad av Gustavianum, enligt vilken byggnaden skulle
förses med en flygel ut mot universitetsparken. Förslaget, som även inkluderade utbyte av möbler och skåp, skulle inalles kosta omkring 260 000
kronor. Wirén ansåg sig av flera skäl inte kunna förorda ombyggnadsalternativet; konsistoriet hade exempelvis bestämt uttalat sig mot bebyggande av
någon del av universitetsparken. Universitetet hade dessutom behov av nya
seminarielokaler, för vilket ändamål Gustavianum skulle fungera utmärkt
efter blott en blygsam renovering. Det klokaste var således, enligt Wirén, att
uppföra en ny zoologisk institutionsbyggnad, precis som man tidigare hade
gjort för kemisterna och fysikerna.
Universitetet förfogade över tre tomter, som kunde bli aktuella för ändamålet. Dessa tomter var belägna intill Vaksala torg, bakom det astronomiska observatoriet respektive sydväst om Botaniska trädgården. Av dessa tre
tänkbara platser förordade Wirén bestämt den sistnämnda. Rent geografiskt
skulle zoologerna inte bara bli grannar med botanisterna; de flesta andra
naturvetenskapliga institutioner skulle finnas i den närmaste omgivningen.
Platsen var dessutom obebyggd, varför goda möjligheter till framtida utvidgningar förelåg. Wirén bifogade ritningar till en tänkt nybyggnad, utförda av
Ture Stenberg, samt en kostnadsberäkning, enligt vilken den nya byggnaden
skulle kosta 443 719 kronor och 15 öre. Till Wiréns förslag fogade hans kollega Adolf Appellöf ett kort instämmande yttrande. Appellöf ville däremot
inte stå med som medförslagsställare, eftersom han just hade återvänt till
Uppsala efter drygt tjugo år i Norge. Utredningen, som låg till grund för
förslaget, hade huvudsakligen utförts före hans återkomst.
Wirén talade inte för döva öron. Redan 1912 års riksdag beviljade ett anslag om 532 463 kronor för att uppföra en ny institutionsbyggnad. Kort därefter inleddes byggnadsarbetet på den 22 800 kvadratmeter stora tomten intill
Botaniska trädgården. Ytan var medvetet generöst tilltagen för att underlätta eventuella framtida om- och tillbyggnader. Ritningarna till Zoologiska
institutionen, som uppfördes i en geometriskt klassicerande stil, framtogs
1909 och 1911, varvid Ture Stenberg assisterades av Victor Holmgren. Den
sextiofem meter långa nya huvudbyggnaden omfattade tre våningsplan samt
en vindsvåning. Från denna löpte dessutom en tjugosex meter lång flygelbyggnad med två våningar. Huvudentrén på husets östra långsida pryddes
med tre byster, utförda av konstnären Axel Wetterlund och föreställande
Carl von Linné, Wilhelm Lilljeborg och Sven Lovén.
Enligt kontraktet skulle byggnaden vara färdig att tagas i bruk i slutet av
1915, men arbetet med interiören drog ut på tiden ytterligare ett halvår. Det
pågående världskriget försenade olika leveranser, varför museiskåpen kom
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på plats först i maj 1916. Tidigare samma vår hade dock byggnaden börjat
användas för föreläsningar och vid samma tid flyttade även institutionsbiblioteket över från Gustavianum. Från och med höstterminen 1916 bedrev
zoologerna sin verksamhet helt och hållet i den nya byggnaden.
I huvudbyggnadens bottenvåning upptogs hela östra långsidan av uppställda evertebrater (ryggradslösa djur) i sprit, av det zootomiska laboratoriets magasin, utrymmen för terrarier och akvarier samt ett mindre rum
där levande djur förvarades för det zootomiska laboratoriets räkning. Västra
långsidan rymde bland annat vaktmästerilokaler samt utrymme för värmepannorna. På första våningen var två biblioteksrum samt två laboratoriesalar
inredda. Här hade dessutom de båda professorerna tillgång till var sitt arbetsrum och var sitt laborationsrum. Därutöver fanns fem arbetsrum samt
två amanuensrum. Den andra våningen upptogs däremot helt av museisalar
och en föreläsningssal. Vindsvåningen rymde fyra arbetsrum, två rum för de
entomologiska samlingarna och Linnésamlingen samt ett litet fotografiskt
laboratorium med mörkrum. I flygelbyggnaden fanns ett rum för konservatorn, vaktmästarrum samt åtskilliga förrådsutrymmen.
Flyttningen från Gustavianum innebar att zoologerna erhöll avsevärt
större och bättre anpassade lokaler. Den nya byggnaden innefattade drygt
907 kvadratmeter magasinsutrymme för samlingarna, vilket kan jämföras
med de 329 kvadratmeter som Gustavianum kunde erbjuda. Den nya föreläsningssalen omfattade åttiofem och en halv kvadratmeter mot knappt
sextiofyra i den gamla. Till den nya föreläsningssalen hörde dessutom ett
förberedelserum, vilket tidigare hade saknats. Inalles kunde sjutton personer, exklusive professorer och amanuenser, erhålla arbetsplats i den nya institutionsbyggnaden. Den formella invigningen ägde rum 1917.

Medicinska institutioner och sjukhus
Långt in på 1840-talet bedrevs medicinska fakultetens arbete under högst
primitiva omständigheter. Med undantag av den botaniska institutionen,
som endast i perifer mening hörde samman med de övriga medicinska disciplinerna, förfogade fakulteten inte över någon institutionslokal som motsvarade tidens krav. Klinisk undervisning förekom knappast alls. I ett tal vid
Upsala Läkareförenings årshögtid 1867 sammanfattade patologen Per Hedenius hur illa det hade varit ställt bara tjugo år tidigare: ”Patologiska sektioner,
hvilka dock i allmänhet hörde till undantagen, måste verkställas i en låg
och mörk likkällare under det gamla nosocomii bryggstuga. De anatomiska
studierna, som under Rudbecks tid idkats i Gustaviani höga kupol, hade
slutligen krupit ned i 2:ne ruskiga källarhvalf under det akademiska konsis-
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toriets sessionsrum, der de förblefvo ända till dess genom prof. Sundevalls
nitiska omsorg anatomicum, det första af de nu varande institutionerna, blef
färdigt.” Under 1850- och 1860-talen skedde en omfattande byggnadsverksamhet, varvid ett flertal medicinska institutionsbyggnader uppfördes. Med
detta följde en kraftig höjning av nivån på både forskning och undervisning.
Den vetenskapliga verksamheten, särskilt inom den praktiska medicinen,
var under 1800-talets andra hälft knuten till det akademiska sjukhuset. Ytterst få vetenskapliga studier utgavs som inte hade samband med iakttagelser vid de medicinska klinikerna.
Anatomiska institutionen
Den anatomiska undervisningen hade fått en för sin tid enastående lokal
när Olof Rudbecks anatomiska teater i Gustavianums kupol inrättades 1662.
Under 1700-talets förra hälft överflyttades dock den huvudsakliga verksamheten till Nosocomium, men den anatomiska teatern blev använd även
fortsättningsvis. Nosocomium erbjöd inte heller någon idealisk arbetsmiljö.
I slutet av 1750-talet fick anatomerna därför tillgång till två rum samt en
förstuga i konsistoriehusets bottenvåning. Det större rummet användes som
föreläsningssal och i det mindre utfördes dissektionerna. Även dessa lokaler
var mörka och kalla; först 1765 installerades en kakelugn. Efter flyttningen till
konsistoriehuset upphörde all anatomisk verksamhet i Gustavianums kupol.
Ursprungligen hade anatomernas placering i konsistoriehuset endast varit avsedd som ett provisorium, men den temporära lösningen bestod under
nästan ett helt sekel. När Fredric Sundewall tillträdde professuren i anatomi
1846 insåg han att det förelåg ett akut behov av en tidsenlig dissektions- och
föreläsningslokal. Orangeriet i Linnéträdgården och Celsius’ gamla observatorium vid Svartbäcksgatan var två alternativ som diskuterades, men inget
av dem befanns lämpligt för denna typ av verksamhet. Till slut återstod endast nybyggnadsalternativet och man beslutade att förlägga institutionen till
en tomt vid Munkgatan intill Islandsbron. Byggnadskostnaden, som universitetet bestred med egna medel, uppgick till 28 384 riksdaler. I februari 1848
tecknades entreprenadkontraktet, och i augusti 1850 var byggnaden färdig.
Sundewall tog aktiv del i planeringen av byggnadsprojektet och utförde
planritningen. Byggnadens yttre utformning skall, enligt Sundewalls uppgifter, universitetskanslern, kronprins Carl, ha ritat med egen hand. Sundewall
svarade däremot för den inre planritningen. Bottenvåningen rymde en stor
föreläsningssal, en större och en mindre dissektionssal samt ett arbetsrum
för professorn. På det övre planet förvarades de anatomiska samlingarna och
här hade dessutom prosektorn sin tjänstebostad. På vinden hade vaktmästaren en liten lägenhet och här fanns även ett amanuensrum.
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Anatomernas föreläsningssal hade sina brister men var den bästa som
fanns inom medicinska fakulteten. Följaktligen användes den inte bara av
Sundewall utan även av de övriga professorerna. Fysiologin ingick ännu under 1850-talet i anatomiämnet. Höstterminen 1862 inrättade Frithiof Holmgren ett första fysiologiskt laboratorium i tre rum i byggnadens andra våning, vilket blev möjligt tack vare att prosektorn Edward Clason avstod från
sina boställsrum. När fysiologerna 1866 flyttade till sin nya institutionsbyggnad inreddes de tre rummen i Anatomiska institutionen i stället till lokal för
de histologiska övningarna. På sikt blev dock byggnaden otillräcklig, vilket
inte är förvånande med tanke på att antalet dissekanter fyrdubblades mellan 1849 och 1879. Riksdagen beviljade 1882 140 000 kronor (varav 50 000
kronor för år 1883) till uppförandet av en tillbyggnad till Anatomiska institutionen. På sensommaren 1884 var arbetet långt framskridet och i slutet av
augusti genomfördes taklagsfesten i institutionens lärosal. Under den efterföljande hösten togs den nya institutionen i bruk.
Det äldre och yngre Regnellianum
År 1858 inrättades en lärostol i patologi med Per Hedenius som förste innehavare. Patologiska institutionen var under professurens första decennium
inrymd i Nosocomium vid Riddartorget. Undervisningen i fysiologi förutsatte i princip existensen av ett fysiologiskt laboratorium. När Frithiof
Holmgren började undervisa i ämnet 1862 fick han, efter bästa förmåga och
med begränsade resurser, inrätta ett provisoriskt fysiologiskt laboratorium.
Han hade förvärvat ett antal instrument under en utländsk studieresa i början av 1860-talet och efter hemkomsten ställdes tre rum i Anatomiska institutionen till hans förfogande. År 1863 beviljade riksdagen medel för en
professur i fysiologi, vars förste innehavare blev Holmgren, samt dessutom
anslag för en amanuensplats. I augusti samma år donerade Anders Regnell
30 000 kronor till universitetet för uppförandet av en ny gemensam institutionsbyggnad för ämnena patologi och fysiologi vid Trädgårdsgatan.
Ritningarna uppgjordes huvudsakligen medan Holmgren befann sig utomlands, varför han endast i begränsad utsträckning kunde påverka de yttre
ramarna. Trots detta blev institutionen för sin tid väl inrättad och utrustad.
Fysiologerna disponerade hela den övre våningen, där de till sitt förfogande
hade sex mindre arbetsrum och en stor föreläsningssal. I källaren hade de
tillgång till verkstadsrum och förvaringsutrymmen, och på vinden hade
amanuensen tillgång till två rum. Patologerna erhöll det första våningsplanet.
I februari 1867 invigdes den nya institutionsbyggnaden, som kallades
Regnellianum efter donatorn (ibland användes även namnformen Regnelleanum). Byggnaden kompletterades senare, bland annat med en utbygg-
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Anatomiska institutionen vid Islandsbron, fotografi från omkring 1870.

Asgård och Islandsfallet
Sommaren 1850 togs Anatomiska institutionen i bruk, den första i en rad medicinska institutionsbyggnader som tillkom under 1850- och 1860-talen. För den medicinska undervisningen fick byggnaden stor betydelse, vilket inte hindrade att studenthumorn började använda
det något vanvördiga smeknamnet Asgård eller Asis. På 1880-talet försågs byggnaden med
flyglar. Bysten med Olof Rudbeck kom inte på plats förrän 1910, sedan anatomiprofessorn
Edward Clason för ändamålet mottagit en penningsumma på sin sjuttiofemårsdag.
Före öppnandet av järnvägen 1866 var Islandsbron och Anatomiska institutionen
det första som mötte Uppsalas besökare när deras ångbåtar lade till vid hamnen. Den
välvda Islandsbron, som uppförts 1841, ersattes 1906 med en rak bro som medgav
spårvagnstrafik.

nad åt öster 1896. På gården uppfördes senare ett gravkapell, ritat av Carl
Axel Ekholm, vilket invigdes i februari 1901. Fram till början av 1880-talet
utgjorde det äldre Regnellianum en fungerande institutionsmiljö för fysiologerna. Det ökade inslaget av laborationsövningar i undervisningen förändrade emellertid situationen. Professorns och laboratorns möjligheter att
bedriva egen forskning blev allt sämre, eftersom de under dagtid endast
hade tillgång till två små rum. I princip var de hänvisade till tidiga morgnar
eller ferietider, om de ville använda institutionens hela apparatur. I längden
blev detta ohållbart, och det gällde i stället att få till stånd en självständig
fysiologisk institution i en egen byggnad. Detta var emellertid ingen enkel
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uppgift. Förvisso kunde fysiologerna hoppas på att få med sitt önskemål
på universitetets riksdagspetita, men det fanns flera andra anslagsönskemål
som ansågs äga företräde. Till detta kom att det inom vissa riksdagskretsar
fanns en allmän motvilja mot fysiologiämnet till följd av den så kallade vivisektionsdebatten.
För att underlätta den stora om- och tillbyggnaden av Anatomiska institutionen hade mecenaten Anders Regnell donerat en summa om 50 000
kronor, dock med förbehållet att denna summa – när ombyggnaden var
slutförd – skulle användas för en modernisering av det äldre Regnellianum.
I januari 1886 var arbetet med Anatomen avslutat och i maj samma år beviljades 50 000 kronor för fysiologernas och patologernas behov. Summan
skulle utgå med 5 000 kronor årligen mellan 1886 och 1896. Universitetet
upplät den så kallade Waldenströmska tomten i hörnet av Slottsgränd och
Trädgårdsgatan, varpå byggnadsarbetet inleddes i mars 1891. Halvtannat
år senare stod det nya Regnellianum färdigt att tagas i bruk. Det var en
tvåvåningsbyggnad, i vilken studenternas laborationslokaler, laboratorns
och amanuensens arbetsrum samt en vaktmästarbostad var inrymda på
bottenplanet. I den övre våningen fanns en föreläsningssal, rum för instrumentsamlingen, arbets- och mottagningsrum för professorn samt ett antal
mindre rum för bland annat operationer, gasanalyser och optiska arbeten.
Vindsvåningen inrymde bostadsrum för amanuenserna och på taket fanns
en lanternin för fåglar. Över ingången till den nya institutionen fästes inskriptionen ”Donavit Regnell”. Namnet Regnellianum, som ursprungligen
hade syftat på den första fysiologiska och patologiska institutionsbyggnaden,
övergick med tiden till att endast avse den nya byggnaden.
Akademiska sjukhuset
Det akademiska sjukhuset var sedan 1700-talets början inrymt i Nosocomium academicum i Oxenstiernska huset, vilket i september 1708 hade
inköpts av universitetet på Lars Robergs förslag. Till omfattningen var det
litet med begränsad kapacitet, inte minst beträffande antalet vårdplatser.
Dess första historia präglades dessutom av svårigheter, inte minst av ekonomisk natur. Under Samuel Aurivillius’ tid i mitten av 1700-talet hade
sjukhuset fortfarande bara tio sängplatser, ett antal som var konstant fram
till början av 1800-talet. Under Israel Hwassers ledning infogades även studentsjukvården i Nosocomium, som expanderade under 1800-talets första
hälft. Vid mitten av 1830-talet fanns trettiotvå sjuksängar i den allmänna avdelningen samt ytterligare åtta i studentavdelningen. När Hwasser lämnade
professuren 1854 uppgick antalet sjuksängar till fyrtio. Antalet sängar hade
således fyrdubblats under dennes ämbetstid. I samband med att professuren
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övertogs av Olof Glas skedde flera donationer, vilka möjliggjorde förvärv av
inventarier.
Under 1800-talets förra hälft var intresset för klinisk undervisning föga
utvecklat inom medicinska fakulteten. De lokaler som fanns för sådan undervisning var därtill bristfälliga. Trots Nosocomiums omfattande utbyggnad under Hwassers egid var patientantalet i början av 1850-talet fortfarande
för litet för att lämna tillräckligt med kliniskt material för undervisningen.
Kirurgen Carl Benedict Mesterton har beskrivit situationen på detta sätt:
”Allt det kliniska material, som i en stad af så ringa storlek kunde finnas,
borde för undervisningen användas, för att kliniken skulle kunna bringa de
tjenstgörande någon nämnvärd nytta. Men hälften af detta material fanns på
stadens andra sjukhus, länslazarettet, hvilket med undervisningen icke stod
i den ringaste gemenskap.”
År 1850 hade länslasarettet flyttat till Ekermanska huset, som staden
hade förvärvat. De båda sjukhusen låg således endast ett stenkast från varandra. Det framstod som nödvändigt och naturligt att slå samman sjukhusen
eller åtminstone inleda ett nära samarbete i syfte att skapa en verklig klinik.
Under sitt Uppsalabesök i maj 1855 hade kronprins Carl informerat sig om
läget, och i mars följande år utfärdade han ett kanslersbrev, i vilket han uttryckte förhoppning om att en överenskommelse mellan sjukhusen skulle
komma till stånd. Direktionen för länslasarettet välkomnade universitetets
initiativ. I november 1857 stadfäste Kungl. Maj:t ett gemensamt förslag, utfärdat av medicinska fakulteten och länslasarettet, enligt vilket professorn
i kirurgi skulle övertaga förvaltningen av länslasarettet under åtnjutande av
lasarettsläkarens lön och övriga förmåner. Därmed knöts sjukhusen närmare varandra, även om de hade skilda ekonomier. Omorganisationen innebar
dessutom att Nosocomium framdeles endast inhyste en medicinsk avdelning.
Förordningen trädde i kraft 1858. I mars samma år inledde Olof Glas
klinisk undervisning i medicin på Nosocomium. Några månader senare påbörjade Carl Benedict Mesterton motsvarande undervisning i kirurgi vid
länslasarettet. På våren 1859 tillkom en obstetrisk klinik, vilken inrymdes i
Mestertons tjänstebostad i länslasarettet. Från den 12 maj 1859 till den 1 augusti 1867, då det nya Akademiska sjukhuset invigdes, förlöstes 595 kvinnor i
Ekermanska huset, där även 49 obstetriska operationer utfördes. Det var här
som Mesterton utförde det första kejsarsnittet i Uppsala 1862.
Under hösten 1859 inrättade dessutom Gustaf Kjellberg en psykiatrisk
klinik vid hospitalet. Förhållandena för den kliniska undervisningen hade
således förbättrats radikalt under 1850-talets sista år. Vid 1860-talets ingång
hade medicinska fakulteten tillgång till fyra kliniker med sammanlagt 107
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sängplatser. Under de följande åren tillkom ytterligare ett par platser, varför
det totala sängantalet år 1864 uppgick till 115. Med detta hade man nått
gränsen för vad de befintliga byggnaderna kunde rymma. Det stod klart att
de på sikt inte skulle kunna möta den stora efterfrågan, särskilt sedan klinisk undervisning hade blivit obligatorisk 1861.
Vid den tidpunkten pågick sedan flera år arbetet med att få ett nytt sjukhus till stånd. I en skrivelse till universitetskanslern 1859 hade medicinska
fakulteten – på initiativ av Carl Benedict Mesterton och Per Hedenius –
vädjat om dennes bistånd för projekteringen av ett nytt sjukhus. Fakulteten
hoppades att ett statsanslag om 200 000 kronor skulle kunna utverkas för
ändamålet. Det nya sjukhuset skulle utrustas med 150 sängar, men med plats
för ytterligare 50. Byggnaden skulle dessutom innehålla barnbördsanstalt,
förvaltningslokaler, polikliniker, läsrum samt samlingssalar för fakulteten
och Upsala Läkareförening. Det tänkta sjukhuset skulle, enligt förslaget,
uppföras på den plats där Stallgården låg (och där universitetshuset senare
uppfördes). Tanken var att flytta ridhuset och gymnastiksalen till det akademiska boktryckeriets tomt vid Västra Ågatan. Den beräknade kostnaden
uppgick till 161 145 kronor och 99 öre för sjukhuset, respektive 32 015 kronor
och 28 öre för det nya ridhuset.
Vid 1859 års riksdag framlades en kunglig proposition, vari föreslogs att
30 000 kronor skulle beviljas för att projekteringen av sjukhuset skulle kunna inledas. Förslaget blev nedröstat av riksdagen. Därmed såg frågan om ett
nytt sjukhus ut att ha fallit, åtminstone i det korta perspektivet.
Redan i maj 1861 kom emellertid sjukhusfrågan åter upp till behandling
inom medicinska fakulteten. Med tanke på utgången av riksdagsomröstningen två år tidigare valde man denna gång ett annat upplägg, nämligen
att driva ärendet tillsammans med staden och länet. Genom försäljningen
av Oeconomicum vid Gamla torget samt den gamla sjukhusbyggnaden Nosocomium erhöll universitetet 115 000 kronor, till vilket kom en enskild
donation om 25 000 kronor. Uppsala stad bidrog med 40 000 kronor och
länet med värdet av länslasarettet (Ekermanska huset). Den sammanlagda
summan om 240 000 kronor ansågs vara tillräckligt stor för att byggnadsprojektet skulle kunna inledas. Arkitekten Albert Törnqvist utarbetade
ritningarna i samråd med medicinska fakulteten. Efter mönster från sjukhusen i Tyskland inrättades en korridor, som löpte längs långsidan på varje
våningsplan. Platsen för sjukhuset bestämdes till det så kallade Bleket intill
Slottshumlegården söder om slottet.
På våren 1862 fick universitetet rätt att påbörja byggnadsarbetet efter
uppgjorda ritningar. På våren följande år genomfördes anbudsförfarandet.
Det lägsta budet, 188 000 kronor, inkom från byggmästaren E. Bergström,
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Akademiska sjukhuset
Sommaren 1867 öppnades det nya Akademiska sjukhuset. Året dessförinnan införde Ernst
Jacobsson denna teckning av sjukhusbyggnaden i Ny Illustrerad Tidning.

som erhöll uppdraget. Det närmast högre anbudet uppgick till 207 000 kronor, det högsta var 249 000 kronor.
På hösten 1866 beskrev Upsala-Posten det nya sjukhuset, som höll på att
uppföras på åsen bortanför slottet: ”Detta sjukhus är ett af de största och
wackraste i wårt land och motswarar, såwidt möjligt är, humanitetens fordringar.” I augusti samma år hade besiktning och avsyning ägt rum och utfallet hade varit till allmän belåtenhet. I ett intyg till konsistoriet uttryckte
Törnqvist sin tillfredsställelse över kvaliteten på Bergströms arbete.
Sjukhuset var fritt beläget och på alla sidor omgivet av parker. Jordvåningen rymde boställsrum för sjukhusets uppsyningsman, hushållerskan
samt för pigor och drängar. Här fanns dessutom kök, förråd och lokaler för
sjukhuskontoret. I sydöstra hörnet inrymdes vidare en provisorisk barnbördsanstalt i vad som egentligen skulle vara den ekonomiska förvaltarens
(sysslomannens) tjänstebostad.
Akademiska sjukhuset invigdes den 1 augusti 1867. Den sammanlagda
kostnaden för sjukhusets uppförande och utrustning uppgick till 345 770
kronor och 98 öre. Efter färdigställandet skedde inga större förändringar på
flera decennier. Följaktligen framstod byggnaden efter en tid som omodern
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och föga svarande mot tidens krav på sjukvård och klinisk undervisning.
Ventilationssystemet var undermåligt och platsbristen gjorde sig allt mer
påmind. Särskilt den medicinska avdelningen led av trångboddhet. I början
av 1880-talet var salarna överbelagda och patienttätheten förde med sig konsekvenser, till exempel nosokomiala epidemier av rödsot och nervfeber. En
stor brist var att det ursprungliga sjukhuset inte hade blivit försett med en
separat ekonomibyggnad. Det innebar bland annat att kök, liksom ångmaskin med pumpinrättning, fick inrättas på bottenvåningen. År 1879 tillkom
en tvättinrättning och vid samma tid dessutom en dånande vedsåg under
trappan.
Gunnar Nyström, professor i kirurgi 1921–42, har beskrivit hur han upplevde sitt första besök vid sjukhuset, när han i december 1898 påbörjade sina
kliniska studier: ”Hela sjukhuset stank av karbol från den antiseptiska tiden
och av jodoform som ännu var i flitigt bruk. Och med dessa dofter blandade
sig odörer från torrklosetter och illa ventilerade sjuksalar och matos från det
i bottenvåningen belägna köket. Ynkliga gaslågor i korridorer och sjuksalar
och fotogenlampor i smårummen förde en ojämn kamp mot vintermörkret,
och trångt och obekvämt var det.”
Såväl de sanitära förhållandena för patienterna som professorernas behov av lokaler för klinisk undervisning var således eftersatta. År 1883 hade
medicinska fakulteten ställt sig bakom ett förslag att söka utverka 40 000
kronor från riksdagen för att förse sjukhusbyggnadens flyglar med en tredje
våning. Det visade sig att projektet skulle vara förenat med stora svårigheter, varför det övergavs. Följande år tillträdde Oscar V. Petersson den extra
ordinarie professuren i pediatrik och praktisk medicin. Han företrädde ett
kliniskt ämne men saknade klinik, vilket givetvis försvårade undervisningen
högst betydligt. Fakulteten gjorde vad den förmådde för att få nya lokaler
till stånd. År 1884 anhöll den att konsistoriet skulle begära 110 000 kronor av riksdagen för uppförandet av en fristående paviljong strax norr om
sjukhusbyggnaden. Frågan diskuterades under flera år, men utan att några
konkreta resultat uppnåddes. År 1888 upprepade fakulteten kravet; denna
gång önskade man 113 328 kronor för en särskild paviljong för en pediatrisk
klinik. Från sjukhusdirektionen kom anmärkningen att den redan trånga
och primitiva köksinrättningen svårligen skulle kunna betjäna ytterligare
patienter vid en tillbyggd paviljong. Först år 1892 framställdes ett slutligt
förslag, enligt vilket 115 478 kronor begärdes för en särskild paviljong för
bröstsjuka. Fakulteten hade dessutom begärt ett årligt anslag om 8 400 kronor för att täcka ökade driftskostnader, men konsistoriet ville inte precisera
något belopp. Varken 1892 eller de följande åren, då förslaget förnyades, blev
det upptaget i statsverkspropositionen.
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Sätra brunn
Genom biskop Andreas Kalsenius’ donation hade Sätra brunn utanför Sala övergått till
universitetets ägo 1747. I början av 1850-talet tillträdde läkaren Olof Glas befattningen
som intendent, vilket innebar att han tillbringade en stor del av somrarna vid brunnen. Intendenten rekryterades bland medicinska fakultetens lärare. Under Glas’ ledning genomgick
anläggningen en omfattande upprustning: planteringar, parker och alléer anlades och en ny
källa upptogs. Än viktigare var att ett nytt badhus och en ny lasarettsbyggnad i två våningar
uppfördes under 1850-talets andra hälft. År 1867 kunde dessutom en ny kyrka invigas.
Glas tillhörde de mest anlitade läkarna i Uppsala och många av hans patienter och bekanta
gjorde utfärder till Sätra. Bland dessa kan nämnas filosofen Christopher Jacob Boström
samt författarna Lotten von Kræmer och Thekla Knös. Brunnspastor var signaturpoeten
Ernst Björck.
Olof Glas efterträddes av Fredrik Johan Björnström, som fortsatte utbyggnadsarbetet men utan att lyckas balansera utgifterna. När docenten F.A. Gustaf Bergman övertog
ansvaret 1879 var brunnen svårt skuldsatt. Redan vid Björnströms tillträde 1868 hade
man bestämt att professorerna i praktisk medicin och kirurgi inte skulle vara valbara
som brunnsintendenter, eftersom de hade ansvar för verksamheten vid det nya sjukhuset inne i staden. När Bergman utnämndes begränsades förordnandet till fem år med
möjlighet till förlängning. Bergman var dermatolog, varför många patienter med hudsjukdomar sökte sig till brunnen. Hans efterträdare Salomon Henschen lockade av samma
anledning patienter med sjukdomar i hjärnan och nerverna. Sommaren 1900, kort före
Henschens avgång, firades Sätra brunns 200-årsjubileum, varvid restes en minnessten
över Andreas Kalsenius.

År 1893 tillträdde Otto Lindfors den ur kirurgin utbrutna extra ordinarie professuren i obstetrik och gynekologi. Han hade visserligen tillgång till
en liten och primitiv förlossningsavdelning i sjukhusets bottenvåning, men
någon gynekologisk klinik fanns inte. Inte heller Allvar Gullstrand, från
1894 extra ordinarie professor i oftalmiatrik, hade tillgång till egen klinik.
Tre av fakultetens professorer saknade således, helt eller delvis, lokal för
sin kliniska undervisning. Högst provisoriska åtgärder fick därför vidtagas.
På hösten 1896 öppnade Lindfors en gynekologisk klinik i en förhyrd bostadslägenhet inne i staden. Oscar V. Petersson inköpte för egna medel en
gammal träbyggnad intill Slottskällan (det så kallade Gymnastiska institutet), som han dessutom inredde på egen bekostnad. Kliniken, som sjukhuset
hyrde av honom, öppnade i november 1897.
Efter långa förhandlingar utverkades 1899 anslag för att anlägga nya byggnader för bröstpaviljong, ögonklinik, gynekologisk klinik, ekonomibyggnader samt för renovering av huvudbyggnaden. Uppsala läns landsting anslog
200 000 kronor, staten 20 000 kronor och universitetet 70 000 kronor (varav
50 000 kronor ur Regnellska fonden).
I november 1903 inleddes en omfattande renovering av sjukhusbyggnaden, vilken avslutades på hösten året därpå. Under ombyggnaden försågs
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huset med ny centraluppvärmning och luftväxling, nytt klosettsystem, ny
personhiss samt en ny badavdelning.
Poliklinikerna och hospitalet
Sommaren 1858 inrättades en kirurgisk och en medicinsk poliklinik. Den
kirurgiska polikliniken förlades till Ekermanska huset, medan den medicinska inrymdes i Nosocomium. Båda dessa polikliniker placerades 1867 i Akademiska sjukhuset. Redan 1873 flyttade emellertid den kirurgiska polikliniken tillbaka till stadskärnan. Den förlades först till Vetenskapssocietetens
hus vid S:t Eriks torg, varifrån den 1881 återfördes till sin ursprungliga lokal
i Ekermanska huset. I samma hus inrättades 1894 en pediatrisk poliklinik,
och dit lokaliserades 1888 även den medicinska polikliniken. År 1895 inrymdes dessutom både den gynekologiska och den oftalmiatriska polikliniken i
samma byggnad. Dessa båda flyttade dock ut redan 1903. De kirurgiska, pediatriska och medicinska poliklinikerna fanns däremot kvar i Ekermanska
huset ända fram till 1924.
Från slutet av 1700-talet var Uppsala hospital förlagt till den plats där
Gillet senare uppfördes. I oktober 1811 flyttades verksamheten ut till kronobränneribyggnaderna vid nuvarande Ulleråkersområdet söder om staden. Flyttningen var bland annat föranledd av klagomål från grannar över
skrik och andra oljud från ”dårarna”, som hölls inspärrade utan möjlighet till
utomhusvistelse. I samband med flyttningen såldes den gamla gården till
Gillesällskapet. Efter olika omorganisationer åren 1823–32 blev hospitalet i
Uppsala ett centralhospital för fem län (Uppsala, Stockholm, Västmanland,
Stora Kopparberg och Gävleborg). Därmed ökade platsbehovet, men 1837
kunde en ny byggnad – vilken dessutom snart försågs med tillbyggda flyglar
– tagas i bruk.
Länslasarettet skildes från hospitalet redan 1828. Redan vid den tidpunkten började lasarettet planera för en framtida återflyttning till staden. Flyttningen drog dock ut på tiden, men påskyndades av en tragisk händelse i
oktober 1850. En psykiskt sjuk kvinna, som var intagen på hospitalet, anlade
en brand genom vilken hospitalet ödelades. Flera patienter innebrändes och
de överlevande fick inhysas i lasarettet. Hospitalet övertog dessa lokaler när
länslasarettet tog sina nya lokaler i Ekermanska huset i bruk 1850.
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Universitetshuset
Det är inte helt klarlagt var verksamheten under Uppsala universitets allra
första tid var förlagd. Sannolikt använde man redan från grundandet 1477 ett
av domkyrkans domkapitelhus, som låg längs med katedralens södra sida.
Huset, som troligen uppfördes redan 1436, fick långt senare namnet Academia Carolina efter Carl IX. År 1624 invigdes Gustavianum, ritat av holländaren Caspar Panten, och därmed fick Uppsala universitet en ny huvudbyggnad. De båda lärosalarna i Academia Carolina skulle dock användas även
fortsättningsvis, som ett komplement till Gustavianum. År 1778 revs till
slut Academia Carolina på grund av sättningar i marken. Namnet Carolina
fördes senare över på det nya universitetsbiblioteket som stod färdigt 1841.
Gustavianum var ännu efter 250 år en av universitetets viktigaste byggnader. Visserligen hade biblioteket flyttat till Carolina Rediviva 1841, men i
stället flyttade zoologerna in. Även därefter rymde dock Gustavianum två
av universitetets mest använda föreläsningssalar. Universitetets kansli var
inrymt i Carl Hårlemans konsistoriehus vid S:t Eriks torg. Det var dessa båda
byggnader – Gustavianum och konsistoriehuset – som under 1800-talet utgjorde universitetets centralpunkt tillsammans med festsalen i Carolina.
Universitetets snabba tillväxt efter 1850 medförde emellertid att ingen av
dessa lokaler fungerade på ett tillfredsställande sätt. Under 1860-talet höjdes allt fler klagande röster mot de undermåliga resurser som universitetet
ägde beträffande föreläsningslokaler.
Sigurd Ribbing hade påtalat den stora lokalbristen i mindre konsistoriet
redan 1862, och där föreslagit att boställshuset på Stallgården skulle påbyggas med en våning som kunde erbjuda nya lokaler för de zoologiska samlingarna (möjligen även konstsamlingen), vilka var placerade i Gustavianum. I
ett längre anförande inför större konsistoriet på våren 1863 återkom Ribbing
till lokalfrågan. Han ansåg det vara ”hvarken ändamålsenligt eller med Universitetets värdighet öfverensstämmande” att man den senaste tiden hade
varit tvungen att hyra föreläsningssalar i staden. Återigen propagerade han
för de zoologiska samlingarnas och konstsamlingens flyttning från Gustavianum. Denna gång föreslog han att man borde utreda om en ny lokal för
samlingarna kunde erhållas på slottet.
Lokalfrågan aktualiserades även av andra konsistorieledamöter. I maj 1864
inkom nordisten Carl Säve med förslaget att en ny föreläsningssal borde inskaffas, i första hand för filosofiska fakulteten. Denna fakultet hade under
den föregående tioårsperioden utökats med ett antal nya professurer, varför
uppgiften att finna lokaler för deras föreläsningar hade blivit allt mer grannlaga. Lokalbristen må ha varit kännbar för hela universitetet, men Säve fram225
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höll att filosofiska fakulteten hade det särskilt bekymmersamt. Han påpekade att teologiska och juridiska fakulteterna, som båda hade fyra professorer,
förfogade över var sin föreläsningssal. Medicinska fakultetens fem professorer
hade hela fyra föreläsningssalar till sitt förfogande. Av filosofiska fakultetens
sjutton professorer hade förvisso sju tillgång till en föreläsningssal för nästintill uteslutande eget bruk, men de återstående tio var hänvisade till två salar.
Inom konsistoriet var man överens om det stora behovet av nya föreläsningssalar, men man insåg ”tillika svårigheten att anskaffa någon dertill
passande local”. Olika alternativ diskuterades. I första hand hoppades man
kunna ordna ytterligare en föreläsningssal i Gustavianum genom ett mer
effektivt nyttjande av de zoologiska samlingarnas och konstmuseets lokaler. Någon lösning nåddes inte under de följande åren, vilket bidrog till att
frågan om ett nytt universitetshus på ett tidigt stadium väcktes inom den
kommitté som tillsattes för att förbereda 400-årsjubileet. Ännu på 1870talet förfogade filosofiska fakulteten endast över fyra lärosalar, två i vardera
Gustavianum och konsistoriehuset. Salarna, som dagligen begagnades av sex
eller sju lärare, saknade dessutom ventilationssystem, varför luftkvaliteten
mot slutet av dagen var underhaltig. Det större auditoriet i Gustavianum
rymde 175 åhörare, det mindre endast 45. Den övre filosofiska lärosalen i
konsistoriehuset rymde fyrtioåtta åhörare och den nedre lärosalen i samma
hus trettiofyra. Sammanlagt kunde således endast 302 åhörarplatser uppbringas för filosofiska fakulteten, vars totala studentantal 1875 uppgick till
742. Då skall det dessutom sägas att de flesta föreläsarna undvek den större
gustavianska lärosalen, eftersom den var alldeles för stor och otymplig. Följaktligen kom de övriga tre salarna att användas i ännu större utsträckning.
Det gällde även det föga tilltalande övre auditoriet i konsistoriehuset, som
hade små fönster och låg takhöjd.
Situationen var inte mycket bättre för teologerna och juristerna, som
förfogade över var sin lärosal i Ecclesiasticum, vilka universitetet hyrde
av domkapitlet. Teologiska fakulteten hade 356 studenter, men lärosalen
rymde endast 59 åhörare. Salen användes dessutom till samtliga praktiska
övningar inom undervisningen. Juristernas föreläsningssal rymde ett ungefär lika stort auditorium.
Förberedelser och pristävling
Under 1870-talets första år började planerna på att uppföra ett nytt universitetshus antaga konkreta former. Situationen i Carolina gjorde att man
även inkluderade en ny högtidssal i projektet. I den kungliga skrivelse som
utfärdades hösten 1874 angående ombyggnaden av Carolinasalen hade konsistoriet uppmanats att utreda andra sätt på vilka behovet av en högtidssal
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skulle kunna tillgodoses. Under en kortare tid övervägde konsistoriet att
inreda en festsal på slottet, men Rikssalen, eller Christinasalen som den då
benämndes, ansågs vara alltför liten för akademiska högtidligheter. Det enda
återstående alternativet blev således att låta frågan om en ny festsal bli en
del av universitetshusprojektet.
Ett år senare inkom jubelfestkommitténs svarsskrift med ett förslag som
arkitekten Per Ulrik Stenhammar hade framställt, och som efter dennes
död hade färdigställts av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Enligt förslaget skulle det nya universitetshuset uppföras på tomten kring den gamla
Stallgården. Det befintliga exercitiehuset skulle först rivas. Vidare föreslogs
att huset skulle bestå av en källarvåning, ett bottenplan och en övervåning,
att den skulle inrymma elva föreläsningssalar, administrativa lokaler, sammanträdesrum för konsistoriet, fakultetsrum, utrymmen för museilokaler
samt en stor aula eller festsal. Sommaren 1876 utgavs skrivelsen under titeln
Om ett nytt universitetshus i Upsala. Enligt detta tidiga förslag, som inte
saknade likheter med den byggnad som invigdes elva år senare, skulle huvudfasaden vändas mot söder (med huvudentrén riktad mot slottet). Kostnaden för projektet beräknades till 1 020 061 kronor, exklusive kostnader
för anläggandet av den intilliggande parken eller för de nya möblerna i universitetshuset. Konsistoriet ställde sig bakom förslaget och sände det vidare
till kanslern Henning Hamilton, som tillstyrkte det och vidarebefordrade
det till regeringen.
I samband med jubelfesten 1877 beviljade riksdagen 740 000 kronor för
det tillämnade universitetshuset, det vill säga 280 000 mindre än vad man
önskat från konsistoriets sida. För säkerhets skull tillade statsmakterna, som
fann Stenhammars förslag alltför vidlyftigt, att inga ytterligare medel skulle
avsättas. Likafullt stod det därmed klart att det skulle byggas ett nytt universitetshus, och i inbjudningsskriften till 1877 års jubelfestligheter uttryckte Carl Yngve Sahlin förhoppningen att ”den nya byggnaden måtte resa sig
såsom ett värdigt minnesmärke av den frikostighet som Sveriges folk visat
sitt äldsta universitet”.
Omedelbart efter jubelfesten arrangerades en pristävling med förslag till
det nya universitetshusets utformning. En kommitté bestående av Sahlin,
Carl Rupert Nyblom, Robert Thalén och Victor Nordling utformade tävlingsprogrammet, som tog sin utgångspunkt i Stenhammars ursprungliga
förslag. Prissumman till vinnaren uppgick till 1 500 kronor (andrapristagaren fick 1 000 kronor). När tävlingen avslutades den 15 november hade elva
förslag inkommit. Tävlingskommittén bestod av Nyblom, Per Hedenius, arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander och professorerna Albert Törnqvist
och Emil Edvard von Rothstein.
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I januari 1878 utsåg kommittén förslaget Les monuments sont la véritable
écriture des peuples till vinnare. När namnsedeln bröts konstaterades att bidraget – en monumentalbyggnad i italiensk renässansstil – hade insänts av
Herman Teodor Holmgren. Andrapriset tillföll Anselm Liljeströms förslag
Fiat Lux, som enligt flera bedömare var tävlingens bästa. Fredrik Wilhelm
Scholander skrev till arkitekten Claes Grundström, som också deltog i tävlingen, att Liljeström säkerligen hade vunnit om han inte hade slarvat: ”Hans
planidé var utan jämförelse bäst af alla, storartad och högst praktisk entré
och omgifning kring hemicykeln.” Carl Rupert Nyblom framhöll att Liljeströms förslag innehöll flera beaktansvärda omständigheter, ”nämligen först
den halfrunda festsalens inläggning i byggnaden med omkretsen inåt, så att
salen hufvudsakligen kunde fyllas från fasadens stora ingång och talarestolen befann sig midt emot denna ingång på den rummet begränsande diametern; vidare hade festsalen framför sig en större foyerartad vestibul, som fördelaktigt sammansmälte den med de framtill belägna lokalerna, hvarjämte
stilen i fasaden ej var oäfven”. De många förtjänstfulla inslagen räckte dock
inte för att Liljeström skulle vinna tävlingen. Han hade större framgång något år senare, då han gick segrande ur tävlingen om Hedbergska skolans nya
byggnad i Sundsvall. Senare etablerade han sig i Kristiania.
Bland de övriga nio tävlingsdeltagarna fanns flera av Sveriges ledande
yngre arkitekter. Den nyss nämnde Claes Grundström kunde identifieras
som upphovsmannen till L’architecture est historie vivante des nations och
Viktor Adler till Avançer. Axel Lignells förslag utmärktes genom en bild av
en passare. De övriga förslagen har sannolikt återsänts till upphovsmännen,
varför alla tävlande inte kan identifieras. Det uppges dock att även Oskar
Erikson, Magnus Isæus, Adrian Peterson och Helgo Zettervall deltog i tävlingen, vilket innebär att nio av de elva tävlingsdeltagarna är kända. De sju
bevarade förslagen har mycket gemensamt, eftersom de utgick från samma
tävlingsprogram. Samtliga bestod av en tvåvåningsbyggnad med källare samt
en halvcirkelformad aula.
Herman Teodor Holmgren, som var trettiofem år gammal när han vann
tävlingen, hade studerat vid Konstakademien för bland andra John Haverman och Fredrik Wilhelm Scholander. I början av 1870-talet hade han erhållit akademiens stora resestipendium med vars hjälp han genomförde en tre
år lång studieresa till Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien och
Holland. Holmgren ritade tillsammans med Carl August Kihlberg om- och
tillbyggnaden av rådhuset vid Stora torget. Därutöver svarade han bland
annat för Sundsvallsbankens hus i Sundsvall samt dövstumskolorna i Gävle
och Härnösand. Inget av dessa arbeten kan dock i omfattning eller betydelse
mäta sig med universitetshuset i Uppsala, som blev Holmgrens första och
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enda verkliga monumentalbyggnad. Han dog 1914 och utförde under sina
sista år inga betydande verk.
En vecka efter tävlingens avgörande gav konsistoriet i uppdrag åt Carl
Yngve Sahlin, Per Hedenius, Carl Rupert Nyblom, Victor Nordling och akademiräntmästaren Herman Gyllenhaal att lämna förslag om hur man lämpligast skulle gå tillväga för ”erhållande af en nöjaktig ritning för uppförande
af ifrågavarande universitetsbyggnad”. Helt nöjd med Holmgrens förslag var
man inte, varför han av byggnadskommittén fick i uppdrag att omarbeta
sina ritningar. I en tidningsartikel förklarade Nyblom vilka svagheter kommittén hade sett i det prisvinnande förslaget, och varför den hade beordrat
en omarbetning: ”Detta berodde dels på festsalens inläggning i planen, hvilken borde ändras så, att det amfiteatraliska rummets periferi med sina öppningar för insläppande af åhörarne mynnade åt fasaden och stora ingången,
dels ock på tvänne trånga och djupa gårdar på hvar sin sida om trapprummet, hvilka borde undanrödjas, så att hela planen ännu mera sammandrogs,
hvarjämte äfven några omkastningar af de åstundade rummen och lokalerna
borde företagas och smärre förändringar med fasaden verkställas.” Omarbetningen tog fem månader, varefter det nya, av byggnadskommittén gillade,
förslaget förelåg i juni 1878. Några månader senare fastställdes ritningen av
Oscar II, varefter den visades i Gustavianum för den intresserade allmänheten.
På hösten 1878 tillsattes Carl August Kihlberg som kontrollerande arkitekt. Vid denna tid bedömde Holmgren att huset skulle kunna uppföras
inom loppet av fyra år. Enligt planen skulle 1879 ägnas åt grundläggning
samt murning upp till bottenvåningens bjälklag. Under 1880 skulle stommen uppföras varefter takläggningen skulle genomföras. År 1881 skulle
invändig putsning ske, liksom inläggning av golv och trappor. Följande år
(1882) skulle arbetet slutföras genom färdigställande av inre snickerier och
måleriarbeten. Fullt så smidigt skulle dock arbetet inte framskrida.
Holmgrens nya, modifierade förslag var beräknat att kosta 1 025 000 kronor. Vid anbudsförfarandet inkom åtta byggmästare med offerter. Universitetet antog i januari 1879 det lägsta anbudet om endast 650 000 kronor
– exklusive inredning och planeringsarbeten – vilket hade insänts av byggmästaren Carl Henrik Hallström i Stockholm.
Grundläggning och byggnadsarbete
Under hösten 1878 inleddes rivningen av Stallgården och marken gjordes i
ordning. Rivningsarbetet återupptogs i januari 1879. Universitetet hade in i
det sista hyst förhoppningen att grundstenen till det nya universitetshuset
skulle kunnas läggas i samband med 400-årsjubileet. Så sent som veckan före
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jubelfesten fattades det definitiva beslutet att skjuta upp grundläggningen.
Först våren 1879, halvtannat år senare, kom den till stånd. Den 6 mars 1879
lades de första stenarna till universitetshuset, och knappt två månader senare, valborgsmässoaftonen den 30 april, genomfördes en högtidlig grundläggningsceremoni. På ett anslående sätt försökte man knyta an till grundläggningen av Carolina ett halvt århundrade tidigare. Under ceremonin använde
Oscar II samma murslev och spade som Carl XIV Johan hade begagnat när
grunden lades till bibliotekshuset. Stora Gillesalens långsida var under middagen prydd med Bernadotteska ättens vapen på en vit sidenflagga, vilken
omgavs av inskrifterna ”Den 11 Maj 1818” och ”Den 11 Maj 1843”, datumen
för Carolinas grundläggning och invigning.
Under de följande åren pågick ett intensivt byggnadsarbete. På hösten
1881 rapporterade Upsala-Posten att nära 200 byggnadsarbetare deltog i arbetet och att ”de tvenne kalkstenshyflarne, som drifvas med ånga, äro i gång
både dag och natt”. Vid det laget hade arbetet ”så långt framskridit, att sockeln, hela suterrängvåningen och delvis bröstvärnet äro färdiga”. Drygt ett
år senare, den 16 oktober 1882, firades taklagsfesten i förhallen, och rektor
Sahlin uttryckte i ett tal sin belåtenhet med arbetets framskridande. I mitten av juni 1883 ankom Norrköpingsångaren Pampus till Uppsalas hamn
bogserandes en pråm med den sista leveransen av kolmårdsmarmor till huset. Därmed hade några milstolpar passerats, men arbetet var långt ifrån
färdigställt. Fasadteglet var danskt, men annars stoltserade man gärna med
att byggnadsmaterialet huvudsakligen var svenskt, så exempelvis både marmorn och kalkstenen.
Sommaren 1884 hade arbetet nått så långt att huset kunde förses med
åskledare. I universitetets verksamhetsberättelse för det nyss slutade läsåret 1883/84 framhöll man att byggnadsarbetet hade ”oafbrutet fortgått och
omsider framskridit så långt, att tiden för invigningen kunnat utsättas till
september månad år 1885”. Denna förhoppning var emellertid alltför optimistisk, trots att arbetet uppenbarligen bedrevs med stor intensitet. På
våren 1885 lämnade Fyris denna rapport från arbetet med aulan: ”Universitetets aula företer för närvarande kaotiskt virrvarr af ställningar, uppsatta
för väggarnas dekorativa utstyrsel. Själfva målningsarbetet har dock ännu
icke påbörjats. […] I allmänhet synes arbetet under sista tiden ha skridit
raskt framåt, så att blott målare och snickare nu mera inom bygnaden ha
sin hufvudsysselsättning.” Någon invigning 1885 blev det aldrig tal om, inte
heller under det följande året. Tidpunkten för högtidligheten flyttades fram
gång på gång.

230

byggnader och institutioner

Exteriör och interiör
Exteriören hade i Holmgrens första förslag en utpräglad karaktär av ungrenässans. På inrådan av Scholander ändrade Holmgren i sitt slutgiltiga förslag
utformningen till vad som snarast bör benämnas som högrenässans. Av stort
arkitekturhistoriskt intresse är att universitetshuset i stor utsträckning var
uppfört av äkta material. Ornament gjutna i cement och zink förekommer
förvisso, men fasadteglet och naturstenen dominerar exteriören. Ursprungligen hade Holmgren genomgående tänkt använda fogstruket tegel, men i
hans andra förslag tillkom fönster- och dörrinfattningar av kalksten. Med
undantag av Nationalmuseum i Stockholm var universitetshuset den första
betydande monumentalbyggnad i landet, som utfördes i äkta material under
denna epok. ”Det gällde”, har Carl Rupert Nyblom skrivit med viss stolthet,
”att kasta bort murputsen och med den all den osanning och smaklöshet,
som varit så vanliga på de flesta nyare byggnader i vårt land.” Avgörande för
slutresultatet var att universitetshusets huvudfasad vändes mot Gustavianums trädgård i stället för mot slottet (således mot öster i stället för mot
söder).
Den i Rom verksamme skulptören Oscar Bergh fick uppdraget att framställa dels fyra fasadskulpturer symboliserande de fyra fakulteterna, dels två
karyatider, vilka skulle omge ingången till aulan. Hela den norra tornsalen
på slottet ställdes till hans förfogande som ateljé, men karyatiderna skapades
först några år senare, då Bergh hade flyttat till London. De fyra kvinnofigurerna och fakultetssymbolerna göts hos firman Östberg & Forsman i Stockholm och utplacerades ovanför huvudentrén i april 1885.
Kring portiken uppsattes namnchiffren för några av de svenska regenter
som spelat en särskild roll för Uppsala universitet, nämligen Carl IX, Gustaf
II Adolf, Christina, Carl XI, Gustaf III, Carl XIV Johan, Carl XV och
Oscar II. Beslutet om vilka monarker som skulle utväljas fattades av konsis
toriet i maj 1883 efter förslag från byggnadskommittén. Samtidigt beslutades
att Svea rikes och Göta rikes vapen skulle placeras ovanför fasadens granitkolonner. Övervåningens fönster skulle prydas av alla svenska landskapsvapen samt stadsvapnen för Uppsala, Stockholm, Kalmar och Göteborg – det
vill säga universitetets hemstad samt de tre städer som är representerade
med egna studentnationer. Tanken med detta var att samtliga studenter,
oavsett varifrån i landet de kom, skulle få se sin hembygd representerad på
fasaden.
I september 1883 utsåg konsistoriet en kommitté bestående av Frans
Wilhelm Häggström, Oscar Alin och Claes Annerstedt, vilken tillsammans
med byggnadskommittén skulle utforma inskriptionstavlorna på fasaden.
Resultatet blev att fyra tavlor – två på byggnadens norra och två på dess

231

uppsala universitet

1852–1916

västra sida – anknöt till specifika händelser i universitetets historia: grundandet av Jacob Ulfsson och Sten Sture den äldre 1477, återupprättandet
vid Uppsala möte 1593, den gustavianska arvegodsdonationen 1624 samt
invigningen av det nya universitetshuset 1887. Dessutom försågs samtliga
ytterväggar med fyrtio namntavlor över universitetets mest framstående
forskare och professorer, vilka ordnades kronologiskt efter respektive ämne
och fakultet. I januari 1884 hade konsistoriet uppdragit åt Frans Wilhelm
Häggström, Oscar Alin, Frithiof Holmgren och Robert Thalén att bestämma vilka professorer som skulle bestås denna ära. I augusti samma år hade
de flesta tavlorna kommit på plats. Byggnadens östra fasad pryddes av namnen Carl von Linné, Anders Celsius, Torbern Bergman, Göran Wahlenberg,
Elias Fries, Olof Rudbeck den äldre, Petrus Hoffwenius, Nils von Rosenstein,
Adolph Murray, Pehr von Afzelius, Israel Hwasser, Benjamin Höijer, Nils
Fredrik Biberg, Samuel Grubbe, Erik Gustaf Geijer, Christopher Jacob
Boström, Nicolaus Bothniensis, Johannes Rudbeckius, Jesper Swedberg,
Eric Benzelius, Olof Celsius den äldre och Samuel Ödmann. Den södra
fasaden visar namnen Carl Peter Thunberg, Johan Gottschalk Wallerius,
Jacob Arrhenius och Per Daniel Amadeus Atterbom. Den norra fasaden mot
nuvarande S:t Olofsgatan är prydd med följande namn: Carl Lundius, Olof
Rabenius, Johannes Messenius, Johannes Loccenius, Johann Freinsheimius,
Johannes Schefferus, Olof Verelius och Johan Upmarck (Rosenadler). På
västfasaden mot Öfre Slottsgatan finns slutligen namnplattor över Samuel
Klingenstierna, Fredric Rudberg, Anders Ångström, Carl Aurivillius, Johan
Ihre och Laurentius Norrman��������������������������������������������
. Alla allegoriska figurer, emblem och namntavlor syftade till att framhäva byggnaden som ett idéernas och vetenskapernas palats.
Om byggnadens form och proportioner gick meningarna isär, även om
de flesta kommentarer i grunden var positiva. Paradrummet i universitetshuset blev den ståtliga aulan, som var tänkt att ersätta Carolinasalen vid alla
solenna akademiska högtider. Aulan kunde rymma upp till 2 000 åhörare.
Podiet inramades av statyer av Sofokles och Demosthenes och den praktfulla kristallkronan kom från Wien.
Under sommaren 1883 hade byggnadsarbetet hunnit så långt att den invändiga målningen kunde påbörjas. Ett program för målning och färgsättning utarbetades av Carl Rupert Nyblom i samarbete med Herman Teodor
Holmgren och den lundensiske dekorationsmålaren Svante Thulin. Färgkombinationerna var olika i varje rum, men i de rikast dekorerade rummen
utgick de från starka färgsammansättningar, till exempel blått och guld. Aulan bestods en särskilt omfattande dekorering med ett starkt inslag av guld.
Skälet härtill var att man ännu var något osäker på ljusförhållandena, varför
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Inskriptionerna på universitetshuset
Fyra inskriptionstavlor placerades på universitetshusets fasad för att särskilt uppmärksamma fyra märkeshändelser i universitetets historia. Inskriptionerna – som utformades av Carl
Rupert Nyblom och Per Hedenius – avfattades på svenska, vilket inte var okontroversiellt.
Vitterhetsakademien ansåg till exempel att endast latin var gott nog för en monumentalbyggnad av detta slag. Tavlorna har följande lydelse:
År 1477
grundlades Upsala universitet
af ärkebiskopen Jacob Ulfsson
och Sten Sture d.ä. med rikets råd
År 1593
blef Upsala universitet
efter nöd och undergång
på Upsala mötes begäran återupprättadt
Gustaf II Adolf
tryggade Upsala universitets bestånd
ordnade och vidgade dess verksamhet
fäderneslandet har vårdat hans verk
Uppförd under Oscar II:s regering
enligt konungs och riksdags beslut
invigdes denna byggnad
åt Upsala universitet år 1887

man gärna ville förbättra ljusreflexionen. De ornamentsmotiv som användes
var hämtade från antika förebilder.
I början av 1887 var de båda kanslersrummen iordningställda. De har
fått namn efter de kanslersporträtt som pryder väggarna. I det mindre
kanslersrummet uppsattes porträtten av Arvid Horn, Gustaf Bonde, Carl
Gyllenborg, Gustaf Cronhielm, Olof Törnflycht den yngre, Anders Johan
von Höpken, Carl Rudenschöld och Gustaf Adolf Sparre. Det större kanslersrummet pryddes av sex större och sex mindre porträtt, ordnade så att
stormaktstidens kanslerer hängde på den ena sidan medan de frihetstida
och gustavianska kanslererna prydde den andra. I september 1887, några
månader efter invigningen, avtäcktes en bronsbyst av Carl Yngve Sahlin i
kanslersrummet. Bysten var skapad av John Börjeson och finansierades via
subskriptioner. Augsburgska konstskåpet flyttades hösten 1886 till det nya
universitetshuset i samband med att de gustavianska salarna i Gustavianum
inreddes för de zoologiska samlingarnas behov. Konstskåpet stod uppställt
på olika platser i universitetshuset under mer än ett sekel, innan det 1997
återbördades till Gustavianum och det nyöppnade universitetsmuseet.
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Det var inte bara exteriören som förbättrades genom Holmgrens reviderade förslag, utan även interiören. Den största vinsten blev att den trånga
förhallen fick en större rymd med förbättrat ljusinsläpp. Ljuset till förhallen
hämtades via tre stora kupolformade takfönster, vars valv skapades endast
med hjälp av tegelläggning. Aulans takkonstruktion är däremot av järn. Enligt Holmgrens planer skulle förhallens väggar förses med praktfulla väggmålningar, vilka av ekonomiska skäl dock aldrig kom till utförande. Om förhallen har arkitekten Isak Gustaf Clason framhållit att den ”rätt behandlad
i färg” skulle vara det vackraste rummet i Sverige.
Förhallens kupoler, som enligt de första planerna skulle utföras i trä,
konstruerades i stället av tegel med sammanhållande järnringar. I maj 1879
föreslog Holmgren att förhallens kolonner och pilastrar, liksom balustradens listverk och piedestaler, skulle utföras av kolmårdsmarmor i stället för
cement, som ursprungligen hade valts av ekonomiska skäl. De fyra kolonnerna i vestibulen utfördes i brunröd granit, tack vare ett generöst anbud
från Graverfors bruk. I vestibulen uppställdes senare gipsbyster av Gustaf II Adolf, universitetets välgörare, samt Carl X Gustaf. Gustaf II Adolfbysten är utförd av Alfred Nyström och anskaffades i samband med jubileet
1894.
Konsistorierummet på nedre botten togs i bruk 1885. Taket är indelat
i sparrverk med symboliska bilder målade i fälten. Väggarna pryddes med
porträtt av Sveriges regenter från Gustaf Vasa till Carl XV, dock med undantag för den detroniserade Gustaf IV Adolph. Firman Leja & co skänkte
baldakinen över rektors stol i guldbroderad mörkröd sammet.
Området mellan det nya universitetshuset och Gustavianum omvandlades till en park med trädplanteringar när byggnadsarbetet var avslutat.
Detta område hade i olika omgångar förvärvats av universitetet. Den ursprungliga Stallgården hade skänkts till universitetet av drottning Christina
1648. Efter branden 1809 köpte universitetet flera mindre tomter längs Öfre
Slottsgatan och Järnbrogatan. År 1868 förvärvade universitetet dessutom
Ekermanska huset med dess stora tomt. Före den slutliga projekteringen
av universitetsparken skedde dessutom smärre tomtbyten med både staden
Uppsala och kyrkan.
Resterna av ärkebiskopsgården och terrängförhållandena på universitetshusets östra sida begränsade möjligheterna att anlägga en park annat
än genom terrassering. Till detta kom att universitetshusets värmekällare
placerats utanför själva huset, men härtill fanns även estetiska skäl. Den
– i förhållande till sin längd något låga – huvudfasaden ansågs behöva en
upphöjd bas för att erhålla lyftning. I april 1883 nedhöggs de gamla träden i
universitetsparken. Därefter kunde arbetet med att jämna ut de gamla ter234
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Grundläggningen av det nya universitetshuset. I bakgrunden syns Stallgården (exercitiehuset)
som revs för att lämna plats åt den nya byggnaden. Teckning av Fritz Ahlgrensson i Ny
Illustrerad Tidning 1879.

Oscar II och universitetshuset
På valborgsmässoaftonen 1879 lade Oscar II grundstenen till det nya universitetshuset.
Ceremonin genomfördes intill Stallgården som hade uppförts 1663–65 och alltsedan
dess hade inrymt universitetets exercitieinstitution. Stallgården revs i etapper mellan
1878 och 1883. Under grundstenen lades en tenndosa med universitetsstatuterna, gällande student- och föreläsningskatalog, jubelfestmedaljen, alla gällande svenska mynt
samt ett grundläggningsdokument. Kungen använde samma spade och murslev som
Carl XIV Johan hade brukat vid grundläggningen av Carolina Rediviva 1819. Drygt åtta
år senare, den 17 maj 1887, kunde Oscar II inviga det färdiga universitetshuset. Vid den
efterföljande middagen på Gillet höll kungen ett tal för universitetet och dess nya byggnad, vilket han avslutade på följande sätt:
Huru skall denna högskola vara och förblifva en välsignelse för Sveriges folk? Svaret är vigtigt,
men ock enkelt, lika enkelt som att den fasta grunden betingar bygnadsverkets varaktighet. Och
den grundval, som jag här åsyftar, är sann gudsfruktan, detta fasta hälleberg, på vilket våra fäder
stodo i med- och motgång, i verk och strid, i seger, ja i sjelfva döden. För bygnaden äro därjämte
icke blott sjelfständigt arbete och andlig frihet, utan äfven en sund, lugn och systematisk utveckling samt de historiska traditionernas helgd oundgängliga grundpelare. Väl vet jag, att samtiden
ofta ringaktar dessa grundpelare. Den skrifver på sin fana frihet som lösen, en ädel och vacker
lösen, men löser hon sig från de tyglar, som heta sanning, rätt och pligt, då träder hon utom
sina naturliga begränsningar, då varder hon tygellöshet och sjelfsvåld samt föder förtrycket och
tillintetgör så sig sjelf. Jag hyser det vissa hopp, att denna högskola aldrig skall afvika från den
bana, sanningen utstakat, att i dess lärares och lärjungars hjertan städse skola stå djupt ristade
de tänkvärda ord, som pryda ingången till universitetets aula: ”Tänka fritt är stort; tänka rätt är
större.”
En skål för Upsala universitet!
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rasseringarna inledas på allvar. Snart stötte man dock på problem. Mellan
Gustavianum och universitetshuset låg nämligen grunden till ett runt torn,
en ruin från det medeltida ärkebiskopshuset S:t Eriks gård. Ärkebiskopsgården hade uppförts omkring 1430, men förstörts 1522 av Gustaf Vasas
här. Ännu under 1700-talet låg tornrundelns övre del ovanför markytan;
det framgår bland annat av Johan Benedict Bussers Uppsalabeskrivning.
Under hela 1800-talet hade ruinen legat just under markytan, men 1883
blev den åter synlig och det innebar att terrasseringsarbetet väsentligt försenades. Riksantikvarien Hans Hildebrand, som inkallats till Uppsala för
att inspektera tornruinen, bedömde att lämningen var så pass intressant,
att en närmare undersökning borde genomföras. Terrasseringsarbetet avblåstes därför under sommaren 1883 och det dröjde två och ett halvt år
innan det kom igång igen. Först på våren 1886 avlägsnades de sista resterna
av S:t Eriks gård, varefter den utvändiga stentrappan anlades. Arbetet med
terrasseringen, som avslutades först på våren 1887, fördröjde i väsentlig grad
hela byggnadsprocessen.
Andra, mer radikala, förslag till förändringar av universitetshusets närmaste omgivningar kom däremot aldrig till stånd. Carl Rupert Nyblom ansåg att universitetet borde förvärva och riva Ekermanska huset, och i det
Fest-Blad, som utgavs i samband med invigningen 1887, uttrycktes förhoppningen att Gustavianum ”finge skatta åt förgängelsen”.
Aulainskriptionen
Den enskilda detalj som väckt mest uppmärksamhet och förorsakat återkommande debatter är sannolikt inskriptionen ”Tänka fritt är stort / men
tänka rätt är större”, vilken uppsattes ovanför ingången till universitetets
aula. Citatet är hämtat från Thomas Thorild, och med tanke på dess centrala placering kunde man förmoda att valet av just dessa ord var följden av
åtskillig tankemöda och väl grundat. Så var emellertid inte fallet; ännu två
månader före universitetshusets invigning var meningarna delade. Inte ens
vid detta sena tillfälle, och heller aldrig tidigare, hade Thorildcitatet ens varit uppe till diskussion i konsistoriet. Beslutet att använda en svenskspråkig
sentens i stället för en latinsk var inte heller okontroversiellt, vilket debatten
om fasadernas inskriptionstavlor hade visat.
Under sommaren 1886 diskuterade universitetshusets byggnadskommitté vid ett flertal tillfällen möjligheten av att pryda entrén till aulan med
en särskild inskription. Till slut beslutade man att föreslå konsistoriet att
välja Horatiussentensen ”Sapere aude” (Våga bruka ditt förstånd). Men med
minsta möjliga marginal – röstsiffrorna fem mot fyra – avslogs förslaget i
konsistoriet, detta trots att Carl Yngve Sahlin särskilt framhöll nödvändig236
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heten av ett beslut i frågan. En tremannakommitté utsågs i stället för att
vidare bereda frågan.
Det dröjde innan kommittén var redo att framlägga ett förslag. I slutet
av januari gjorde rektor, på konsistoriets uppdrag, en påstötning, men inte
förrän den 12 mars 1887 förelåg ett förslag från kommittén. Problemet var
att kommittén inte hade kunnat enas utan skickade två alternativa förslag
till konsistoriet. Dels ”Genom sanning till frihet”, dels det latinska ”E vero
virtus” (Ur sanningen kommer kraft). Inget av dem väckte någon större entusiasm. Kemiprofessorn Per T. Cleve föreslog den mer prosaiska lösningen
”aula” eller ”akademisk aula”, medan botanisten Thore M. Fries helt ville
avstå från en inskription. Åter andra förslag framkastades innan ärendet,
och uppenbarligen även beslutanderätten, delegerades till en femmannakommitté med vardera en representant från teologiska, juridiska och medicinska fakulteterna samt från filosofiska fakultetens båda sektioner. Kommittén var slutgiltigt formerad den 19 mars. Elva dagar senare (den 30 mars)
rapporterade Carl Yngve Sahlin till konsistoriet att man valt Thorildsentensen. Någon motivering finns inte, inte heller något protokoll eller någon
protokollsbilaga, varför formerna kring beslutet förblir höljda i dunkel.
Den 16 mars hade Knut Wicksell framträtt i Uppsala med föredraget ”Huru
jag vart fritänkare, några ungdomsminnen”. I den efterföljande diskussionen
hade teologen Waldemar Rudin riktat hård kritik mot föredragshållarens
ogudaktiga teser. Samma dag som inskriptionskommittén bildades införde tidningen Upsala en insändare som ivrigt stödde Rudin och fördömde
Wicksell. Med all sannolikhet är ”Tänka fritt är stort / men tänka rätt är
större” således ett slags svar till Wicksells ”Huru jag vart fritänkare”.
Det bör understrykas att beslutet om inskriptionen hade fattats innan
den famösa sedlighetsdebatten bröt ut som en reaktion på Hinke Bergegrens
framträdande vid Verdandidebatten på Gillet den 2 april. Om detta skrev
tidningen Upsala några dagar före universitetshusets invigning: ”Den vackra
sentens, som är anbragdt öfver ingången till aulan: Tänka fritt är stort, men
tänka rätt är större uttalades af skalden Thorild. På förekommen anledning
må upplysningsvis nämnas, att innan denna sentens anfördes under den s.k.
sedlighetsdiskussionen var beslutet om dess anbringande ofvanför ingången
till aulan fattadt.” Tidningen Fyris, i vars spalter sedlighetsdebatten inleddes,
meddelade kort och koncist: ”Inskriften öfver ingången till aulan i nya universitetshuset lyder Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större.” Märkligt
nog sade tidningen ingenting om inskriptionens bakgrund eller om hur dess
lydelse skulle tolkas.
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Invigningen
I mitten av juni 1885 flyttade det akademiska kansliet, räntekammaren samt
fakulteterna in i universitetshuset. På hösten samma år hölls de första föreläsningarna i huset och den 2 december 1886 genomfördes en provkonsert i
aulan. Fyra dagar senare skedde slutbesiktningen.
Universitetshuset hade således varit i bruk under nästan två år när det
till slut blev dags för den officiella invigningen. Tisdagen den 17 maj 1887,
nästan tio år efter 400-årsjubileet, genomfördes ceremonin under högtidliga former. Invigningsfesten blev en angelägenhet för hela staden. Butikerna
hölls stängda, hela staden var flaggsmyckad, och stadens samtliga hotellrum
var sedan länge uppbokade.
Klockan åtta på invigningsdagens morgon skedde klockringning i stora
domkyrkoklockan. Ett vackert försommarväder mötte Oscar II och kronprins Gustaf, när de vid elvatiden på förmiddagen anlände med tåg. Vid
stationen hade flera tusen människor samlats, däribland studentkåren som
hade avtågat från Stora torget med fanor och standar för att uppvakta de
kungliga. På stationen utropade kårens ordförande Frans von Schéele ett
fyrfaldigt leve för ”vetenskapernas och konsternas höge beskyddare, Sveriges och Norges kung, Oscar II”. Kungen mottog hyllningarna innan han
och kronprinsen begav sig till Prinshuset vid Bäverns gränd. Samtidigt började den stora processionen att formeras i Carolinasalen. Omedelbart efter
uppvaktningen vid järnvägsstationen begav sig studentkåren mot Carolina
för att ansluta till processionen, som avtågade vid tolvslaget. Processionen
var så lång att den gott och väl upptog hela avståndet mellan Carolina och
universitetshuset.
Invigningsceremonin inleddes med ett framförande av Ivar Eggert Hedenblads festkantat med text av Carl David af Wirsén. Invigningstalet hölls
av prokanslern Sundberg, varefter rektor Sahlin hälsade kungligheterna och
övriga inbjudna gäster välkomna. Han tackade alla som på olika sätt bidragit till universitetshusets tillkomst, och övergick sedan – enligt ett samtida
tidningsreferat – till ”en i kraftiga drag hållen teckning av den mänskliga
bildningens vetenskapliga utveckling under århundradena alltsedan Platon
och Sokrates till Leibniz och Immanuel Kant samt karakteriserade universitetets vetenskapliga uppgift”. På kvällen serverades festmiddag på Gillet.
Festens andra dag, onsdagen 18 maj, dominerades av en stor studentkonsert i den nya aulan. Läktarna var fullsatta; det totala antalet närvarande
beräknades till bortemot 2 400 personer. Bland dessa fanns 38 av de 100
sångare som hade deltagit i 1867 års Pariserfärd, vilka firade sitt tjugoårsjubileum i samband med invigningen. Konserten avslutades med att trappmarschen ”Vikingasäten”, som alltid hade avslutat konserterna i Carolinasalen,
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En byggmästares öde
I maj 1887 kunde det nya universitetshuset äntligen invigas. Omständigheterna kunde dock
ha varit gynnsammare. Den ryktbara sedlighetsdebatten rasade som värst och universitetets hantering av byggnadsprojektet blev öppet ifrågasatt i tidningspressen.
För byggmästaren Carl Henrik Hallström blev universitetshuset en ekonomisk katastrof. När arbetet var slutfört hade han förlorat omkring 610 000 kronor på projektet.
Han vädjade därför desperat till Kungl. Maj:t om statsunderstöd för att täcka förlusten.
Kostnaderna för universitetshuset hade onekligen skenat i väg; sammanlagt handlade det
om mer än 1 850 000 kronor.
Den 16 april 1887, en månad före universitetshusets invigning, införde Dagens Nyheter en kritisk vidräkning med de akademiska myndigheternas hantering av byggnadsfrågan. Tidningen påpekade att ecklesiastikministern, i samband med att riksdagen anslog
740 000 kronor till ett nytt universitetshus, uttryckligen hade frågat om universitetet
kunde bidraga med egna medel. Denna förfrågan möttes med ett nekande svar, men
det hindrade uppenbarligen inte universitetet från att tillskjuta omkring en halv miljon
kronor. Detta tolkade Dagens Nyheter som ett sätt att föra riksdagen bakom ljuset:
”Utom riksdagens anslag, 740 000 kr., har Upsala nya universitetshus sålunda slukat en
half million universitetets medel och betydligt mer än en half million enskilda medel – en
obetänksam frikostighet, som vi för öfrigt anse, att hvarken universitetet eller någon annan har skäl att vara hr Hallström tacksam för – och ändå hafva icke penningarne räckt
till att gifva det som bort sättas i första rummet vid detta byggnadsföretag, lärosalarne,
ett ändamåls- och tidsenligt skick och utseende. Detta är den ekonomiska skandalen i
dess fulla glans.” Någon anledning för staten att ingripa fanns inte, eftersom Hallström
var personligen ansvarig för sina förluster. Tidningen höll det däremot inte för otroligt
att universitetet, i sin iver att få en praktbyggnad till stånd, hade lockat honom ”längre ut
på det sluttande planet än nödigt under förespeglingar att staten nog i sinom tid skulle
träda emellan och godtgöra honom för hvad han offrat”.
Artikeln förorsakade oro inom konsistoriet, som den 30 april gav drätselnämnden i
uppdrag att sammanställa en redogörelse för de olika ekonomiska överväganden som
gjorts under byggnadsprocessen. Rapporten förelåg inte förrän i juni, varför ärendet
bordlades till september. På grund av tidsutdräkten avstod universitetet från att göra
någon förtalsanmälan mot Dagens Nyheter hos justitiekanslern. Däremot beslutade man
att införa drätselnämndens rapport i årsredogörelsen.
I början av 1890 föreslog ecklesiastikministern Gunnar Wennerberg i regeringskonseljen att Hallström, som en liten kompensation, skulle erhålla en kontant summa om
50 000 kronor plus en årlig pension om 3 000 kronor. Tidningen Upsala kommenterade
den 28 januari 1890: ”Vi hålla icke otroligt, att hr Hallström förlorat den uppgifna summan, men det torde å andra sidan icke vara mindre visst, att han haft sig sjelf att skylla
för det sorgliga resultatet, ingen annan.” Eftersom byggmästaren hade ägnat sig åt osund
konkurrens och medvetet lagt ett alldeles för lågt anbud var utgången av projektet inte
oväntad, varför tidningen fann det högst tvivelaktigt att ”göra Hallström, huru ömmande
hans belägenhet än är, till en statspensionär”.
Statsutskottet och många riksdagsmän resonerade på ett liknande sätt. Utskottet
accepterade att ersätta honom med 50 000 kronor som ett engångsbelopp, men ville
inte bevilja någon pension. Förslaget föll dock i riksdagen. Hallström blev således utan
ersättning och försattes i konkurs den 30 maj 1893. Han dog utfattig åtta år senare.
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avsjöngs i trappan i förhallen. Vid den efterföljande vårfesten i Botaniska
trädgården uppmärksammade studentkårens ordförande Frans von Schéele
särskilt Oscar Arpi och 1867 års Parisresenärer. Sångarveteranerna svarade
med att framföra ”Hör oss Svea”, med vilken de tjugo år tidigare hade framträtt i Paris. Kvällen avslutades med en bal i aulan, där ett trägolv hunnit
inläggas efter förmiddagens studentkonsert. Balen samlade omkring 1 800
deltagare.
Det var ett omfattande arbete som avslutades med universitetshusets
invigning 1887. Arkitekten Holmgren hade svarat för 322 ritningar, vilka omfattade allt från exteriör till möblemang. Byggmästaren Hallström gjorde
sitt yttersta och försökte inte reducera kostnaderna, trots att hans anbud
hade varit alldeles för lågt och att arbetet gjorde honom ruinerad. Universitetets byggnadskommitté bestod av akademiräntmästaren Gyllenhaal samt
professorerna Sahlin, Hedenius, Nyblom och Victor Nordling, som utöver
sina vanliga göromål fick taga en aktiv del i byggnadsarbetet. Kommittén
höll inte mindre än 261 protokollförda sammanträden, det sista den 27 maj
1887. Resultatet utföll i allt väsentligt till belåtenhet. Den stora bristen på
föreläsningslokaler avhjälptes, förvaltningen fick drägliga arbetsförhållanden
och tillkomsten av den stora aulan innebar att ombyggnaden av den stora
solennitetssalen i Carolina kunde inledas. Däremot kunde man, när universitetshuset projekterades i slutet av 1870-talet, inte förutse seminarieundervisningens genombrott under de följande decennierna. Den nya byggnaden
kunde därför endast i begränsad omfattning erbjuda lokaler för denna undervisningsform.
År 1889 besökte Georg Brandes Uppsala och Verdandi, varvid han lämnade denna klassiska skildring av det nya universitetshuset: ”Alt tillraader
her den unge: Voks og stig og bliv Professor! Saa længe du er ung, sidder
du paa Benke, der synes efterlignede efter en Fængselkirkes, hvor Blæk og
Pen og alla Meddelelsesmiddler ere Fangerne forbudne, og hvor Væggene er
nøgne som i et Tugthus. Bliv professor! Saa faar du bløde Stole, dejlige Skrivmaterialier og skjønne Malerier af store Mønstre paa Væggen.”
Arbetet med de intilliggande miljöerna fortsatte även efter invigningen
av universitetshuset. Parken ned mot Gustavianum anlades, och där kom
Geijerstatyn till slut på plats hösten 1888. I maj 1883 hade konsistoriet godkänt statyns placering, men så sent som i januari samma år förekom spekulationer om att platsen framför universitetshuset skulle bli för liten, varför
Geijerstoden i stället skulle placeras intill Carolina. År 1890 anlades ett
2 000 fot långt och 5 fot högt järnstaket runt huset. Staden bidrog med
förskönande åtgärder; den nedgångna pumpen i Kamphavet avlägsnades exempelvis under sommaren 1893.
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Aulan i universitetshuset. Teckning av Robert Haglund i Ny Illustrerad Tidning 1887.

Universitetets aula
Den praktfulla aulan gav universitetshuset en självklar centralpunkt, där promotioner, akademiska högtider och konserter kunde genomföras.Tillkomsten av aulan utgjorde en förutsättning för bibliotekets modernisering genom omdaningen av solennitetssalen och trappan
i Carolina. Det var tänkt att aulan inte bara skulle övertaga Carolinasalens solenna funktioner utan även fullfölja traditionen med banketter och baler. Av denna anledning utrustades
aulan med ett monterbart trägolv. Redan dagen efter invigningen arrangerade studenterna
en kårbal i aulan med omkring 1 800 dansande deltagare. Under 1900-talets första decennier användes golvet med viss regelbundenhet, till exempel vid Linnéjubileet 1907 och vid
ett antal kårbaler, vilka brukade arrangeras en gång per decennium. Golvet, som förvarades
i en lada utanför Uppsala, skadades i en brand och blev med tiden obrukbart. Detta tillsammans med risken för skador och slitage gör att den senaste aulabalen – som hölls 1966
– med all sannolikhet blev den sista.

Universitetet var dock inte nöjt med alla åtgärder som stadens myndigheter vidtog. I mars 1908 författade geologen Arvid G. Högbom en inlaga
till konsistoriet, i vilken han uttryckte missnöje med den bebyggelse som
höll på att uppföras runt universitetshuset, i synnerhet vid Jernbrogatan (S:t
Olofsgatan) 10. Denna byggnad bidrog genom sin höjd till att trycka ned universitetshuset och förtog därmed dess monumentala prägel. Högbom beklagade därför att stadens byggnadsnämnd inte hade ”begagnat sig af den makt
och myndighet lag och förordningar ge den att tillgodose de anspråk på stil
och anpassning till läget, som Universitetet, staden och vårt land ha rätt att
ställa på byggnaderna kring den plats der ett den andliga odlingens centrum
i vårt land under gångna som kommande tider befinna sig”.
Konsistoriet hänsköt skrivelsen till akademiombudsmannen, som rekommenderade att universitetet borde vädja till staden om att byggnadens
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höjd skulle begränsas så att inte huset skulle stå ”såsom en vanprydnad ej
blott för det närmaste grannskapet, utan för hela staden”. Konsistoriet beslutade i enlighet med rekommendationen, men kunde inte förhindra den
oönskade förändringen av miljön kring universitetshuset. Redan i registret
till konsistoriets protokoll 1908 omtalas den konkurrerande byggnaden som
”Skandalhuset”. Långt senare skulle universitetets förvaltning inhysas i just
denna byggnad.
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1800-talets andra hälft genomgick det svenska biblioteksväsendet en omfattande utbyggnad och modernisering. I Stockholm omvandlade Gustaf Edvard Klemming Kungliga biblioteket till ett veritabelt
nationalbibliotek för svenskt tryck. Vid hans tillträde som bibliotekets chef
1860 var det ännu förlagt till den östra flygeln på Stockholms slott, men 1877
kunde den nya byggnaden i Humlegården tagas i bruk. Klemming utökade
samlingarna genom omfattande egna donationer, och den nya biblioteksbyggnadens tillkomst var frukten av hans enträgna arbete.
Även för Uppsalas vidkommande skedde stora förändringar, även om
själva biblioteksbyggnaden – efter en utdragen byggnadsprocess – kunde invigas redan före denna epoks inledning. Biblioteksbygget blev utan konkurrens det största projekt av detta slag som universitetet hade genomfört. Carl
Johan sägs ha pekat ut byggnadens placering vid sitt Uppsalabesök 1811. Sex
år senare inleddes arbetet med husgrunden, vilket dock avstannade när man
insåg att grunden hade blivit för svag. På grund av svåra ekonomiska omständigheter inställdes arbetet 1822, men det återupptogs året därpå sedan
Carl Johan hade donerat 45 000 kronor och utverkat ett lån från riksdagen
om 75 000 kronor. Projektet drog dock även fortsättningsvis ut på tiden,
och det dröjde till 1840 innan byggnaden var helt färdig. Under sommaren
1841 kunde till slut boksamlingarna överflyttas från Gustavianum till det
nya biblioteket.
Byggnaden bestod ursprungligen endast av tre våningar, vardera med en
takhöjd på sju till åtta meter. I Carolinasalen på tredje våningen tillkom ytterligare några meter, eftersom den sträckte sig upp ovanför takfoten.
På bottenplanet låg entrén omgiven av två boksalar på vardera sidan. Den
egentliga biblioteksvåningen låg en trappa upp, men inte heller där fanns
några läsesalar utan besökarna fick fritt röra sig inne i boksalarna. Hela den
tredje våningen upptogs av universitetets stora festsal, varför ytan inte var
nder
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tillgänglig för biblioteket. Arbetsplatserna för personalen var både få och
små. Böcker fick ställas i både två och tre rader på hyllorna. Våningsplanen
sammanbands av en stor trappa, som upptog hela flygelbyggnaden mot Carolinaparken. Huvudentrén mot Drottninggatan användes endast i samband
med solenna högtider eller konserter i Carolinasalen. Fram till 1890 var vanliga biblioteksbesökare hänvisade till en mindre ingång på byggnadens södra
kortsida.
Tämligen snart stod det klart att bibliotekslokalernas storlek inte var
avpassade för den takt varmed samlingarna tillväxte. Lokalbristen gjorde sig
kännbar redan under 1850-talet, och problemen blev allt större under det
följande decenniet. I början av 1870-talet omfattade bokbeståndet omkring
200 000 volymer, och ökningstakten var snabb. När samlingarna inventerades inför ombyggnaden av Carolina 1886 fann man att beståndet uppgick
till cirka 244 000 volymer exklusive 5 000 kapslar och 11 486 handskrifter.
Det innebar att bibliotekshuset rymde gott och väl fyra gånger så mycket
material som 1817, då byggnaden började uppföras.
I mitten av 1860-talet genomgick biblioteksbyggnaden en omfattande
renovering; bland annat lades nytt golv in på andra våningen. Sommaren
1868 var det golvet på bottenvåningen som byttes ut samtidigt som åtgärder vidtogs för att förbättra ventilationen vid husgrunden. Utåt sett kunde
Carolina förvisso framstå som ett ståtligt bibliotek, utan motsvarighet i
huvudstaden. I sin dagbok från 1869 skrev till exempel den då nittonåriga Ellen Key om ett besök i Uppsala: ”Carolinasalens bibliotek gör det
mest öfverväldigande intryck af menskligt snille, arbete och forskning.” De
tjänstemän som dagligen vistades i biblioteket delade inte fullt ut denna
entusiasm. Lokalbristen utgjorde nämligen bara ett av många strukturella
problem, ett annat var avsaknaden av uppvärmning. Frånsett under några
varma vår- och sommarmånader erbjöd 1800-talets Carolina ingen tilltalande arbetsmiljö. Det hände att temperaturer på ned mot tio minusgrader
uppmättes inne i biblioteket, vilket givetvis inte var hälsosamt för vare sig
besökare eller bibliotekarier, kanske inte heller för böckerna. Sådan förblev
emellertid situationen under flera decennier och i universitetets verksamhetsberättelse för 1883 står att läsa: ”I huru hög grad vinterkylan i salarne
under en stor del af året lagt hinder i vägen för institutionens arbete, torde
ej alltid varit begripligt för dem, som ej själfva där arbetat, bättre torde
allmänheten hafva fattat hvad nitiske tjänstemän måst till sin hälsa lida af
dylika förhållanden.”
Vid det laget hade dock uppvärmningsfrågan äntligen fått en lösning. Efter en rad påstötningar från bibliotekarien Carl Gustaf Styffe beviljade 1876
års riksdag ett statsanslag om 50 000 kronor för att konstruera en värmeled-
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ning i Carolina. Arbetet med att installera den vattenburna värmen pågick
under sommaren 1877. På bottenvåningen nedlades grova tackjärnsrör under
golvet, genom vilka varmvatten cirkulerade, och på mellanvåningen användes kaminer. Värmeinstallationens betydelse för komforten och arbetsvillkoren i huset kan knappast överskattas. Uppvärmningen av Carolinasalen
hade utgjort ett särskilt problem, men trots att salens framtid tedde sig
osäker installerades värme även där under våren 1878. Från fyra kaminer
på bottenplanet leddes vattenånga i ledningar upp till den jättelika salen på
tredje våningen.
Carolinabyggnaden var otvivelaktigt behäftad med många brister, men
stoltheten över det praktfulla biblioteket var utbredd. Samlingarna och
byggnaden förevisades när vetenskapliga kongresser och dignitärer besökte
Uppsala. Två prominenta gäster var den franske prinsen Jérôme Napoléon
och den brittiske tronföljaren Edward (VII), vilka besökte biblioteket 1856
respektive 1874.

Femtio år med Carolinasalen
Under sitt första halvsekel fungerade Carolina Rediviva inte bara som bibliotek, utan huset rymde även universitetets solennitetssal. Historiska skäl
utgjorde den främsta anledningen till att dessa två, till synes väsensskilda,
funktioner fördes samman i byggnaden. Under 1700-talet inrymdes biblioteket i Gustavianum medan den gamla universitetsbyggnaden Academia
Carolina användes som solennitetssal. Större delen av denna byggnad upptogs av en sal med två läktare, den ena avsedd för musiken, den andra för
publiken. Fram till och med 1776 hölls promotionerna i det gamla Carolina,
men byggnaden befann sig i ett uselt skick och revs 1778. Promotionerna genomfördes därefter i domkyrkan, men givetvis förblev det en önskan inom
universitetet att i framtiden åter kunna fira dessa vetenskapliga högtider i
sina egna lokaler.
Den ståtliga Carolinasalen var nästan sextioen meter lång samt fjorton
och en halv meter bred. Takhöjden uppgick till drygt tio meter och fönstren
erbjöd en magnifik utsikt över Uppsalaslätten. De båda läktarna bars upp av
fyrtioåtta parvis ställda träpelare, vilka även stödde takbjälkarna som också
var av trä. Till festsalen kom besökarna via en trappa i flygelbyggnaden.
Trappan började i slutet av vestibulen mitt framför byggnadens huvudentré.
Längst ned var den bred, men på ett mellannivåplan förgrenade den sig åt
både höger och vänster innan den nådde första våningen. Därefter förgrenade sig trappan på nytt, innan den till slut mynnade rakt framför ingången
till Carolinasalen.
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Interiören i Carolinasalen blev aldrig fullbordad. Innergolvet bestod till
en början endast av tegelstenar och vid festliga tilldragelser fick tillfällig rekvisita och dekoration anskaffas. Eva von Krusenstjerna skriver i sina Uppsalaminnen: ”Läktarna där voro högst primitiva, överklädda med blå papp,
prydd med guldstjärnor. Mellan golvet och denna pappkuliss var en stor
öppning. Man hissnade ohyggligt då man såg ned på de församlade människorna nere i salen, och var rädd att rätt som det var ramla ned mellan dem.”
Trots att arbetet med inredningen aldrig blev slutfört bidrog salens proportioner, liksom den ståtliga trappan, till att den gav ett mycket imposant
intryck. I samband med studentmötet 1856 kom ett permanent trägolv på
plats. Tiotalet år senare uppställdes i salen omkring trettio gipsavgjutningar
av den antika skulpturkonstens främsta verk, vilka hade förts till Uppsala
av konsthistorikern Lorentz Dietrichson. Skulpturerna gjorde sitt till för att
ytterligare höja Carolinasalens status.
Under ett halvt sekel spelade solennitetssalen en viktig roll vid akademiska högtider och konserter av olika slag. Salen togs i bruk redan innan
biblioteksverksamheten trädde i funktion i huset. Johan Nordbloms konsert
på våren 1836 brukar räknas som den första större offentliga begivenhet som
ägde rum i salen. Den mest omtalade bland de tidiga konserterna i salen blev
Jenny Linds bejublade framträdande i juni 1839. Fyra år senare högtidlighöll
universitetet Carl XIV Johans tjugofemåriga regeringsjubileum i festsalen,
följt under de kommande decennierna av otaliga andra tilldragelser, till exempel minnesfesterna för Erik Gustaf Geijer, Adam Oehlenschläger, prins
Gustaf, Per Daniel Amadeus Atterbom, Oscar I och Carl XV.
Under 1840-talet fungerade Carolinasalen som en solennitetssal snarare
än en festsal, även om enstaka festmåltider – till exempel vid studentmötet
1843 – också genomfördes. Salen var i princip ämnad för akademiska ceremonier och konserter, inte för middagar, baler och danser. De stora promotionsbalerna, som traditionsenligt arrangerades efter magisterpromotionerna vart
tredje år, hölls under 1800-talets första hälft i Gillesalen. Denna sal ansågs så
småningom av studenterna själva som mindre lämplig, främst av utrymmesskäl. Av denna anledning anhöll 1851 års promovendi hos konsistoriet om att
få begagna Carolinasalen för promotionsbalen. Vid den tidpunkten saknade
salen fortfarande innergolv av trä, men studenterna förklarade sig vara villiga att på egen bekostnad låta inlägga trägolv i salen. Man förband sig dessutom att vidtaga alla nödvändiga försiktighetsåtgärder, särskilt beträffande
eldfaran. Bibliotekarien Johan Henric Schröder motsatte sig inte förslaget,
som även vann konsistoriets gillande. Anbudet om trägolvet avböjdes dock,
trots att det för universitetet var ekonomiskt förmånligt. Som motivering
anförde konsistoriet att ”golfvets framtida brukbarhet så väsentligen kom246

bibliotek och samlingar

Trappmarschen i Carolina vid jubelfesten 1877. Illustration ur Ny Illustrerad Tidning.

Den praktfulla Carolinasalen
På grund av svårigheterna att med dåtidens teknik fotografera inomhus är interiörbilderna
från 1800-talets Carolina begränsade till teckningar. Endast ett fåtal avbildningar av den
ståtliga Carolinasalen föreligger, däribland denna från trappmarschen i samband med jubelfesten 1877. Två decennier tidigare, vid det stora skandinavistmötet sommaren 1856,
arrangerades en bal i Carolinasalen med omkring 2 000 deltagare. Den gången lämnade
tidningen Upsalas korrespondent denna ögonblicksbild av hur den gigantiska salen kunde te
sig. Trägolvet som inlades i salen inför mötet skänktes till studentkåren och fick, till skillnad
mot vad artikelförfattaren förmodade, ligga kvar i salen.
Säkerligen finnes i Skandinavien icke motstycke till en sådan balsalong. Den war nu med stor
kostnad smyckad på det festligaste sätt. Nytt golf hade för dagen inlagts, såsom oss berättas för 2 000 Rdr Rgs, detta war tredje gången man försedt denna sal med ett dylikt, och
sannolikt skall wäl äfwen detta för tredje gången borttagas, då akademien icke will gifwa en
enda skilling på blotta trädwirkets inköpande. Läktarne liksom taklisten woro klädde med
draperi i blått och gult i wackra och lediga façoner, södra fonden smyckades af de wackra
nationsfanorna på en röd grund, norra fonden pryddes af norska, danska och swenska rikswapnen, uppburna af hwalf på pelare af kronglas. Salen war upplyst af omkring 40 ljuskronor,
en ljusramp wid läktarnes underkant rundt omkring hela salen, så tätt ljus kunde sättas, samt
en spiralformig ljusguirland kring hwarje pelare som bildar gallerierna. Trängseln war stor, men
allt lifligt och animeradt. De dansande kavaljererna utgjordes endast af gästerna, oaktadt
lokalens rymlighet kunde icke Upsaliensarne deltaga i dansen. Under balen kringdelades i
salongen tryckta verser till damerna, dels af Norrmännen, dels af wärdarna. Förfriskningar
kringskickades rikeligen i salongen till damerna och för herrarna woro buffeter improviserade
i trappan och vestibulen, der likaledes allt gick rundligt till. Balen avblåstes omkring kl. 1, emedan ljus icke kunde ånyo uppsättas.
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mer att bero, dels på de använda materialiernas beskaffenhet och den omsorg och noggranhet, hvarmed inläggningen sker, dels ock derpå, huruvida
golfvets höjd varder afpassad efter rummets tillämnade inredning i öfrigt”.
Fram till omkring 1860 förefaller Carolinas dubbla funktion som bibliotek och solennitetssal ha varit tämligen oproblematisk. Promotionsbalerna
1854, 1857, 1860 och 1863 genomfördes, till synes utan kontroverser, i Carolinasalen. Arrangörerna fick visserligen acceptera vissa säkerhetsföreskrifter,
men med detta lät man sig nöja. Av Carl Rupert Nybloms skildring från 1857
års promotionsbal kan man sluta att säkerhetsbestämmelserna avseende levande ljus knappast var särskilt rigorösa: ”Midt i virrvarret måste vi beundra
Carolinasalen i sin promotionsprakt. Den fylldes av 2 000 människor, komna
till ungdomsfesten från allt Sveriges land, för att i denna enastående balsal glädja sig åt en studentgenerations slutfest. Belysningen var vacker med
2 000 ljus i dubbla rader och nio väldiga af ståltråd och lingonris tillverkade
kronor. Musiken var ståtlig, utrymmet godt för fyra kadriljer och två valsbanor.”
Alla uppskattade inte den praktfulla ljussättningen. När studenterna
ansökte om att även få arrangera 1866 års promotionsbal i Carolinasalen
möttes de av motstånd. Carl Gustaf Styffe, som två år tidigare hade utnämnts till bibliotekarie, delade inte företrädarna Johan Henric Schröders
och Carl Johan Fants välvilliga inställning till dessa baler. I en inlaga till
konsistoriet hemställde Styffe att studenternas ansökan skulle avslås; som
främsta skäl anförde han den stora brandfaran. Han påpekade att man vid
tidigare baler hade prytt balkongen och fondställningen med målat papper,
eftersom annan dekoration saknades. Intill allt detta mycket brandkänsliga
material (3 000 kvadratfot papper och lösa tapeter etc.) hade man ställt ut
mängder av brinnande vax- och stearinljus. Allt detta var så mycket farligare eftersom Carolinasalens takresning utgjordes av lättantändligt trä. Till
detta kunde läggas att festsalen fortfarande saknade en vattenledning, samt
att staden inte förfogade över någon tillräckligt kraftig brandspruta för att
kunna vattenbegjuta taket från marknivå. En brand skulle följaktligen få
förödande konsekvenser och knappast vara möjlig att stoppa.
I konsistoriet vann Styffe gehör för sina synpunkter, men nordisten Carl
Säve hade en annan uppfattning. Han ansåg att studenternas önskan skulle
tillmötesgås även denna gång och framhöll att Styffe hade överdrivit brandfaran; bevisligen hade det inte förekommit minsta tillbud under någon av
de föregående fem promotionsbalerna. Säve förutsatte att de ansvariga hade
släckningspersonal med vatten och vattensprutor på plats. Fysikern och meteorologen Hugo Hildebrandsson, som var en av dem som skulle promoveras,
försökte få till stånd olika lösningar. En tanke var att de 2 000 stearinljusen
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skulle ersättas av två stora elektriska solar, men det visade sig ogörligt. För
egen del saknade Hildebrandsson inte förståelse för Styffes resonemang, ”ty
det låter nog ej försvara sig att riskera ett av Europas största bibliotek för ett
nöje, där varje fröken i sin parure är en eldfarlig apparat ej blott i bildlig mening”. Promovendi överklagade emellertid konsistoriets utslag till kanslern,
som gav dem rätt att även denna gång begagna solennitetssalen för sin bal.
Styffe försökte, understödd av konsistoriets majoritet, avstyra att de följande promotionsbalerna 1869, 1872 och 1875 hölls i Carolinasalen, men varje
gång slutade det med att kanslern upplät salen sedan promovendi överklagat.
Bibliotekariens långa kamp mot bruket att hålla promotionsbalerna i Carolina kröntes således inte med någon omedelbar framgång, men den bidrog
utan tvivel till att förbättra insikterna om brandfaran. Bara några veckor efter jubelfesten 1877 utfärdades ett kungligt brev, enligt vilket festbelysning
med levande ljus förbjöds i Carolinasalen. Kanslern fick visserligen rätt att
medge undantag från regeln, men då endast för ett mindre antal ljus. Redan
dessförinnan hade man dock varit restriktiv med att tillåta levande ljus; år
1874 fick exempelvis J.A. Josephson tillåtelse att begagna Carolinasalen för
en pingstkonsert, men med det uttryckliga villkoret att både repetitioner
och konsert skulle genomföras under dagtid ”så att belysning med eldsljus
icke ifrågakommer”. I detta och andra beslut märks en helt annan respekt för
brandfaran än vad fallet hade varit under 1850-talet.
Det var emellertid inte bara brandsäkerheten som diskuterades. Bibliotekets behov av ökade utrymmen medförde att blickarna började riktas mot
den stora Carolinasalen, även om man till en början främst sökte andra vägar. År 1865 anhöll konsistoriet hos Kungl. Maj:t om medel för att uppföra
en flygelbyggnad på bibliotekets södra sida. Förslaget anknöt till arkitekten
Carl Fredrik Sundvalls ursprungliga, men aldrig förverkligade, ambition att
komplettera huvudbyggnaden med flygelbyggnader i både norr och söder.
Ritningen till det nya flygelförslaget utfördes av Per Ulrik Stenhammar och
omfattade en trevåningsbyggnad, inklusive källare, där pannrum och vedförråd skulle inrymmas.
För universitetet blev det en angelägen fråga att finna en lösning på situationen i biblioteket. Den avgående rektorn Johan Spongberg inledde sin
verksamhetsberättelse 1866 med att redogöra för tillståndet i biblioteket
och framställningen till Kungl. Maj:t. Han påminde om att flygelbyggnaderna hade ingått i det ursprungliga förslaget, och han underströk att med
förslaget ”varit afsedt ej blott ökadt utrymme för bokförrådet, utan äfven
större arbetsrum och läse-salar för besökande jemte anstalter för husets
uppvärmning.” Enligt en beräkning skulle denna tillbyggnad motsvara bibliotekets behov av ökade utrymmen för trettio år framåt.
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Förslaget förordades av kanslersämbetet men vann av ekonomiska skäl
inte bifall i statsutskottet. Inte heller antogs det 1871, när det på nytt lanserades tillsammans med ett detaljerat förslag till värmeledningar från ingenjören A.E. Wiman. Återigen var det kostnaden – universitetet hade begärt
ett statsanslag om 115 800 riksdaler – som bedömdes vara för hög. I motiveringen nämndes uttryckligen att stora medel redan hade nedlagts i Kungliga
bibliotekets nya byggnad i Stockholm.
Dessutom framstod Carolinasalen som ett allt större problem; så länge
bibliotekshuset rymde en gigantisk, men sällan utnyttjad, festsal var det
nämligen svårt för statsmakterna att motivera anslag för kostsamma till- och
ombyggnader. Sommaren 1852 konstaterade Svenska Tidningen Dagligt Allehanda att Carolinasalen fortfarande saknade golv och inredning: ”Dermed är
visst ingen skada skedd”, menade tidningen, ”ty att förlägga en solennitets-sal
i tredje våningen, synes oss en orimlighet, och i alla fall kommer väl detta
utrymme att i en snar framtid, sedan universitets-bibliothek på sednare tiden fått mottaga skänker af flera ansenliga, enskilda bibliotheker, och fått
sitt anslag ytterligare ökadt, behöfvas till böckers mottagande.” Tidningens
profetia besannades, även om det dröjde nästan fyra decennier.
Sedan en motion från Carl Fredrik Bergstedt till 1872 års riksdag om
statsanslag till biblioteket hade avslagits, fick universitetet av statsutskottet
i uppgift att utreda om någon annan lokal i staden kunde övertaga funktionen som solennitetssal för universitetet. Olika alternativ undersöktes, där
ibland Rikssalen på slottet och studentkårens planerade nya kårhus, men
alla avfärdades.
Kungl. Maj:t uppdrog därefter åt arkitekten Adrian Peterson att taga fram
ett förslag till ombyggnad av Carolinasalen till biblioteksutrymmen. Redan
i september 1872 var hans förslag färdigt, men det avslogs av konsistoriet.
Det huvudsakliga skälet var att man fann det opraktiskt med arbetslokaler
på andra våningen samt att tillsynen över boksamlingen skulle försämras. I
stället förordade konsistoriet 1873 ett nytt förslag av Stenhammar, benämnt
Försök att medla mellan föregående förslag. I stället för en ny flygelbyggnad
föreslog Stenhammar att trappan upp till Carolinasalen skulle rivas och att
trapphuset sedan skulle indelas i ett flertal våningsplan. Förslaget kritiserades av både kanslern Hamilton och överbibliotekarien Styffe, dels av pietet
gentemot den ståtliga trappan, dels eftersom det förutsatte att en annan
solennitetssal kunde uppbringas.
Överintendentsämbetet, för vars yttrande överintendenten Fritz von
Dardel svarade, ställde sig däremot i princip positivt till Stenhammars förnyade förslag. Trapphallen var, enligt Dardels förmenande, ”anlagd efter en
storartad plan, ehuru ej utvecklad till någon arkitektonisk fulländning; men,
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Uppström och de återfunna bladen
Sommaren 1834 besöktes Uppsala av den tyske filologen Julius Löbe, som höll på att färdigställa sin och Hans-Conon von der Gabelentz’ edition av Codex argenteus (”Silverbibeln”).
Av det skälet behövde han sätta sig ned för att jämföra sitt arbete med originalet. Under
arbetet gjordes en förfärande upptäckt: tio av de 187 bladen saknades! Bevisligen hade de
funnits på plats så sent som 1821, men vid ett okänt tillfälle hade de därefter oförklarligt
försvunnit. Silverbibeln förvarades i ett inre rum i Gustavianum i ett skrin med dubbla lås,
och den visades bara i närvaro av bibliotekets personal. Märkligt nog genomfördes ingen
omfattande utredning och stölden offentliggjordes inte förrän 1836, då Löbes och Gabelentz’ utgåva publicerades.
I början av 1850-talet höll filologen Anders Uppström på att färdigställa sin edition
av Codex argenteus och först då gjordes allvarliga försök att lokalisera de förkomna bladen. Uppström kom på tanken att fråga bibliotekets mångårige vaktmästare Lars Wallin
om denne visste något om stölden. Wallin gav ett kryptiskt svar och nämnde rentav att
han visste att bladen fanns hos en samlare i Stockholm. Uppström gjorde med anledning
av detta resultatlösa efterforskningar, men lät sedan saken bero. År 1854 utkom hans
edition av verket, utan de tio saknade bladen.
Nästan tre år senare, på eftermiddagen den 3 januari 1857, kallades Uppström hem
till Wallin, som var svårt sjuk. Ur en byrålåda plockade den sjuke fram ett konvolut med
de tio bladen, som varit borta under nästan ett kvarts sekel. Wallin bedyrade att han
inte haft något med stölden att skaffa. Han påstod att han hade fått dem av en betjänt
till en icke namngiven engelsk samlare, som hade besökt Uppsala omkring 1850. Men
han kunde inte förklara varför han inte hade återlämnat bladen till biblioteket efter mottagandet, inte heller hur den okände engelsmannen hade kommit över dem. Uppström
blev givetvis överlycklig över det sensationella fyndet. I ett brev till den tyske språkforskaren Jacob Grimm skrev han: ”Ett barn kan ej vara gladare över en oförmodad skänk än
jag då var, och som ett barn betedde jag mig även, då jag gick av och an i rummet, slående
ihop händerna och emellanåt betraktande den på bordet liggande, dyrbara skatten.”
Den 13 januari 1857 offentliggjorde Uppström nyheten att bladen återlämnats genom en notis i Post- och Inrikes Tidningar, dock utan att närmare redogöra för omständigheterna. Trots överväldigande indicier gick Wallin in i det sista ed på att han inte haft
något med stölden att göra. Det definitiva svaret på gåtan tog han med sig i graven den
21 mars 1857, men att någon annan varit ansvarig för stölden får anses som uteslutet.
Uppström utgav samma år (1857) ett komplement till sin edition av Codex argenteus
med de tio återfunna bladen. I sitt företal skriver han: ”Gud, inför hvilken Wallin nu måst
aflägga räkenskap för sitt lif, känner hvad han sagt sannt och hvad han sagt falskt; jag tror,
att dessa blad för omkring 25 år sedan stulits af denne man, och då jag nu uttalar denna
min mening, kan jag ej underlåta att känna mig tacksam mot den döde, som återgaf mig
det som han utan svårighet kunnat förstöra för all framtid, och ehuru jag afskyr hans
brott, önskar jag af hela mitt hjärta, att alltings skapare mot honom må visa sig snarare
som en mild än som en sträng domare.”

äfven om så varit förhållandet, lärer väl, derest den festlokal, hvartill trappan
leder, ej mera kommer att såsom sådan finnas till, frågan om trappans bibehållande endast såsom ett byggnadsmonument, utan berättigande i praktiskt hänseende, böra underordnas de angifna fördelarne för Bibliotheket
att på en gång från sitt territorium aflägsna ett främmande element samt,
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utan särskilda tillbyggnader, vinna erforderligt utrymme för eget behof”.
Vidare underströk han att flygelförslaget gav ett assymetriskt intryck åt hela
byggnaden, och att det skulle föra med sig en rad praktiska svårigheter, inte
minst för uppvärmningen av huset.
I november 1874 diskuterades Carolinasalens framtid inom akademiska
konsistoriet, som beslutade att överlämna ärendet till universitetets jubelfestkommitté för beredning. Efter endast två veckor inkom kommitténs betänkande, och det behandlades omgående av konsistoriet. Både kommittén
och konsistoriet betonade att en solennitetssal måste integreras i det förslag
till nytt universitetshus som höll på att framtagas. I ett yttrande försökte
emellertid Carl Gustaf Styffe på nytt lansera Stenhammars ursprungliga
förslag med en ny flygelbyggnad i söder. Det framgår att han till varje pris
ville bevara den gamla trappan, bland annat eftersom den skulle utgöra en
utmärkt evakueringsväg om brand uppstod. Dessutom påpekade han att
trappan med rätta betraktades ”såsom en gåfva af Konung Carl Johan, som
i mer än ett hänseende är dess grundläggare, och dess förstöring skulle af
många, både äldre och yngre, betraktas med saknad, ja, med förtrytelse”.
När riksdagen 1877 fattade beslut om att tillskjuta medel för ett nytt
universitetshus stod det klart att festsalens dagar var räknade. I maj detta år
beviljade riksdagen visserligen ett anslag om 4 500 kronor för att dekorera
Carolinasalen inför den instundande jubelfesten, men salens funktion som
konsertlokal blev allt oftare ifrågasatt. På våren 1881 arrangerade Ivar Eggert Hedenblad en konsert i Carolinasalen, varvid överbibliotekarien Styffe i
konsistoriet protesterade mot att platser i galleriet uppläts åt publiken. Han
menade att detta stred mot säkerhetsföreskrifterna, eftersom den Westinska samlingen där stod uppställd helt oskyddad. Konsistoriet delade ”i någon
mån” bibliotekariens synpunkter, men tillät ändå att publiken gavs tillträde
till galleriet, dock endast på en enda bänkrad med numrerade platser.
Den berömda sångerskan Christina Nilsson framträdde hösten 1885 vid
en av de sista stora konserter som hölls i Carolina. Konserten hade framflyttats fram fem dagar på grund av den tragiska olyckan utanför Grand Hotel
i Stockholm, då tjugo människor trampades ihjäl sedan sångerskan från sin
hotellbalkong hade sjungit för folkmassan. Även i Uppsala var intresset stort
och Carolinasalen var fylld till sista plats under hennes konsert. Ett halvår
senare genomfördes den sista större högtidligheten i salen. Latinprofessorn
Anders Frigell var promotor vid 1886 års filosofie doktorspromotion, som
utformades till ett slags avsked av festsalen. Efter promotionen genomfördes
den sista trappmarschen nedför den ståtliga trappan. Det skulle dock dröja
lång tid innan biblioteket kunde draga full nytta av det väldiga utrymmet.
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Växande samlingar
Under 1800-talets andra hälft växte universitetsbibliotekets samlingar i rask
takt. För bibliotekarierna blev det allt svårare att hantera inflödet av litteratur och manuskript, eftersom ytan var hopplöst underdimensionerad.
Det finns flera förklaringar till den nära nog kaotiska situation som rådde
i biblioteket under 1860- och 1870-talen. När biblioteksbyggnaden anlades
under 1810-talet kunde man knappast föreställa sig vilken mängd böcker
som skulle utges femtio år senare, då maskinpressen ersatt handpressen. Inte
heller hade man kunnat förutse hur det internationella utbytet av litteratur skulle utvecklas från och med 1800-talets mitt. Förutom Åbo akademi
(icke-svenskt efter 1809) var Köpenhamns universitetsbibliotek den första
utländska institution med vilken biblioteket knöt fasta bytesförbindelser.
Allt akademiskt tryck i Köpenhamn från och med 1819 finns i Uppsala,
varför kontakterna torde ha etablerats omkring 1820. Ett tiotal år senare
inleddes motsvarande samarbete med universitetet i Kristiania och under
Johan Henric Schröders tid som bibliotekarie knöts kontakter med bibliotek
i både Tyskland och Storbritannien. Mellan Uppsala och en rad andra europeiska universitet slöts 1859 en överenskommelse att utbyta vetenskapliga
skrifter, särskilt avhandlingar, med varandra. Detta avspeglade naturligtvis
det faktum att dissertationernas kvalitet och vetenskapliga värde blev större
genom olika författningsändringar vid seklets mitt, i Sveriges fall genom 1852
års universitetsstatuter.
I praktiken innebar nyordningen att antalet pliktexemplar som avhandlingsförfattare skulle leverera till biblioteket höjdes från 60 till 110. Ett första
initiativ till en sådan bytesöverenskommelse hade tagits redan 1849 av professor Julius Cæsar i Marburg, men det dröjde alltså ett decennium innan
planerna förverkligades. Anledningen till dröjsmålet blev aldrig klarlagd. På
våren 1859 – sedan Cæsar under tio år förgäves väntat på ett svar från Uppsala – tog han kontakt med universitetets dåvarande rektor Anders Fredrik
Beckman för att höra varför biblioteket inte hade reagerat på hans förfrågan. Beckman anmälde saken i konsistoriet, där dock ingen av ledamöterna
hade hört talas om Cæsars initiativ eller hans skrivelse från 1849. ”Någon
annan förklaring häraf kan ej gifvas”, skrev Upsala-Posten, ”än att antingen
prof. Cæsars inbjudning aldrig hit framkommit, hvilket väl är det sannolika,
eller ock att den hit ankommen af dåvarande rektor blifvit förgäten och
förlagd.” Sommaren 1860 skedde den första utsändningen från Uppsala till
ett fyrtiotal europeiska bibliotek, och vid samma tid började motsvarande
bokleveranser att anlända till biblioteket. Det internationella utbytet blev
större och större under de följande decennierna; bland annat slöts 1883 en
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överenskommelse om utbyte av vetenskapligt tryck mellan Uppsala och
arton franska bibliotek. En rad liknande bytesförbindelser med utländska
universitet och bibliotek upprättades under de följande decennierna.
Till dessa bytesförbindelser kom bibliotekets egna förvärv liksom större
och mindre donationer från kungahuset, lärda samfund, privatpersoner och
via testamenten. Här behöver endast några exempel anföras. Under 1850-talet donerades Göran Wahlenbergs efterlämnade samling av främst medicinska och naturalhistoriska verk till biblioteket, som vid samma tid mottog
Carl Gabriel Oxenstiernas donation. I slutet av 1860-talet fick biblioteket utvälja tidigare saknade volymer ur Oscar I:s efterlämnade boksamling. På auktion inköptes vid samma tid Israel Hwassers efterlämnade bibliotek. Under
1860-talet skänkte änkedrottning Josefina ett antal bokverk. År 1868 erhöll
biblioteket en Kungl. Maj:t tillhörig fotografisk avbildning av Codex Frisianus, den äldsta bevarade handskriften av en Snorre Sturlasson-text, vars original finns i Köpenhamn. År 1870 fick biblioteket genom en testamentarisk
donation tillgång till överstekammarjunkaren Bernhard von Beskows boksamling om totalt cirka 2 000 volymer exklusive en stor samling planschverk.
Några år senare erhöll universitetet boksamlaren och garvaråldermannen
Jacob Westins omfattande samling av både böcker och handskrifter. Givetvis var Westins donation, vid sidan av Erik Wallers den största i universitetsbibliotekets historia, välkommen och värdefull, men i det korta perspektivet innebar den att utrymmesbristen blev än mer akut. När samlingen
skulle ställas upp i Carolina såg man ingen annan utväg än att använda Carolinasalens galleri. Samlingens handskrifter placerades dock i manuskript
rummet på bottenplanet.
Även ett inre rum innanför solennitetssalen togs i början av 1880-talet
i bruk för boksamlingarna, men allt detta gav bara ett temporärt andrum,
eftersom beståndet hela tiden utökades med nya donationer och förvärv.
Astronomen Athanasius F.D. Wackerbarth donerade testamentariskt sitt
bibliotek 1885. Oscar II skänkte 1889 ett antal handskrifter och tryckta arbeten som han i sin tur hade erhållit i gåva under orientalistkongressen.
Carl Wahlund deponerade sin stora samling av provensalsk och fornfransk
litteratur, vilken efter hans död övergick i universitetets ägo. Kort före sin
bortgång 1913 meddelade Wahlund dessutom att överbibliotekarien efter
hans död skulle få utvälja alla önskade volymer ur hans efterlämnade privatbibliotek. Wahlunds donationer innebar en väsentlig förstärkning av universitetets fransk-filologiska avdelning, vilken antog namnet Bibliothèque
Wahlund. År 1906 tillkom en stor testamentarisk donation från nordisten
Fredrik Tamm. Samma år lyckades biblioteket inköpa orientalisten Herman
Almkvists efterlämnade bibliotek sedan en anonym donator kontaktat
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Jacob Westin. Xylografi av Evald Hansen.

Westinska donationen
Bland de många bokdonationer som inflöt till Carolina under 1800-talets andra hälft intog Jacob Westins en särställning. Westin hade i unga år övertagit sin faders garveri på
Kungsholmen i Stockholm, men det var som bibliofil han tidigt blev bemärkt. Redan när
han var fyrtio år omfattade hans boksamling 22 000 volymer. Hela biblioteket donerades
testamentariskt till universitetet under jubileumsåret 1877. Vintern 1880/81, efter Westins
död, överfördes samlingen till Uppsala. Donationen uppgick till omkring 22 000 nummer,
varav 2 350 kapslar med ströskrifter, omkring 1 800 handskrifter samt åtskilliga kartor och
porträtt. Det rika bildmaterialet utgjorde – tillsammans med Carl Hårds och Carl Gyllenborgs donationer – grunden till vad som senare blev bibliotekets kart- och bildavdelning.
Westins samling rörde åtskilliga ämnesområden, men en förkärlek hade han för topografisk
litteratur, särskilt rörande Stockholm. För att understödja den topografiska och historiska
forskningen kring Uppland och Stockholm donerade han 50 000 kronor till grundandet av
Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, vilket ibland skämtsamt benämndes
”garvarsocieteten”. Det rådde en viss rivalitet mellan Jacob Westin och Kungliga bibliotekets överbibliotekarie Gustaf Edvard Klemming, vilket brukar anföras som förklaring till
varför den förnämliga boksamlingen hamnade i Uppsala.

exegeten S.A. Fries och för ändamålet erbjudit 5 000 kronor. Almkvists
samling omfattade 1 027 böcker och 289 broschyrer. Det uppdagades senare
att donatorn var häradshövdingen och riksdagsmannen Knut Tillberg. Efter
kirurgen Karl Gustaf Lennanders död 1908 fick Carolina ur hans bibliotek
utvälja 630 volymer med nyare facklitteratur inom hans område. Teologen
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Oscar Quensel bestod biblioteket med en rad donationer av både böcker
och handskrifter. Efter hans död 1915 gav änkan Florence Quensel överbibliotekarien tillåtelse att utvälja all önskad litteratur ur hans efterlämnade
bibliotek. På så sätt kom sammanlagt 444 böcker och åtskilliga broschyrer
och handskrifter i bibliotekets ägo. Litteraturhistorikern och förste bibliotekarien Ernst Meyer, som dog 1914, testamenterade på ett motsvarande sätt
789 volymer (huvudsakligen litteraturhistoriska arbeten), vilka tidigare saknats i Carolina. Sundbornsprosten Carl Fredrik Pettersson, som var far till
professorn i klassisk fornkunskap Sam Wide, donerade i mitten av 1910-talet
20 000 kronor, som skulle utgöra grunden till en fond för inköp och inbindning av böcker om klassisk arkeologi. Bokinköpen skulle ske i samråd mellan överbibliotekarien och professorn i ämnet. De böcker som på detta sätt
förvärvades skulle förses med ett särskilt ex libris, utvisande att de härrörde
från ”Sundbornsprostens donation”.
Bibliotekets bestånd utökades inte bara med tryckta böcker, utan även
med brev och handskrifter. Vid mitten av 1800-talet tillkom flera viktiga
linneanska handskrifter. På våren 1845 hade universitetet lyckats förvärva
originalmanuskriptet till Linnés Nemesis divina, vilken vid ankomsten till
Uppsala utgjordes av 203 lösa blad. I slutet av 1852 inköptes sex originalhandskrifter, i samtliga fall ungdomsverk av Linné, från sterbhuset efter
professorn och Västeråsbibliotekarien Reinhold Scheringsson. Mot slutet
av 1800-talet anlände ytterligare Linneana. Smålands nation deponerade
1887 en samling av Carl Peter Thunbergs manuskript, däribland ett rekommendationsbrev av Linnés hand. År 1891 donerade Olof Hammarsten ett
band med tjugotre brev från Linné till farmakologen och botanisten Johan
Anders Murray, senare professor i Göttingen.
Handskriftssamlingen utökades under 1800-talets andra hälft med en
rad andra värdefulla tillskott. På våren 1871 donerade exempelvis kammarherren Rudolf Cederström ett stort antal brev ur Nils von Rosensteins korrespondens med en rad svenska och utländska författare, däribland Anders
Johan von Höpken, Johan Henric Kellgren, Gudmund Jöran Adlerbeth,
Jean-François Marmontel och Jean le Rond d’Alembert. Ättlingarna till Per
Arvid Säve överlämnade 1887 ett konvolut med dennes brevväxling med
brodern Carl Säve åren 1831 till 1876. Enligt instruktionen skulle konvolutet
vara förseglat tills vidare, men sekretessen bröts efter tjugofem år. Orientalisten Otto Fredrik Tullbergs arvingar skänkte 1904 hans omfattande
efterlämnade handskriftsmaterial rörande syrisk, hebreisk och indisk filologi till biblioteket. Inför avtäckningen av Wennerbergstatyn 1912 donerade
Wennerbergs dotter Signe Taube dennes egenhändiga manuskript med ord
och musik till ”Gluntens duetter”, vilket var Gluntarnes ursprungliga titel.
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År 1908 förvärvade bibliotekets plansch- och kartsamlingar fotografen
Emma Schensons svit om 168 större och mindre fotografier av Uppsala
domkyrka före och under ombyggnaden 1885–93. Under läsåret 1912/13 erhöll biblioteket en större mängd brev och handskrifter, som tillhört professorn i österländska språk Gustaf Knös. Lådan med handskrifterna påträffades när Fackskolan för huslig ekonomi, som huserade i före detta Knöska
gården, skulle riva ett uthus. Fackskolan överlämnade sitt fynd till Carolina,
men Knös’ ättlingar protesterade och hävdade sin ägorätt. Sedan biblioteket återlämnat några hushållsböcker och ett antal brev av mindre allmänintresse slöts en överenskommelse, varvid nästan hela materialet övergick i
bibliotekets ägo.
Den snabba kvantitativa tillväxten, liksom förändrade bibliografiska
principer, medförde även behov av förbättrad katalogisering. År 1814 hade
Pehr Fabian Aurivillius tryckt sin katalog, men nytillskotten därefter hade
förtecknats i handskrivna supplementband, som bands in efterhand och numera benämns katalog 62. Johan Henric Schröder inledde en accessionskatalog för utländskt förvärv från och med 1850. Denna katalog upphörde
1885, men ersattes av gemensam accessionskatalog för Sveriges offentliga
bibliotek, vilken utkom första gången 1886. Den gemensamma katalogen,
som tillkom på initiativ av Elof Tegnér och utarbetades av E.W. Dahlgren,
hade både praktiska och ekonomiska fördelar. Tryckkostnaderna minskade
samtidigt som biblioteksanvändarna kunde överblicka beståndet även vid
andra bibliotek. Fjärrlån blev därmed ett sätt att undvika onödiga bokinköp.
De stora donationer som inflöt, liksom bytesförbindelserna, hade stor
betydelse för biblioteket, eftersom anslagen för bokinköp var blygsamma.
Under läsåret 1904/05 uppgick detta anslag endast till 12 821 kronor och
50 öre, vilket skulle räcka till att införskaffa relevant litteratur inom alla
vetenskapliga områden. Förhållandena var avgjort sämre än vid Kungliga
biblioteket, vilket irriterade bibliotekarierna i Uppsala. I en tidningsartikel
från 1905 beklagade en av dem situationen: ”Jämför man k. bibliotekets inköpsumma med Uppsala universitetsbiblioteks, den förra är nära nog dubbelt så stor som den senare, ser man, huru mycket bättre k. biblioteket är
ställt i detta afseende, i synnerhet som denna institution icke köper naturvetenskapliga saker.”
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Om- och tillbyggnader
Uppförandet av universitetshuset drog ut på tiden. Först i mitten av 1880talet var arbetet med den nya byggnaden så långt framskridet att intresset
återigen riktades mot Carolina och dess behov. En kommitté tillsattes 1885
och man vände sig till arkitekten Carl August Kihlberg som ledde byggnadsarbetet vid universitetshuset för att erhålla ett förslag till ombyggnad.
Kihlberg följde i huvudsak Per Ulrik Stenhammars förslag från 1873. De nya
våningsplanen i det gamla trapphuset skulle dock anpassas till den befintliga byggnadens. Bottenvåningen skulle inrymma en låneexpedition samt
en läsesal med tjugofem platser. I mezzaninvåningen omedelbart ovanför
skulle plats beredas för tre arbetsrum, och de båda övre våningarna skulle
byggas om till bokmagasin. Kommittén presenterade förslaget 1886 och lade
fram det till riksdagen året därpå. Ärendet förvandlades därefter, vilket inte
är ovanligt, till en rent ekonomisk fråga. Universitetet hade begärt 350 000
kronor, men riksdagen anslog bara 200 000 kronor. Kihlberg inkom då med
ett mer spartanskt förslag samtidigt som universitetet tillsköt 50 000 kronor
av egna medel. Det visade sig vara tillräckligt.
Sedan Kungl. Maj:t ställt de anvisade medlen till universitetets förfogande kunde ombyggnaden av Carolina inledas under sommaren 1888. I början
av juli tecknade drätselnämnden kontrakt med entreprenörerna, vilka för
en kostnad av 94 500 kronor åtog sig att riva den gamla huvudtrappan, mura
upp nya bärande murar samt uppföra den invändiga bärande järnkonstruktionen. I augusti lämnade arkitekten Kihlberg Uppsala för att bosätta sig i
Buenos Aires. Till hans efterträdare som ansvarig för Carolinaombyggnaden
utsåg drätselnämnden arkitekten Emil Viktor Langlet. Trots arkitektbytet
fortskred ombyggnaden enligt planerna. Rivningen av trappan och uppförandet av den nya inre stommen var färdiga i november 1889. Därmed hade
den ståtliga Carolinasalen förvandlats till ett bokmagasin. Smedmästaren
J.F. Carlsson uppförde järnställningarna till bokhyllorna och försåg dem med
hyllplan.
I november 1892 var omdaningen av biblioteksbyggnaden slutförd, även
om arbetet med bokuppställningen pågick ytterligare ett halvår. Med undantag för en vecka i maj 1890 hade biblioteket varit öppet under hela byggnadsperioden. Ombyggnaden förändrade Carolina på ett genomgripande
sätt. Byggnadens exteriör försågs med rusticerande hörnkedjor. Bibliotekets
besökare använde till vardags en ingång på husets södra sida, medan huvudingången mot Drottninggatan endast brukades vid solenna tillfällen, främst
konserter och fester i Carolinasalen. Till följd av ombyggnaden omdirigerades från och med sommaren 1890 även vardagsbesökarna till huvudentrén.
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Brandsäkerheten förbättrades, dels genom att brandbottnar inlades mellan
de nya våningsplanen, dels genom att brandmurar uppfördes vinkelrätt mot
byggnadens längdsträckning från förhallen ända upp till takåsen. Murarna
skar således av de forna boksalarna i andra våningen. Utrymmesmässigt var
dock vinsterna begränsade till trapphusflygeln. Där inrymdes en läsesal,
låneexpedition samt tjänsterum för överbibliotekarien. En större och en
mindre hiss installerades dessutom, vilket underlättade boktransporterna
mellan våningsplanen.
Den stora ombyggnaden avspeglade bibliotekarien Claes Annerstedts
ambition att omdana Carolina till ett framstående universitetsbibliotek,
som skulle tåla internationella jämförelser. Sannolikt förekom en viss rivalitet gentemot Kungliga biblioteket, som hade erhållit en ny huvudbyggnad något decennium tidigare. I alla händelser hade Carolina, vid tiden för
Annerstedts tillträde som bibliotekarie, kommit till vägs ände: expansion,
utveckling och modernisering var uteslutet så länge trapphuset och solennitetssalen fanns kvar.
I den gamla Carolinasalen uppfördes av ekonomiska skäl endast ett bärande ”skelett” av järnbalkar och järnkolonner, med vilka en gallerivåning
skulle kunna inredas vid en senare tidpunkt. Så skedde dock inte förrän i
samband med Axel Anderbergs ombyggnad på 1910-talet. Dessförinnan bestod golvet i galleriet endast av bjälklag med fyllning av kalkstensgrus. Det
faktum att Carolinasalen inte kunde tagas i bruk som bokmagasin bidrog
till att den Annerstedtska ombyggnaden snart visade sig vara otillräcklig för
bibliotekets behov. Redan när böckerna ställdes upp i bokmagasinen stod
det klart att mer än hälften av det nya utrymmet omedelbart måste tagas i
anspråk. År 1896, det vill säga bara tio år efter den sista promotionshögtiden
i Carolinasalen, var utrymmet återigen fyllt, varför man tvingades ställa ut
provisoriska bokhyllor av trä där möjlighet fanns. En viss yta frigjordes år
1900 när tidnings- och tidskriftssamlingen flyttade till slottet, men lösningen erbjöd bara ett temporärt andrum. De fuktiga och opraktiska rummen
på slottet utgjorde dessutom en allt annat än idealisk uppställningsplats för
de ömtåliga tidningarna, vilka dock inte flyttade därifrån förrän 1966.
I början av 1900-talet genomfördes ett flertal åtgärder för att höja standarden och komforten i biblioteket. Efter många klagomål över det iskalla
och dragiga marmorgolvet inlades 1905 en linoleummatta i läsesalen. För att
underlätta lånehanteringen och för att förhindra köbildning vid lånedisken
uppsattes samma år en postlåda vid bibliotekets södra ingång, där låneansökningar kunde lämnas. Lådan tömdes varje vardag klockan 10 och någon
timme därefter kunde lånen uthämtas i låneexpeditionen. Kring årsskiftet
1907/08 installerades elektriskt ljus i läsesalarna. Denna väsentliga förbätt-
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ring av ljusförhållandena möjliggjorde förlängningar av läsesalarnas öppettider, men installationen genomfördes inte utan ängslan för brandfaran. I
besiktningsprotokollet framhöll den ansvarige ingenjören att han hade goda
skäl att anse ”att denna elektriska installation både genom sitt utförande
och sitt system uppfyller de längst gående fordringar på säkerhet och skydd
mot eldfara”. Icke desto mindre vidtogs åtgärder för att öka brandsäkerheten; bland annat fick en nattvakt i uppdrag att patrullera genom byggnaden
en timme efter stängning. Samtidigt med elljuset installerades ett internt
telefonsystem i biblioteket, vilket underlättade kommunikationen mellan
våningsplanen.
Säkerheten vid biblioteket rörde inte bara brandfaran. I januari 1909 insände bibliotekarien Leonard Bygdén en längre varningsskrivelse till konsi
storiet rörande förvaringen av Codex argenteus (”Silverbibeln”). Skrivelsen
var föranledd av en från England utfärdad varning ”att i tid skydda Codex
argenteus för ett band inbrottstjufvar, som ha till specialitet att stjäla antikviteter och som redan på flera platser lära utöfvat sin verksamhet och som
särskildt utsett denna vår verldsberömda handskrift som föremål för sin
traktan”. Konkret föreslog Bygdén två åtgärder, dels att skriften inte längre
skulle visas för allmänheten, dels att den skulle förvaras på en för utomstående obekant plats i biblioteksbyggnaden. Resultatet blev att konsistoriet
bestämde att endast några få av de 187 bladen samt själva pärmen av drivet
silver skulle visas offentligt. Stöldhotet utgjorde på samma gång en god förevändning att skydda Silverbibeln från slitage genom att avbryta den tidigare
mycket generösa turistexponeringen.
Bibliotekets allt överskuggande problem förblev dock utrymmesbristen,
vilken vid 1910-talets ingång återigen hade blivit akut. Böcker fick ställas
upp i flera varv på hyllorna, fönsternischerna användes som uppställningsplats för bokstaplar och handskrifter låg i högar på olika bord. Det stod
därför klart att omfattande åtgärder måste vidtagas. År 1911 började överbibliotekarien Aksel Andersson i samråd med arkitekten Axel Anderberg
att planera för en framtida utbyggnad av bibliotekshuset. Resultatet blev
skriften Förslag till Beredande af ökadt utrymme inom Uppsala Universitets
Bibliotek, som presenterades för konsistoriet 1912. Förslaget godkändes i allt
väsentligt och 1913 års riksdag beviljade ett anslag om 599 000 kronor för
byggnadsprojektet. Enligt kontraktet skulle allt vara slutfört sensommaren
1916, men arbetet blev några månader försenat och avslutades inte förrän på
nyåret 1917. Under det följande året slutfördes sedan inredningsarbetet.
Arbetet innebar att jordmassor schaktades ut, så att en källarvåning kunde inrättas under hela den gamla huvudbyggnaden. Ursprungligen fanns en
källare enbart under den gamla trapphusflygeln. I de nya källarutrymmena
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bereddes plats för bland annat bokbinderi, fotografirum med mörkrum samt
toaletter. Fotografirummet kom väl till pass, eftersom biblioteket – under
medverkan av The Svedberg – vid denna tid inledde det omfattande arbetet med att färdigställa en fotografisk reproduktion av Silverbibeln. Av stor
betydelse var de nya utrymmen som tillkom. Den gamla trapphusflygeln på
byggnadens västra sida förlängdes med 8,65 meter (de tre yttersta fönsterraderna tillhör tillbyggnaden) och i anslutning till denna uppfördes en större
läsesal mot Carolinaparken. Den rektangulära läsesalen, som uppfördes vinkelrätt mot flygeln, kunde erbjuda utrymmen för nittiosex forskarbord. I
källaren under läsesalen skapades ett stort tidnings- och tidskriftsförråd,
men behov fanns fortfarande av de tre rum som inrättats på slottet år 1900.
Fyra spiraltrappor, en i varje hörn, ledde upp till gallerierna. Där, liksom
längs bottenvåningens väggar, uppställdes ett referensbibliotek, vilket sammanlagt omfattade mellan 12 000 och 13 000 band.
Genom Axel Anderbergs omgestaltning av biblioteket skedde ett tillskott om cirka 11 500 meters hyllbräde, vilket motsvarade plats för omkring
460 000 bokband. Om man dessutom räknar in utrymmen för liggande
band samt tidningskällaren och nya vindsytor uppgick den sammanlagda
vinsten till närmare 17 000 hyllmeter. Ombyggnaden under 1910-talet blev
därmed betydligt mer omfattande än den som företogs under Annerstedts
ledning. Den blev dock ingalunda den sista i Carolinas historia.

Bibliotekarierna
Under universitetsbibliotekets första tid, det vill säga 1600-talets förra hälft,
bestod personalstyrkan vid biblioteket blott av en enda person, bibliotekarien. År 1655 tillkom medel för en amanuens, vilken snart fick titeln vice
bibliotekarie. Ytterligare en amanuensbefattning skapades 1699, varför bibliotekspersonalen under större delen av 1700-talet utgjordes av tre personer.
Genom en donation från Johan Hinric Lidén möjliggjordes 1788 inrättandet
av ytterligare en amanuenstjänst, vilken efter donatorn benämndes ”Lidénska amanuensen”. Någon ytterligare utvidgning av personalstyrkan skedde
inte under 1800-talets första hälft. År 1852 bestod bibliotekspersonalen av
bibliotekarien Johan Henric Schröder, vice bibliotekarien Carl Johan Fant,
ordinarie amanuensen Johan Fredrik Israel Landberg samt Lidénske amanuensen Erik Ulrik Ekholm. Till detta kom sju oavlönade extra ordinarie
amanuenser samt två vaktmästare.
Riksdagen 1853/54 beviljade medel för ännu en amanuenstjänst med en
årslön om 450 kronor, vilket kan jämföras med den ordinarie amanuensens
årslön om 600 kronor och den lägst avlönade Lidénska amanuensens 225
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kronor. Lönerna för bibliotekstjänstemännen var överlag påfallande låga,
men vid riksdagen 1856/58 skedde en höjning. Bibliotekariens och vice bibliotekariens löner fastställdes till 4 000 respektive 2 000 kronor om året.
Mest markant var emellertid höjningen av amanuenslönerna, vilka mer än
fördubblades till 1 500, 1 200 respektive 800 kronor. En ny lönejustering
skedde 1875, varvid bibliotekariens och vice bibliotekariens löner höjdes till
6 000 respektive 4 000 kronor, vilket ganska väl motsvarade lönen för en
ordinarie respektive extra ordinarie professor. De tre amanuenserna tjänade
därefter 2 500, 2 000 respektive 1 500 kronor per år.
Enligt det reglemente för bibliotekets förvaltning som utfärdades 1849
skulle bibliotekarien ansvara för vården av biblioteket under insyn av konsistoriet. I egenskap av ”förste embetsmannen wid bibliotheket” tillkom
det honom att leda verksamheten och att fördela arbetet mellan de övriga
medarbetarna. Vice bibliotekarien skulle bistå bibliotekarien och vara beredd att inträda i dennes ställe vid sjukdom eller annat förfall. Utlåningen
utgjorde vice bibliotekariens främsta ansvarsområde. Bibliotekets ordinarie
amanuenser skulle biträda vid utlåningen och katalogiseringsarbetet. Till
Lidénska amanuensens uppgifter hörde dessutom att ”wårda bibliothekets
samling af disputationer och programmer och att katalog öfwer desamma
upprätta och fortsätta”. De extra ordinarie amanuenserna var skyldiga att
ägna en timme om dagen åt arbete som bibliotekarien anvisade samt att i
turordning tjänstgöra vid utlåningen.
Från 1854 och fram till sekelskiftet 1900 skedde över huvud taget ingen
utökning av den fasta personalstyrkan, vilket får betraktas som högst anmärkningsvärt med tanke på utlåningens utveckling samt på den tid som
åtgick för att katalogisera den allt rikare skörden av inkommande material.
Bokbeståndets snabba ökning under 1800-talets andra hälft åtföljdes av en
lika markant uppgång i utlåningsstatistiken. År 1854 uppgick utlåningen till
omkring 1 500 volymer om året; motsvarande siffra 1868 var 5 000. Ökningen fortsatte i samma takt under de följande decennierna och översteg 12 000
volymer 1897. Utlåningen hade således åttadubblats under loppet av fyra
decennier. Till detta kom att fjärrlån var ett nästintill okänt begrepp under
1850-talet, men kring sekelskiftet 1900 var situationen en helt annan. ”Nu
förgår”, rapporterade bibliotekarien Claes Annerstedt 1898, ”knapt någon
dag, att ej handskrifter och böcker anlända, som för forskares räkning härstädes genom institutionen rekvirerats från såväl inhemska som utländska
bibliotek och arkiv, hvilket innebär ej blott vidgad korrespondens, utan ökad
bokföring och nytt ansvar.” Den gemensamma nationella accessionskatalogen, som började utges 1886, utgör den främsta förklaringen till den snabba
ökningen av antalet fjärrlån.
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Bibliotekets öppettider blev därtill allt mer omfattande. I början av
1860-talet var öppethållandet begränsat till två timmar på vardagarna. Sextio år senare var biblioteket tillgängligt under nio timmar. För att driften av
biblioteket skulle fungera var man helt beroende av de oavlönade extra ordinarie amanuensernas arbetsinsatser. Dessa rekryterades bland yngre forskare, vilka – för sin vetenskapliga verksamhets skull eller med förhoppning
om framtida anställning – valde att arbeta ideellt för bibliotekets räkning.
Med tiden blev det allt svårare att uppbringa extra ordinarie amanuenser
som dels var beredda att arbeta ideellt, dels hade de kvalifikationer som
ett allt mer professionaliserat biblioteksväsende krävde. På bibliotekariens
begäran beviljade därför riksdagen 1892 ett årligt anslag på 2 500 kronor för
att kunna bereda de extra ordinarie amanuenserna åtminstone en blygsam
ekonomisk ersättning. Detta belopp höjdes senare till 3 500 kronor, men
villkoren förblev eländiga. Pengarna fördelades på så sätt att de fem äldsta
fick varsin skärv men de övriga förblev oavlönade.
Grundproblemet kvarstod således. Bibliotekets löneanslag var helt otillräckliga och den fasta personalstyrkan var alltför liten för att motsvara de
växande behoven, inte minst efter ombyggnaden av Carolina åren kring
1890. På våren 1898 insände Claes Annerstedt en längre skrivelse till konsistoriet, i vilken han vädjade om fler tjänster till biblioteket. Hans omfattande utredning gav resultat. På grundval av utredningen, och efter förslag
från Kungl. Maj:t, beslutade riksdagen att bevilja medel för ytterligare en
vice bibliotekarie (4 000 kronor per år), en ny amanuens (2 500 kronor per
år) samt en ny vaktmästare (600 kronor per år). Aksel Andersson utsågs till
ny vice bibliotekarie vid sidan av Leonard Bygdén, medan den nyinrättade
amanuenstjänsten tillföll Robert Almqvist. Generationsväxlingen fullbordades år 1900 när Ernst Meyer och Markus Hulth tillträdde de vakanta
befattningarna som andre respektive tredje amanuens.
Från Schröder till Styffe
Johan Henric Schröder innehade bibliotekariebefattningen från 1830 till sin
död i kolera 1857. Hans närmaste medarbetare under nästan hela denna tid
var vice bibliotekarien Carl Johan Fant. När Schröders efterträdare skulle
utses på våren 1858 anmälde flera personer intresse, men det var omöjligt att
förbigå Fant efter tjugofem års väl vitsordat arbete för biblioteket. Principiellt intressantare var diskussionen om andrarummet, i vilket fem konsistorieledamöter ville uppföra historikern Carl Gustaf Malmström, främst med
hänvisning till dennes framstående vetenskapliga arbeten, i synnerhet den
storslagna historiken över frihetstiden. Malmström fick dock inte ens plats
på förslaget, utan fick stå tillbaka för de båda biblioteksmännen Johan Fred-
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rik Israel Landberg och Anders Lagerberg. Frågan om hur vetenskapliga, i de
flesta fall historievetenskapliga, meriter skulle värderas i förhållande till mer
renodlad bibliotekserfarenhet blev en återkommande fråga vid 1800-talets
tjänstetillsättningar på olika nivåer. Bibliotekariesysslan framstod allt mer
som en profession på egna villkor, där ådagalagda kvalifikationer rörande
klassificeringsprinciper och annat ansågs väga tyngre än ett vetenskapligt
författarskap. Detta förhållande avspeglade den allmänna tendensen till vetenskaplig specialisering under 1800-talets andra hälft.
Carl Johan Fant var sextio år gammal när han övertog befattningen som
bibliotekarie. Han var ingen oäven biblioteksman även om hans utnämning
bar prägel av belöning för lång och trogen tjänst. Hans befordran innebar
att posten som vice bibliotekarie blev ledig. Till dess innehavare utsågs Carl
Gustaf Styffe, som efterträdde Fant som bibliotekarie fem år senare. Styffe
tillhörde landets främsta handskriftsforskare och hade skaffat sig bred erfarenhet genom ett mångårigt arbete vid Riksarkivet. Med kraft grep han sig
an uppgiften att ordna bibliotekets väldiga mängd handskrifter, av vilka dittills endast ett fåtal samlingar hade katalogiserats. Efter pensioneringen 1882
bosatte sig Styffe i Stockholm, där han vid dryga sjuttio års ålder inledde
utgivningen av Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling.
När Styffe utnämndes till bibliotekarie 1864 övertog förste amanuensen Anders Lagerberg platsen som vice bibliotekarie. Denna tillsättning
föregicks av en strid som inte saknar principiellt intresse. Lagerberg hade
nämligen en konkurrent i latinisten Anders Frigell, den drivande kraften bakom tillkomsten av studentkårens bibliotek. Frigell hade blivit förbigången när adjunkturen i latin tillsattes några år tidigare, varför han i
stället hoppades kunna vinna en fast plats vid universitetet genom biblioteket. Som specimen utgav han avhandlingen Om bibliothekskataloger
(1864). Det uppdagades emellertid att nästan hela innehållet var plagierat
ur några nyutkomna internationella biblioteksverk, främst Julius Petzholdts Chronologische Uebersicht von bibliographischen Systemen (1860) och
Johann Georg Seizingers Theorie und Praxis der Bibliothekswissenschaft
(1863). Detta föranledde Frigells medsökande Anders Lagerberg att utge
en anonym granskning, i vilken Frigells text återgavs parallellt med de
utländska förlagorna, vilket hade en förödande effekt. Lagerberg fick tjänsten, Frigell blev inte ens uppförd på förslag. Arton år senare sökte Frigell
bibliotekariebefattningen i konkurrens med bland andra Claes Annerstedt
och John Hellstenius. Han hade inte ägnat sig åt biblioteksverksamhet
sedan mitten av 1860-talet och var givetvis chanslös. Professionaliseringen
av bibliotekariesysslan hade fört med sig att det inte längre räckte med
lärda meriter, till exempel docenturer i historia eller latin. För att kunna
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utnämnas till en ledande befattning vid biblioteket fordrades även erfarenhet från praktiskt biblioteksarbete.
Tillsammans med Styffe svarade Lagerberg för ledningen av biblioteket
fram till 1880-talets början. Bland bibliotekarierna vid denna tid fanns den
nyss nämnde John Hellstenius, som genomförde studieresor till bibliotek i
Tyskland, Frankrike, London och Köpenhamn, från vilka han publicerade
sina intryck i skriften Anteckningar om utländska bibliotek (1877). I slutet av
1860-talet tillträdde han en anställning som aktuarie vid Statistiska centralbyrån, men trots att han snabbt blev en välrenommerad statistiker närde
han förhoppningar om att kunna återvända till biblioteksbanan. En möjlighet härtill öppnade sig när Anders Lagerberg erhöll avsked från befattningen
som vice bibliotekarie 1881. Hellstenius var dock inte den ende som visade
intresse för den lediga tjänsten; det gjorde även filosofidocenten Leonard
Bygdén samt Bernhard Lundstedt och J.A. Lundell, extra ordinarie amanuenser vid Kungliga biblioteket respektive Carolina. Ingen av dessa förmådde
dock meritmässigt mäta sig med Hellstenius. Det kunde däremot Claes Annerstedt, som hade disputerat i historia i slutet av 1860-talet och därefter
under tio år varit verksam vid biblioteket. Under 1870-talet uppehöll han
samtidigt adjunkturen och den extra ordinarie professuren i historia. Dessutom hade han framlagt den första delen av sin voluminösa historik över
universitetet inför jubileet 1877.
När det gällde vetenskapliga förtjänster ägde Annerstedt ett odiskutabelt
försteg framför Hellstenius, som dock å sin sida kunde uppvisa större formella kvalifikationer som biblioteksman, även om denna erfarenhet låg några år tillbaka i tiden. Både Hellstenius och Annerstedt insåg mycket väl att
konkurrensen om posten som vice bibliotekarie utgjorde en förpostfäktning
inför den kommande bibliotekarietillsättningen. Carl Gustaf Styffe skulle
nämligen fylla sextiofem år under våren 1882, varför hans snara pensionsavgång väntades. I konsistoriet erhöll Hellstenius första förslagsrum med sjutton röster mot Annerstedts nio, men trots detta blev det till slut Annerstedt
som utnämndes. Han tillträdde befattningen som vice bibliotekarie i juni
1882. Vid samma tid gick Styffe i pension, varför posten som bibliotekarie
därmed blev ledig. Detta innebar att Annerstedt och Hellstenius fick konkurrera om en ledarbefattning vid biblioteket för andra gången inom några
månader. Denna gång erhöll Annerstedt stöd av en betryggande majoritet
i konsistoriet, varefter hans utnämning till bibliotekarie följde i maj 1883.
Hellstenius, som avled redan 1888, kvarstod som aktuarie vid Statistiska
centralbyrån. Han hade varit självskriven som vice bibliotekarie efter Annerstedts befordran, men var förmodligen föga intresserad av att arbeta vid
biblioteket som dennes närmaste man.
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Från Annerstedt till Andersson
Den generationsväxling, som inleddes när Anders Lagerberg och Carl
Gustaf Styffe drog sig tillbaka i början av 1880-talet, fullbordades när den
sjuttiosexårige trotjänaren Erik Ulrik Ekholm gick i pension på hösten 1883.
Leonard Bygdén utnämndes i februari 1884 till vice bibliotekarie. Samma
år tillträdde Eugène Lewenhaupt, Erik Henrik Lind och Aksel Andersson
tjänsterna som förste, andre och tredje amanuens.
Med Claes Annerstedt som föreståndare fick biblioteket en eminent
kraft, som tog nya initiativ avseende såväl förvärv som katalogisering och
tillhandahållande av samlingarna. Särskilt viktigt var att biblioteket utrustades med en ordentlig läsesal med referensbibliotek. Annerstedt arbetade
enträget för att utverka fler tjänster och för att förbättra lokalförhållandena
– ombyggnaden av Carolina åren kring 1890 bar, som vi har sett, i stor utsträckning hans prägel. Hans tid som bibliotekarie har följaktligen framställts som ”den mest betydelsefulla epoken i bibliotekets nyare historia och
inledningen till dess moderna skede”. Som person sägs Annerstedt ha varit
något hetsig och med stränga krav på både medarbetare och studenter. Efter
drygt tjugo år som bibliotekarie drog han sig tillbaka på hösten 1904. Två år
dessförinnan hade han efterträtt Gunnar Wennerberg på stol nummer två
i Svenska Akademien. Sedan han lämnat bibliotekarietjänsten kunde han
helt ägna sig åt sin magistrala universitetshistorik, som han påbörjat redan i
början av 1870-talet.
År 1869 hade Annerstedt anmält tre nyligen utgivna universitetshistoriska arbeten i Svensk literatur-tidskrift: Martin Weibulls Lunds universitets
historia, utgiven i samband med universitetsjubileet i Lund 1868, Holger
Rørdams Kjöbenhavns Universitets Historie (1868) samt Robert A. Renvalls
Biografiska anteckningar öfver det finska universitetets lärare, embets- och tjenstemän från dess flyttning till Helsingfors 1828 till nuvarande tid (1869). Med
anledning av dessa arbeten ställde Annerstedt frågan när Uppsala skulle
få en motsvarande historik. ”Universitetets jubelfest står snart för dörren”,
skrev han, ”ty hvad äro väl sju år inom vetenskapens lif? Och för vår del
kunna vi knapt tänka oss den dagen värdigt firad, utan att universitetet värdigt hedrar sina egna minnen genom att då hafva upptecknat och framlagt
den för efterverlden.” Inom den särskilda jubelfestkommittén, som bildades
i slutet av 1871, väcktes i ett tidigt skede frågan om att utge en historik
över universitetet. Konsistoriet biföll förslaget och gav uppdraget till den
då trettiotvåårige Annerstedt. I ersättning fick han 1 500 kronor om året för
tiden 1874–1877 samt dessutom samma summa för sina förarbeten, totalt
således 7 500 kronor. Några veckor före jubelfesten 1877 lade han sista handen vid den första delen av Upsala universitets historia, som sträckte sig från
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Claes Annerstedt. Fotografi från 1890.

Bibliotekarie och universitetshistoriker
År 1882 utsågs historikern Claes Annerstedt till vice bibliotekarie vid Carolina, varvid han i
praktiken övertog ledningen för biblioteket. Utnämningen skedde i strid med konsistoriets
önskan, men av allt att döma till universitetets fromma. Med Annerstedt som ledare inleddes en omvandlingsprocess som i grunden förändrade Carolina. Öppettiderna ökade, fjärrlånesystemet och det internationella utbytet förbättrades, katalogiseringsarbetet fortskred,
en läsesal inrättades och antalet tjänster blev fler. Carolina blev ett forskningsbibliotek av
internationell klass. Härtill bidrog inte minst den stora ombyggnaden åren kring 1890, vilken
innebar att Carolinasalen ersattes av bokmagasin och att den ståtliga trappan fick lämna
plats för nya lokaler för biblioteksverksamheten.
Annerstedt hade disputerat i historia och fått sin skolning av F.F. Carlson och Carl
Gustaf Malmström. Hans mest betydande arbete blev den voluminösa historiken över
Uppsala universitet, vilken han påbörjade i början av 1870-talet och återupptog efter
pensioneringen. Historiken, som täckte de första 315 åren i universitetets historia, omfattade drygt 4 000 sidor fördelade på 10 band (varav 5 bihang med urkunder och
dokument). Annerstedt var en mångsidig person. Han intresserade sig för järnvägens
nationalekonomiska betydelse och engagerade sig för Uppsala arbetarinstitut. Kring sekelskiftet 1900 ingick han i den kommitté som skulle utarbeta nya universitetsstatuter.
Hans engagemang i denna Lundadominerade, av biskop Gottfrid Billing ledda, församling
väckte visst missnöje i Uppsala. Trots detta förblev han respekterad. På goda grunder
kan han karakteriseras som den förste moderne bibliotekschefen. Den Annerstedtska
epoken utgör en vattendelare i bibliotekets historia. Hans universitetshistorik bildar –
tillsammans med Henrik Schücks och Karl Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria
– utgångspunkten för den moderna svenska lärdomshistorien.
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grundandet 1477 till mitten av 1600-talet. Han hade svarat för en mäktig
forskningsinsats, även om han hade medarbetare som utförde förberedande
undersökningar och försåg honom med excerpter. I sitt förord tackade han
särskilt Magnus Bernhard Swederus och Leonard Bygdén. Samtidigt utkom
en bihangsvolym med olika handlingar, varav den allra första var Sixtus IV:s
instiftelsebulla från den 27 februari 1477. I samband med att Annerstedt
slutförde det första bandet blev han invecklad i en polemik med historikern
Clas Theodor Odhner, som hade uttryckt tvivel om det över huvud taget
hade förekommit någon verksamhet vid universitetet under den katolska
tiden. Påståendet, som i princip innebar ett ifrågasättande av legitimiteten
hos det instundande jubileet, återgavs i flera tidningar innan Annerstedt
svarade för en systematisk vederläggning i Dagligt Allehanda.
Som emeritus fick Annerstedt möjlighet att fullfölja universitetshistoriken. Verkets andra del var indelad i två avdelningar, vilka utkom 1908
respektive 1909. Den tredje delen, som sträckte sig fram till 1792, var likaså
indelad i två avdelningar, utgivna 1913 respektive 1914. Till detta skall läggas
att ytterligare fyra bihangsvolymer följde mellan 1910 och 1913. Längre fram
än till den gustavianska tiden kom han aldrig, men hans omfattande excerpter visar att han haft ambitionen att leda historieverket fram till sin egen tid.
I festskriften inför bibliotekets 300-årsjubileum 1921 publicerade han studien ”Förteckning å Uppsala universitetsbiblioteks ledare”. Annerstedt och
hans hustru Hilda efterlämnade en stor förmögenhet men hade inga barn.
Testamentariskt donerade de 400 000 kronor till en pensionsfond för änkor
eller oförsörjda barn efter universitetets lärare och tjänstemän.
Bibliotekarieposten efter Annerstedt söktes av hans två närmaste medarbetare, de båda vice bibliotekarierna Leonard Bygdén och Aksel Andersson. Tjänsten tillföll Bygdén, som kunde uppvisa en betydligt längre tjänstgöringstid än sin yngre kollega. Markus Hulth utsågs till ny vice bibliotekarie
efter Bygdéns befordran. Under sin tid som bibliotekarie framhöll Bygdén
det stora behovet av en utökning av den fasta personalstyrkan. Sommaren
1907 inlämnade han en skrivelse till konsistoriet, i vilken han uttryckte önskemål om att universitetet i sin kommande riksdagspetita skulle uppföra
önskemål om fyra nya ordinarie tjänster vid biblioteket. Skrivelsen gillades
av både konsistorium och kansler, men frågan bordlades i konseljen. Bygdéns
förslag utgjorde utgångspunkten för den nya organisationen av biblioteket,
som sjösattes vid ingången av 1910. Nyordningen innebar bland annat att
ledaren för biblioteket, som dittills endast haft titeln bibliotekarie, skulle
benämnas överbibliotekarie. Enligt föreskrifterna ålåg det honom att hålla
uppsikt över institutionen, hantera förbindelserna med utländska bibliotek,
ansvara för skötseln av ekonomin, förbereda bokinköp, ansvara för eventu-
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Läsesalen i Carolina omkring år 1900. Fotografi av Alfred Dahlgren.

Interiör från läsesalen
År 1890 stod den nya läsesalen färdig i den gamla trapphusflygeln. Läsesalen användes
under ett kvartssekel fram till den stora ombyggnaden av Carolina vid mitten av 1910-talet. På bilden ovan är alla de ledande biblioteksmännen kring sekelskiftet 1900 samlade.
Från vänster syns Ernst Meyer, Carl Wahlund, Carl Stjernberg, och Markus Hulth. I mitten
begrundar bibliotekarien Claes Annerstedt och vice bibliotekarien Leonard Bygdén något
bokverk medan amanuenserna Robert Almqvist och Erik Henrik Lind står vid bokhyllan.
Kvartetten till höger består från vänster av Eugène Lewenhaupt, Herman Brulin, Wilhelm
Lundin och Aksel Andersson.

ella byggnadsföretag samt att författa sakkunnigutlåtanden vid interna befordringsfrågor. Närmast under sig hade överbibliotekarien fyra förste bibliotekarier. Två av dessa platser tillsattes automatiskt med de båda tidigare
vice bibliotekarierna, det vill säga Aksel Andersson och Markus Hulth. I
februari 1910 utsågs Ernst Meyer och Isak Collijn till innehavare av de båda
nyinrättade platserna. De fyra platserna som andre bibliotekarie besattes
från 1910 med Anders Grape, Carl Stjernberg (”Calle Racka”), Gustaf Rudbeck och Otto Vilhelm C:son Walde.
I mars 1911 avgick Leonard Bygdén efter fyrtio års tjänstgöring vid biblioteket. Han hade en given efterträdare i förste bibliotekarien Aksel Anders-
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son, ofta kallad ”Laxen”. Sedan Andersson blivit befordrad till överbibliotekarie efterträddes han i sin tur som förste bibliotekarie av Anders Grape. I
mars respektive maj 1914 utsågs Samuel E. Bring och Axel Nelson till förste
bibliotekarier efter Isak Collijn, som övergått till Kungliga biblioteket, och
Ernst Meyer, som avlidit efter en tids sjukdom. Meyer hade tjänstgjort vid
biblioteket under nästan ett kvartssekel. Hans mest bestående insats utgjorde den katalog i tjugoåtta band, som han upprättade över Westinska
boksamlingen. Därutöver utgav han bland annat en bibliografi över universitetets programtryck under perioden 1599 till 1854.
Mot slutet av epoken, i mars 1915, fastställde kanslern ett nytt reglemente för biblioteken i Uppsala och Lund, huvudsakligen i syfte att skapa
enhetlighet med de bestämmelser som redan tidigare gällde vid Kungliga
biblioteket. Reglementet innebar bland annat att den i praktiken redan införda uppdelningen av universitetsbiblioteket på fyra avdelningar, vardera
under ledning av en förste bibliotekarie, fastställdes också rent formellt.
Axel Nelson förestod avdelningen för svenskt tryck, Samuel E. Bring ansvarade för utländskt tryck, Anders Grape ledde handskriftsavdelningen och
Markus Hulth fungerade som föreståndare för läsesalsexpeditionen och låneväsendet.
Carolina som forskningsmiljö
Under 1800-talets andra hälft var Carolina underbemannat och de ordinarie tjänstemännen var beroende av den avlastning som de så kallade extra
ordinarie amanuenserna erbjöd. Genom deras arbete knöts biblioteksverksamheten närmare den pågående forskningen. Bibliotekets tjänstemän kom
därmed att utgöra ett slags egen akademisk krets, där tjänstegöromål ofta
utfördes parallellt med historisk och bokhistorisk forskning.
Under 1850-talet verkade flera sedermera bemärkta personer som extra
ordinarie amanuenser vid biblioteket. En av dessa var värmlänningen Sem
Hedrén, som senare blev präst i Värmland och har ansetts utgöra förebilden
för prosten i Nås i Selma Lagerlöfs roman Jerusalem. År 1851 knöts Thor
Frithiof Grafström, dotterson till Frans Michael Franzén, till biblioteket
som extra ordinarie amanuens. Han prästvigdes 1857 och blev så småningom
överhovpredikant, ordensbiskop och teologie doktor i Lund. Johan Victor
Björnström började arbeta på Carolina i oktober 1854. Han hade disputerat
på våren samma år men blev senare kyrkoherde i Solna, lärare åt prinsessan Lovisa och teologie doktor vid 400-årsjubileet i Uppsala 1877. Några år
senare verkade även Nicolaus Linder, nordisk språkforskare och sedermera
redaktör för Nordisk familjebok, som extra ordinarie amanuens vid biblioteket. Bland övriga extra ordinarie amanuenser under denna tid fanns flera
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Rafael Mitjana.

Diplomat och musikhistoriker
Från 1906 till 1911 tjänstgjorde den spanske tonsättaren och musikhistorikern Rafael
Mitjana som legationssekreterare vid sitt lands beskickning i Stockholm. Han upptäckte
snart att universitetsbiblioteket förfogade över en stor samling äldre musiktryck, varför han
ofta besökte Uppsala och periodvis bodde i staden. Han knöt många kontakter, särskilt
bland Uppsalas romanister. Våren 1907 föreläste han om äldre spansk litteratur i Uppsala.
Inom Ästetiska föreningen höll han föredrag om Wolfgang Amadeus Mozart och Claudio
de Monteverdi. Han översatte Strindbergs Lycko-Pers resa (1882) till spanska. På Carolina bedrev Mitjana omfattande musikhistoriska forskningar. Han påträffade bland annat
en dittills okänd samling spanska villancicos, utgiven i Venedig 1566, vilken han gav namet
Cançionero de Upsala. År 1911 sammanställde han sina forskningar i Catalogue critique et
descriptif des imprimés de musique des XVIe et XVIIe siècles conservés à la Bibliothèque de
l’Université Royale d’Upsala. Mitjanas arbete med katalogens fortsättning hann dock aldrig
slutföras, eftersom han sändes på diplomatiska uppdrag i andra länder. Efter första världskriget återvände han till Sverige som sitt lands minister, men både arbetsbörda och tilltagande
sjuklighet hindrade honom att återupptaga sitt arbete i Uppsala. Han avled i Sverige sommaren 1921.

framstående forskare, däribland nordisterna Karl Sidenbladh och Fredrik
Tamm, historikern Hans Forssell, statsvetaren Oscar Alin och latinisten
Carl Jonas Falkenholm.
Vid mitten av 1880-talet tillträdde en ny generation extra ordinarie amanuenser, bland vilka kan nämnas arkeologen Lennart Kjellberg, delägaren
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till Almqvist & Wiksell, Robert Almqvist, nordisten Elof Hellquist samt
Hjalmar Wallgren, som senare blev redaktör för tidningen Fyris. Inträdde
som extra ordinarie amanuens gjorde även zoologen Carl Forsstrand, sedan
han hade återvänt till Uppsala efter att ha deltagit i Adolf Erik Nordenskiölds expedition till Grönland.
Verksamma som extra ordinarie amanuenser i början av 1900-talet var
bland andra historikern Herman Brulin, konsthistorikern och egyptologen
Nils Sjöberg, den tidigt bortgångne Wilhelm Lundin (”Anchises”) samt Isak
Collijn och Gustaf Adde, båda sedermera framstående biblioteksmän (riksbibliotekarie respektive förste bibliotekarie vid Kungliga biblioteket). För
en lång gärning vid biblioteket svarade vidare Erik Henrik Lind, nordist
och namnforskare, som vid sin pensionering 1916 hade avancerat till andre
bibliotekarie. Vid mitten av 1910-talet inträdde bland andra Alvar Silow och
Arvid Hjalmar Uggla som extra ordinarie (och snart ordinarie) amanuenser.
Silow hade avlagt en licentiatexamen i litteraturhistoria, men är mest känd
för sin översättning av Montesquieus Persiska brev. Uggla förblev biblioteksman och utgav ett stort antal studier om och kring Carl von Linné.

Museer
Vid sidan om biblioteket förfogade universitetet över ett stort antal samlingar, som var knutna till respektive ämne och som oftast stod under professorns övervakning. Samlingarna var formellt offentliga, men deras huvudsakliga syfte var dock att användas inom undervisningen.
Konstsamlingen
Den första grunden till universitetets konstsamlingar lades under 1600talet. Magnus Gabriel De la Gardie skänkte exempelvis sex av kungaporträtten i konsistorierummet. Konstsamlingen som institution sträcker sig
emellertid tillbaka till 1830-talet, då universitetet erhöll en rad viktiga gåvor,
bland annat från Johan Henning Gyllenborg. Något senare tillkom genom
generalmajoren Carl Hård en ny donation, varvid donatorn i sitt testamente
uttryckte förhoppningen att den skulle utgöra en grund för ett konstmuseum vid universitetet.
Det första konkreta förslaget till inrättandet av ett konstmuseum lanserades av ritläraren Johan Way 1834. Konsistoriet ställde sig visserligen positivt, men några anslag kunde inte uppbringas. Först efter Hårds bortgång
1840, varefter hans samling – i enlighet med testamentet – hade överförts
till universitetet, kom ett museum till stånd. I oktober 1841 beslutade konsistoriet att ett konstmuseum skulle inrättas i ”Gustaviani södra sal, då den
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blev ledig genom böckernas flyttning till det nya biblioteket”. En av universitetets förnämsta klenoder, Augsburgska konstskåpet, hade varit uppställt
i bibliotekssalen ända sedan 1694 men flyttades inte med böckerna till Carolina. Konstskåpet integrerades i stället med konstsamlingen och blev kvar
i Gustavianum. År 1858 genomgick skåpet en renovering, varvid det bland
annat försågs med nya lås och nycklar. Samtidigt inventerades föremålssamlingen.
Johan Henric Schröder fungerade som konstsamlingens prefekt fram till
sin död 1857, varefter uppdraget övergick till Johan Way. År 1858 utverkade
denne ett personligt anslag om 300 kronor per år. Just detta år omfattade
konstsamlingen 110 statyer, statyetter, byster och medaljonger samt 381 tavlor (av vilka 161 var porträtt).
Museiansvaret överflyttades 1870 till professorn i litteratur- och konsthistoria Carl Rupert Nyblom, även om Way kvarstod som prefekt ytterligare
någon tid. Några år dessförinnan, 1866, införlivades genom Lorentz Dietrichsons försorg trettioen gipsavgjutningar av några av den antika skulpturkonstens främsta verk med universitetets samlingar. Alla dessa gipsavgjutningar
ställdes upp i södra delen av Carolinasalen, där de från mars månad 1867
förevisades en timme varje onsdag av professorn i konsthistoria. Den anblick
som de antika skulpturverken erbjöd vid festliga tillfällen i Carolinasalen
framgår av Upsala-Postens reportage från promotionsbalen 1869: ”Kl. 9 börjades den stora promotionsbalen å Carolina Redivivas festivitetssal, hwilken
med sina talrika representanter i gips af den bildande konstens utmärktaste mästerstycken samt en ocean af den briljantaste belysning företedde
en högst gripande anblik, när denna ofantliga balsalong snart fylldes af glada,
galaklädda balgäster från nästan alla delar af riket.”
I samband med att konsthistorieprofessorn övertog museiansvaret förenades konstsamlingen organisatoriskt med samlingen av gipsavgjutningar.
På konsistoriets tillskyndan stadfästes 1871 en Stadga rörande vården och förvaltningen af Upsala Universitets Museum för bildande konst. Genom denna
kom museet att från och med 1870-talets början bestå av tre huvudsakliga
delar: den svenska samlingen skulpturverk i gipsavgjutningar med placering
i Linnésalen, samlingen av gipsavgjutningar efter antika skulpturverk som
var uppställda i Carolinasalen, samt de målningar, fotografier och kopparstick som fanns i Gustavianum.
År 1885 överflyttades konstmuseet till nya lokaler en trappa upp i det
intilliggande Ekermanska huset, även om de flesta porträtten hängdes upp
i det nybyggda universitetshuset. Dessförinnan hade planer funnits att inreda orangeriet i Linnéträdgården till konstmuseum efter Östgöta nations
avflyttning. Denna lokal befanns dock inte uppfylla kraven för att inhysa en
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konstsamling; bland annat utgjorde fukten ett problem. I januari 1899 blev
alla tavlor i universitetshuset försedda med namnplåtar på vilka såväl konstnärens som den porträtterades namn stod utsatta.
Augsburgska konstskåpet stod kvar i Gustavianum fram till 1886, då det
flyttades till det nya universitetshuset. Skåpet blev under 1900-talets första år föremål för John Böttigers omfattande forskningar, vilka bland annat
resulterade i att tidigare gömda luckor påträffades. År 1909–10 utgav Böttiger den omfattande inventeringen Philipp Hainhofer und der Kunstschrank
Gustav Adolfs in Upsala, senare kompletterad med översikter på svenska.
Museet för nordiska fornsaker
I Johan Henric Schröders planer ingick också att skapa ett museum för
nordiska fornsaker. Redan i februari 1823 donerade han de ”i mitt ringa museum befintliga antikviteter” till universitetet med förhoppningen att dessa
skulle lägga grunden till ett nordiskt antikvitetsmuseum. Nästan trettio år
senare, i juni 1851, beklagade han i sitt testamente att konsistoriet ännu inte
hade ställt någon lokal till detta museums förfogande.
Efter Schröders död 1857 överfördes hans samlingar till universitetet och
uppställdes i Gustavianum. Docenten (senare professorn i nordiska språk)
Carl Säve utnämndes kort därefter till föreståndare för samlingen. Föreståndarskapet för den nordiska fornsakssamlingen var ända fram till 1913
förenat med professuren i nordiska språk (i Lund var däremot professorn i
historia prefekt för fornsakssamlingen). Detta var emellertid ingen tillfredsställande lösning, eftersom professorn var fullt upptagen med sitt eget ämne
och hade föga tid för museet. Carl Säves återkommande sjukdomsperioder
försvårade ytterligare situationen, liksom det faktum att nordistiken under
loppet av 1800-talet blev mer språkligt orienterad. Säve deltog visserligen
vid den arkeologiska kongressen i Köpenhamn 1869, men någon nämnvärd
arkeologisk kompetens fanns knappast hos professorerna i nordiska språk.
Allt detta innebar att den dagliga ledningen av museet åvilade den lågt avlönade museiamanuensen.
Från och med 1858 började samlingen nämnas i rektors årsredogörelser,
dock under skiftande beteckningar (”Samlingen för Nordiska Fornsaker”,
”De Nordiska samlingarna”, ”Fornsamlingen” etc.). Benämningen Museum
för nordiska fornsaker infördes 1864. Johan Henric Schröders önskan att
samlingen skulle uppkallas efter honom blev således inte uppfylld.
Nya tillskott under 1860-talet gjorde att också detta museum behövde
nya lokaler. År 1870 kunde museet flytta in Ekermanska huset, där tre rum
ställdes till dess förfogande. Först 1872 fullbordades flyttningen, eftersom
arbetet med brandsäkring och fuktskydd drog ut på tiden. Museisamlingen
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Örbystenen och världsutställningen i Paris
På hösten 1866 anhöll kammarherren Gustaf Fahnehjelm hos universitetet om att få begagna tre runstenar vid världsutställningen i Paris 1867. Runstenarna – däribland den så
kallade Örbystenen, som Olof Verelius hade flyttat till Uppsala från Rasbo – inpackades och
sändes med tåg till Göteborg, varifrån de fördes till Frankrike med båt. Runstenarna väckte
stort intresse vid utställningen och belönades med medaljen Histoire du travail pour services
rendus. Så långt var allt gott och väl. Men när runstenarna efter utställningen skulle skeppas
tillbaka till Sverige via hamnen i Le Havre skedde ett missöde vid kajen, varvid Örbystenen
föll i vattnet. Dessbättre var stenen försäkrad för motsvarande 200 kronor i ett sjöförsäkringsbolag, som föredrog att betala ut summan framför att bärga stenen.
När hamnen i Le Havre muddrades i mitten av 1890-talet återfanns stenen. Den
återfördes till Sverige efter en framställning av riksantikvarien Hans Hildebrand. Efter att
ha legat på havsbottnen i nära tre decennier ställdes Örbystenen upp i Linnéträdgården
1897. Platsen ansågs vara mer skyddad än Carolinaparken, där de övriga runstenarna var
uppställda. Alla dessa stenar flyttades senare till universitetsparken, där de fortfarande
återfinns.

fortsatte att växa, bland annat genom att en stor samling om hela 131 runstavar på Carl Säves initiativ överflyttades från astronomiska observatoriet
1874.
Vid samma tid utskildes universitetets etnografiska samling – som under
Schröders tid varit inhyst tillsammans med fornsakssamlingen i Gustavianum – och överlämnades till Vetenskapsakademien. År 1869 hade Upplands
fornminnesförening bildats, och föreningen fastslog i sina stadgar att de föremål som i framtiden eventuellt skulle komma i dess ägo skulle överlämnas
till universitetets fornsamling. Därmed förstärktes fornsamlingens dubbla
roll av dels en akademisk studiesamling, dels ett uppländskt provinsmuseum. Ansvariga för museet vid denna tid var amanuenserna Karl Sidenbladh,
Gunnar Norlander och Per Johan Lindal.
Under 1880-talet höjdes årsanslaget till fornsakssamlingen, vilket 1885
möjliggjorde en flyttning till övervåningen i Ekermanska huset. Amanuens under nästan hela 1880-talet var Gabriel Gustafson, som 1889 blev den
förste att vid universitetet avlägga licentiatexamen i nordisk arkeologi och
jämförande fornkunskap. Gustafson flyttade samma år till Norge, där han
blev konservator vid Bergens museum. Senare utnämndes han till professor i
arkeologi i Kristiania och blev tillika chef för stadens arkeologiska museum.
Rolf Arpi efterträdde Gustafson som amanuens. Han nedlade under de
kommande tjugo åren ett nitiskt arbete för museet. Han avlade filosofie
licentiatexamen 1894 och delade sina vetenskapliga intressen mellan arkeologi och den nordiska språkforskningen. Under en längre vistelse på Island
hade han studerat den nyisländska litteraturen och grammatiken, vilket
blev hans specialområde. Under flera år innehade han sekreterarposten i
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Upplands fornminnesförening, men hans krafter bröts i förtid av sjukdom.
Han dog i mars 1909.
Museet för nordiska fornsaker flyttades 1897 till Linnés gamla bostadshus vid Svartbäcksgatan, där sju rum ställdes till dess förfogande. I samma
hus inrymdes även den egyptiska fornsakssamlingen (Victoriamuseet), som
vid denna tid avsöndrades från den nordiska samlingen.
Under Knut Stjernas korta, men framgångsrika, docenttid (1905–09) genomfördes den stadshistoriskt intressanta utgrävningen av Studentholmen,
vilken tillförde museet åtskilliga föremål från medeltiden. Stjerna befann
sig under 1908 i Frankrike, Belgien och Holland för att bedriva komparativa
stenåldersstudier. Under resan mottog han för museets räkning en rad gåvor
med material som gjorde det möjligt att bedriva studier och jämförelser vid
universitetet. Viktigast var de gåvor som skänktes av Èmile Cartailhac vid
museet i Toulouse samt Aimé Rutot, som förestod den prehistoriska avdelningen vid det naturhistoriska museet i Bryssel.
Från och med nyåret 1914 övergick föreståndarskapet för museet till
innehavaren av den nya professuren i nordisk och jämförande fornkunskap,
det vill säga Oscar Almgren. Under denna tid var Eskil Olsson amanuens.
Han avled emellertid efter kort tid och efterträddes av den extra ordinarie
amanuensen Arvid Julius, som hade kommit till museet hösten 1911. Julius
var medarbetare i det geografisk-topografiska verket Sverige, vilket då leddes
av Otto Sjögren. I december 1915 ordnade han en retrospektiv kulturhistorisk utställning i Uppsala.
Victoriamuseet
Den norske egyptologen Jens Lieblein hade 1873 utgivit ett arbete om de
egyptiska föremålssamlingarna i S:t Petersburg, Helsingfors, Uppsala och
Köpenhamn. I inledningen till Uppsalakapitlet uttryckte han sig ganska
krasst. De egyptiska fornsakerna var så fåtaligt representerade att de egentligen kunde avfärdas i en kortare not. Det var endast respekten för Nordens
äldsta universitetsstad som förmådde honom att behandla dem i ett eget
kapitel, vilket dock bara omfattade två trycksidor. Det bistra omdömet var
inte obefogat. De första föremålen från det gamla Egypten hade nått Uppsala på 1690-talet genom Augsburgska konstskåpets samlingar. Osäkra uppgifter gör gällande att en mumie (senare aldrig påträffad) skulle ha funnits
ännu tidigare. Någon samling att visa upp för världen hade man inte.
Två decennier senare var bilden en helt annan. I princip var allt en enda
mans verk, nämligen Karl Piehls. Under 1880-talets första del hade Piehl
genomfört två resor till Egypten, varifrån han hemförde stora samlingar som
han skänkte till universitetet. Föremålen fördes temporärt ihop med den
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nordiska fornsakssamlingen. Efter en tredje egyptisk resa åren 1887–88 erbjöd sig Piehl att donera hela 553 föremål och 358 mynt, under förutsättning
att universitetet gick med på tre motkrav. För det första ville han att universitetet skulle ställa en lokal till förfogande för såväl dessa föremål som dem
han redan hade donerat. För det andra begärde han att universitetet skulle
inreda lokalen samt se till att den uppvärmdes ”så att man hädanefter icke
behöfver befara, att fornsakerna på grund af köld spricka sönder”. Slutligen
ville han under resten av sin livstid ha rätten att själv övervaka samlingen,
dock utan krav på lön eller annan ekonomisk ersättning.
Denna fråga remitterades i mars 1889 till drätselnämnden och under
våren fördes diskussioner huruvida de egyptiska samlingarna skulle förbli
en del av den nordiska fornsakssamlingen eller få bilda en egen enhet. Adolf
Noreen, som var prefekt för det nordiska museet, ställde sig omgående bakom Piehls förslag, och underströk att statuternas paragraf 157 gav universitetet rätt att ”för samling eller inrättning, som ej hör till en viss vetenskap, till
föreståndare utse någon bland universitetets professorer eller andra lärare”.
Det faktum att Piehl ännu inte var professor hindrade således inte att han
kunde kallas till prefekt för den nya institutionen. I maj 1889 beslutade
konsistoriet att den egyptiska fornsamlingen skulle bilda en egen fristående
institution med Piehl som prefekt, och i november samma år mottog universitetet de donerade föremålen. Samlingarna inrymdes på andra våningen
i Ekermanska huset, där två ljusa, men ganska låga rum hade upplåtits för
ändamålet.
Piehl var en skicklig entreprenör, som förmådde att samla in pengar till
sitt museum. På hans initiativ inleddes exempelvis våren 1892 en serie populärvetenskapliga föreläsningar till förmån för den egyptiska fornsakssamlingen. Oscar Montelius var förste talare i serien och han följdes av bland
andra Harald Hjärne, Adolf Noreen och Per T. Cleve. Allt detta bidrog till
att museets finanser blev solida, vilket medgav förvärvet av sjömilitären och
forskningsresenären Bertil Lilliehööks samlingar från Medelhavsländerna.
Lilliehöök hade besökt Egypten i flera omgångar och bland annat seglat på
Nilen fram till första katarakten.
Efter en tid började kronprinsessan Victoria intressera sig för museet.
Hennes vacklande hälsa tvingade henne till långa vistelser kring Medelhavet, varvid hon besökte Egypten vid ett flertal tillfällen. Genom sina
förbindelser med, och sitt intresse för, Egypten kunde Victoria redan i
början av 1890-talet donera en del föremål till Piehls museum. År 1895
anhöll mindre konsistoriet om att de egyptologiska samlingarna skulle ges
namnet ”Victoria-museet för Egyptiska fornsaker”, vilket kronprinsparet
accepterade. Uppbyggnaden av Victoriamuseet var i allt väsentligt Piehls
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verk, även om han bistods av docenten Ernst Andersson (Akmar). Donationer fortsatte att inflyta till museets byggnadsfond, vilken Andersson
administrerade. Bland annat skänkte bokförläggaren Christian Emanuel
Gernandt 10 000 kronor, vilket höjde fondens sammanlagda värde till
drygt 35 000 kronor.
År 1902 flyttades de egyptiska samlingarna från Ekermanska huset till
Linnéhuset vid Svartbäcksgatan. Föremålen placerades en trappa upp i denna byggnad. Flyttningen blev möjlig sedan kanslern medgivit ett anslag om
600 kronor, vilket dock inte riktigt räckte till. För att klara alla kostnader tvingades museet använda intäkterna från de föreläsningar som under
året hade hållits till förmån för byggnadsfonden. Trots detta betydde de
nya lokalerna åtskilligt för museet och för egyptologin vid universitetet. I
universitetets årsberättelse konstaterade Karl Piehl: ”Den vinst för den offentliga undervisningen i egyptologi vid universitetet, som uppstått genom
den skedda omflyttningen kan icke nog högt skattas.” I samband med inflyttningen erhöll museet dessutom en större donation med föremål från
den egyptiska regeringen.
Under de följande åren höll Victoriamuseet öppet för allmänheten en
timme varje lördag, men därutöver hölls visningar för skolklasser och föreningar även på andra tider. Karl Piehl var den drivande kraften vid museet
fram till sin bortgång 1904, varefter ansvaret övertogs av Ernst Andersson
(Akmar). Donationer fortsatte att inflyta till museet under 1900-talets första år, såväl i form av pengar till byggnadsfonden som i form av föremål till
samlingarna. Från drottning Victoria inkom under läsåret 1908/09 en gåva
bestående av nio terrakottakärl. Tre år senare överlämnades en reproduktion av Rosettastenen. Grosshandlaren Viktor Ramstedt donerade 5 000
kronor till byggnadsfonden i januari 1905. Två år senare skänkte han ytterligare 5 000 kronor samtidigt som samma summa utbetalades av direktören
John Bernström. För dessa medel kunde museet förvärva hela Karl Piehls
efterlämnade bibliotek.
För Victoriamuseets del utgjorde lokalerna vid Svartbäcksgatan en provisorisk lösning, eftersom huset egentligen var ämnat som tjänstebostad åt
universitetets director musices. I sina memoarer I dur och moll (1949) klagade Hugo Alfvén över att han – som nytillträdd director musices – tvingades
bo på Gillet för att universitetet inte kunde uppbringa någon ny lokal åt museet. Till slut nåddes dock en lösning. Sommaren 1911 flyttade de egyptiska
samlingarna till källarplanet i Uppsala stads nyöppnade biologiska museum
i Vasaparken. Under läsåret 1919/20 överfördes Victoriamuseet till Gustavianum, där det har funnits sedan dess.
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Myntkabinettet
Uppsala universitets myntsamling, som tillhör de främsta i landet, leder sitt
ursprung till Augsburgska konstskåpet. I skåpet, som skänktes till Gustaf II
Adolf 1632, fanns redan från början ett antal mynt, men dess samling utökades under 1600- och 1700-talet varför det i dag inte går att avgöra vilka mynt,
som ursprungligen tillhört skåpet. Myntsamlingen lades nämligen aldrig tillbaka i konstskåpet utan utgjorde grunden för det myntkabinett, som antog
fastare former i mitten av 1700-talet. Genom en stor donation av universitetskanslern Carl Ehrenpreus 1751 blev samlingen verkligt betydande. Bibliotekarien Johan Henric Schröder förestod myntsamlingen från 1820. Han
förvärvade åtskilliga mynt och medaljer samt intresserade sig för numismatiken som vetenskap. Efter Schröders bortgång 1857 kunde hans efterträdare
Carl Säve konstatera att samlingen omfattade mer än 15 000 föremål. Elva
år senare, 1868, skedde ytterligare ett större tillskott genom Bernhard von
Beskows testamentariska donation. I början av 1870-talet tillkom bland annat Carl XIV Johans norska kröningsmedalj samt en tiodollarssedel från den
upplösta statsbildningen Amerikas konfedererade stater (sydstaterna).
På våren 1876 utsågs latinisten Frans Wilhelm Häggström till prefekt för
myntsamlingen efter den bortgångne Carl Säve. Samlingen befann sig vid
den tidpunkten uppenbarligen i ett föga tilltalande skick. Häggström gav sig
genast i kast med att ”så vidt möjligt vore försätta kabinettet i ett skick, värdigt samlingens dyrbarhet och värdigt Universitetet, till hvars kostbaraste
skatter myntsamlingen hör”. För att samlingen skulle kunna förevisas vid
den kommande jubelfesten behövde dels montrar och skåp renoveras, dels
samlingen som sådan ordnas och inventeras. Universitetets årliga anslag om
232 kronor och 50 öre räckte emellertid inte långt, varför Häggström i september 1877 anhöll om ytterligare medel från konsistoriet. Den summa han
begärde, 750 kronor, beviljades av drätselnämnden, varefter arbetet påbörjades. Vid ett Uppsalabesök i mars 1878 inspekterade Oscar II arbetet med
myntsamlingen. Även om prefektskapet för myntkabinettet åvilade någon
av humanistiska sektionens professorer var det särskilda amanuenser som
svarade för den dagliga skötseln av samlingen.
När det nya universitetshuset invigdes 1887 erhöll myntkabinettet ett
större och ett mindre rum i suterrängvåningen mot nuvarande S:t Olofsgatan. I det större rummet – som hade trägolv och fullgott brandskydd – förvarades själva samlingen av mynt, medaljer, sedlar, polletter och avgjutningar. Det mindre rummet användes som bibliotek samt som mottagnings- och
expeditionsrum.
I februari 1893 utsågs Harald Hjärne till prefekt över myntkabinettet
efter Häggström. Hjärne begärde 1902 ett anslag för att katalogisera mynt-
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samlingen, vars omfattning han uppskattade till omkring 25 000 mynt och
medaljer. Utöver detta tillkom 550 polletter och 792 avgjutningar av antika mynt. Behov förelåg emellertid inte bara av katalogisering utan även
av en allmän standardhöjning av själva museilokalen. Uppvärmningen var
undermålig, vilket omöjliggjorde längre sammanhängande arbete under den
kalla årstiden, det vill säga större delen av det akademiska läsåret. Kylan och
fukten i lokalen medförde många oönskade konsekvenser, bland annat att
lådorna till förvaringsskåpen endast med största svårighet kunde dragas ut.
Kopparmyntens och medaljernas ärgning påskyndades dessutom av klimatförhållandena. De värsta olägenheterna kunde avhjälpas genom att en tjock
matta inlades, men för att ett verkligt och varaktigt resultat skulle nås fordrades indragande av värmeledning. På drätselnämndens tillskyndan erhöll
Hjärne 500 kronor för att vidtaga önskade förbättringar.
Sam Wide var prefekt för myntkabinettet från 1913 till sin död 1918. Man
kan notera att Wide var en klassisk arkeolog, som efterträdde historikern
Hjärne. Dessförinnan förestods myntsamlingen av latinisten Häggström och
nordisten Säve. Detta visar att myntkabinettet – till skillnad från de flesta
andra samlingar – inte var förbundet med något särskilt ämne. Vid sin sida
hade Wide som amanuens sin vän och kollega Lennart Kjellberg. Bland samlingens tillskott under dessa år kan nämnas en silvermedalj präglad 1914 vid
300-årsjubileet för universitetet i Groningen, vilken skänktes av Adolf Noreen. Kjellberg svarade för flera donationer, till exempel av den bronsplakett
som präglades med anledning av Oscar Montelius’ femtioåriga tjänstgöring
vid Statens Historiska Museum 1913 samt Lea Ahlborns bronsmedalj från
universitetets 400-årsjubileum 1877. För allmänheten höll myntkabinettet
under 1910-talet öppet en timme varje lördag.
Naturvetenskapliga samlingar
Under 1700-talet började museisamlingar byggas upp kring de olika naturvetenskapliga disciplinerna. Föremålen var dock inte museala i ordets moderna mening, utan syftet var att de skulle användas vid experiment och
demonstrationer. Mest berömt är förmodligen det fysiska kabinettet, som
Samuel Klingenstierna började bygga upp i slutet av 1730-talet. Fysiska kabinettet var i äldre tid uppställt på olika platser, men flyttades 1858 till det nya
Chemicum vid Carolinaparken. Vid denna tid började samlingens vardagliga användning att minska, eftersom Anders Ångström gärna lät studenterna
laborera på egen hand snarare än få sig förevisade demonstrationsföremål.
Det zoologiska museets äldsta samlingar tillkom under Carl von Linnés tid. Viktiga tillskott skedde därefter genom donationer från Carl Peter
Thunberg 1785 och Gustaf IV Adolph 1803. Donationen från kungen bestod
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till större delen av Lovisa Ulrikas naturaliemuseum, som Linné en gång
klassificerade. Under Göran Wahlenbergs professorstid hamnade zoologin i
skymundan och någon tillväxt av samlingarna förekom inte.
I Gustavianum, som 1841 hade blivit ledigt efter bibliotekets flyttning
till Carolina, inreddes i mitten av 1850-talet ett zoologiskt museum. År
1858 räckte anslagen till att anställa en konservator, och under de därpå
följande åren utökades samlingarna med flera donationer. Eldsjälen bakom
museet var Wilhelm Lilljeborg, som 1854 blivit universitetets förste professor i zoologi. Han innehade lärostolen under nära trettio år och donerade flera av sina privata samlingar till museet. Vid sin avgång skänkte han
bland annat flera tusen skandinaviska entomostraceer. Gåvor inflöt även
från andra håll, bland annat skänkte Vetenskapssocieteten i Uppsala en
stor insektssamling 1858. Samma år mottog museet drygt 300 uppstoppade
fåglar, mestadels inhemska, från fiskeriintendenten Gerhard von Yhlen. I
början av 1860-talet fick museet ett anslag om 2 000 riksdaler för att inköpa nya skåp och glaskärl till föremålen. Bland 1880-talets tillskott fanns
material som insamlats under fregatten Vanadis’ världsomsegling 1883–85.
Den förmögne träpatronen Fredrik Bünsow i Sundsvall skänkte en samling fågelägg samt donerade ekonomiska medel i olika omgångar. Genom
en testamentarisk donation från Anders Regnell tillföll 10 000 kronor det
zoologiska museet; medlen var avsedda för inköp av utländska naturalier.
Ett av de mest spektakulära föremålen skänktes läsåret 1887/88 av prosten
Svante Julius Edvard (S.J.E.) Holmdahl i Tvååker. Han överlämnade ett fossilt skelett av en större valart, vilket hade påträffats i Halland. De mest
betydande tillökningarna skedde genom de expeditioner som Uppsalazoologerna företog, främst Gustaf Kolthoffs resor till Island, Spetsbergen och
Grönland, Leonard Jägerskiölds forskningsfärd till Sudan, Einar Lönnbergs
resa till Florida samt Carl Aurivillius’ färd till Ostindien. Rika valanatomiska samlingar hemfördes dessutom från norska finnmarken av Christopher
Aurivillius och Leonard Jägerskiöld.
Gustaf Kolthoff kallades 1878 till Uppsala och posten som konservator
vid Zoologiska institutionen. Under 1880-talets första hälft byggde han upp
en samling av uppstoppade fåglar som visades i en särskild monter i Gustavianum. Den anatomiska teatern användes sedan 1859 som uppställningsplats för Gabriel Marklins naturalhistoriska samlingar, men detta var ingen
idealisk placering. Samlingen innehöll många tunga föremål som mineraler,
petrifikat samt åtskilliga böcker, vilket utgjorde en stor påfrestning på träkonstruktionen i kupolen. I slutet av 1880-talet skedde därför en omorganisation av universitetets samlingar, varvid Marklinska samlingarna under
sommaren 1887 flyttades till södra vinden.
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På hösten 1888 medgav kanslern att Marklinska samlingarna fick delas
mellan de mineralogisk-geologiska, zoologiska och botaniska institutionerna.
Vid årsskiftet var flyttningen genomförd, varpå Gustaf Kolthoff i stället fick
tillåtelse att begagna kupolen för att ställa ut sina ornitologiska samlingar
över alla Skandinaviens fågelarter. I Aftonbladet publicerades en skildring
från Gustavianum medan flyttningarna av de olika samlingarna pågick. Artikeln, som har rubriken ”Naturlif på Gustavianum”, var med all sannolikhet
författad av Erik Axel Karlfeldt eller Axel Eriksson som han fortfarande
hette. Han berättar att Kolthoffs samling tidigare hade varit uppställd ”inom
ett stort glasskåp i den sal och, om jag ej missminner mig, just på den plats,
der drottning Christinas konstskåp förut så länge tronat”. Kolthoffs miljöinriktade utställning tilltalade Karlfeldt, som ställde den i kontrast till den
äldre typ av utställning som tidigare funnits i kupolen, och ”der hittills gubben Marklins ande ostörd vistats bland de av besökare ostörda Marklinska
samlingarne”. Kolthoff var också mannen bakom Biologiska museet i Vasaparken, som öppnades 1910, och som baserades på dioramor över svenska
landskapstyper. Hans son, Kjell Kolthoff, svarade för bakgrundsmålningarna
till dioramorna.
Universitetets botaniska samlingar grundlades genom Carl Peter Thunbergs donation 1785, då dennes herbarium övergick i akademiens ägo. Thunberg lovade dessutom att skänka alla framtida tillskott till samlingarna mot
det enda villkoret att universitetet skulle bekosta skåp och annat nödvändigt
material. Värdefulla samlingar inflöt inte bara från Thunberg utan även från
andra håll. År 1803 skänkte Gustaf IV Adolph sin farmor Lovisa Ulrikas
naturaliekabinett, inklusive hennes herbarium med Pehr Kalms och Fredric
Hasselquists samlingar från Nordamerika respektive Orienten. I början av
1820-talet omfattade samlingarna cirka 15 000 växtarter, men efter Thunbergs död 1828 kom de att spela en undanskymd roll. En förbättring inträdde
först under 1850-talets senare hälft. År 1856 omvandlades samlingarna till
ett botaniskt museum, inrymt i Linneanums norra flygel, men det lilla statsanslag som utverkades räckte knappt för att täcka de löpande kostnaderna.
Riksdagen 1858 beviljade dock lönemedel åt en konservator samt dessutom
ett extra anslag om 4 500 riksdaler, varigenom en upprustning av museet
kunde ske. Från och med 1862 utgick ett årligt anslag om 500 kronor till
museet. År 1912 överlämnade studentkåren sin växtsamling till Botaniska
trädgården och dess museum .
Mineraliekabinettet upprättades 1750 genom inköpet av bergsrådet Anton
von Swabs samling, vilken snart utökades med Torbern Bergmans samling.
Prefekt för samlingen var professorn i kemi, men den följde sedan med den
nya lärostolen i mineralogi och geologi, som tillkom i början av 1850-talet.
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Mineraliekabinettet fanns ursprungligen i Theatrum Oeconomicum, men
flyttades senare till Laboratorium Chymicum. År 1860 fördes samlingen vidare till det nyligen färdigställda Chemicum vid Carolinaparken, där professorn Edward Walmstedt avstod från sin tjänstebostad till samlingarnas
förmån.
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Fysiologen Hjalmar Öhrvall föreläser om själsarbetets
hygien under universitetets sommarkurser 1907.

Undervisningens former och utvidgning

D

på 1800-talet framför allt ett
ämbetsmannauniversitet, som skulle tillhandahålla ett slags encyklopedisk bildning. Vid seklets mitt inleddes emellertid en förändringsprocess.
Kraven på vetenskaplighet, specialisering och praktisk nytta blev större,
vilket ledde till att undervisningsformerna ställdes under debatt. De utbildningsideologiska och praktiska aspekterna diskuterades parallellt, men
rörde ett antal grundläggande frågor. Det kunde gälla om studiernas syfte
skulle vara bildning eller yrkesutbildning, om studenten skulle vara en ”liber
studiosus” eller om krav på genomströmning skulle ställas, om studierna
skulle finansieras genom stipendier eller premier, och så vidare. Ända in på
1880-talet ansågs det vara en omistlig del av den akademiska friheten att
studenten helt på egen hand skulle utforma sin studiegång. Han hade ingen
skyldighet att besöka föreläsningar eller avlägga examen; för att räknas som
en akademisk medborgare räckte det gott och väl att han erlade en blygsam
avgift till sin nation och att han inte gjorde sig skyldig till något förargelseväckande beteende. Om dessa villkor var uppfyllda fanns ingenting som
hindrade att han kunde kvarstå som student i åratal eller till och med decennier.
Examinationen skedde både i form av tentamen och examen. Tentamen
genomfördes hemma hos professorn, som därvid såg till att skapa sig en
uppfattning om tentandens kunskaper. Därefter skedde formell examen
inför den församlade fakulteten. De akademiska statuterna sade inget om
studenternas klädsel, men åtminstone in på 1880-talet var det brukligt att
studenten klädde sig i frack med tillhörande vit halsduk när han skulle tentera hemma hos sin professor. Studentens klädsel stod ofta i bjärt kontrast
mot professorns. Denne kunde mycket väl taga emot en frackklädd tentand
iförd sina vardagskläder (ibland till och med nattrock). Detta illustrerar att
någon egentlig uppdelning av offentligt och privat i professorsrollen inte
et svenska universitetet var långt in
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existerade. I många ämnen hade professorerna dessutom tjänstebostäder i
själva institutionsbyggnaden för att alltid finnas till hands.
Under hela 1850-talet diskuterades möjligheten att flytta universitetet
till Stockholm. I väntan på denna frågas långsiktiga lösning beviljade riksdagen 1862 ett årligt belopp om 10 000 riksdaler för anställande av vetenskapliga föreläsningar i huvudstaden, dock utan att någon högskola inrättades. En
följd av detta beslut, liksom av de förbättrade kommunikationerna – främst
järnvägens tillkomst 1866 – var att universitetslärare i Uppsala kunde hålla
offentliga föreläsningar också i andra städer, huvudsakligen i Stockholm
men även i Göteborg. På ett omvänt sätt gästades Uppsala av många utländska forskare och föreläsare.
Härvidlag spelade universitetets jubelfester, de stora studentskandinavistiska mötena och de vetenskapliga kongresserna en särskild roll. Många
vetenskapsmän besökte dock Uppsala genom enskilda arrangemang. Fredrik
Brandt, professor i laghistoria i Kristiania, tillbringade höstterminen 1867 vid
universitetet och höll en serie föreläsningar om den norska rättshistorien. I
september 1870 framträdde Otto Alcenius i Gustavianum med ett föredrag
om komparativ mytologi, varvid han bland annat jämförde Kalevala med
Balders- och Osirismyterna. I juli året därpå anlände den danske meteorologen Niels Hoffmeyer för att diskutera uppbyggnaden av ett danskt meteorologiskt centralinstitut med Robert Rubenson och Hugo Hildebrandsson.
Den berömde tyske patologen och internisten Nikolaus Friedreich gästade
Uppsala på våren 1876, då han befann sig i Sverige för att kurera drottning Sophia under hennes sjukdom. Den norske språkforskaren och filologen
Sophus Bugge gav en serie föreläsningar på hösten 1880. Den danske naturvetenskapsmannen Poul la Cour gav en välbesökt föreläsning om människans tal- och hörselorgan i september 1899. Filosofen Harald Høffding höll
vårterminen 1902 en föreläsningsserie över ”Problemer og Retninger i Nutidens Filosofi”. En annan filosof, den tyske Nobelpristagaren Rudolf Eucken,
höll, på inbjudan av Nathan Söderblom, några föreläsningar kring etiken i
mars 1909. I oktober 1903 besöktes staden av den norske teologen Lyder
Brun. Tre år senare, i april 1906, framträdde den österrikiska pacifisten och
fredspristagaren Bertha von Suttner på Gillet. I september 1909 gästades
universitetet av den amerikanske pedagogen Samuel T. Dutton, som föreläste kring ”Education in American Progress”. Fler exempel kunde anföras.
Under perioden 1852 till 1916 blev det internationella utbytet vid universitetet mer omfattande än någonsin förut.
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Föreläsningar och kurslitteratur
Föreläsningarna utgjorde den helt dominerande undervisningsformen vid
universiteten under decennierna kring 1800-talets mitt. I äldre tider bestod
dessa ofta av ren högläsning ur kursböckerna (själva ordet ”föreläsning” härleds ur ”förläsning”), och de var sällan särskilt stimulerande. Elias Wilhelm
Ruda har till exempel lämnat denna skildring av situationen i början av
1830-talet: ”Jag besökte vidare några föreläsningar. De voro föga besökta.
Huru vida detta har sin grund i de akademiska föreläsningarnas nuvarande
inrättning, vill jag icke med säkerhet säga; men nog förefaller det, som hade
en student icke så ofta orätt med det svar, han gaf mig, då jag tillsporde honom angående orsaken till den glesa befolkningen i de akademiska salarna:
’Så gerna jag sitter på ett auditorium och hör en bok föreläsas, kan jag läsa
en bok hemma.’ ” Rudas omdöme kunde lika gärna ha avsett förhållandena
under 1850- eller 1870-talen. Fram till dess bestod nämligen den gamla ordningen.
Från mitten av 1800-talet höjdes dock nivån; i allt större omfattning
upptogs katederföreläsningarna av vetenskapliga problem. Föredragens form
och innehåll avspeglade därmed det ökade inslaget av vetenskaplig forskning. I statuterna av år 1852 betonades att föreläsningarna skulle syfta till
”lärjungarnes sjelfständiga wetenskapliga utweckling”, men läraren tillerkändes full frihet att ”så inrätta sina föredrag och sin underwisning, som han
med afseende å ämnets beskaffenhet och för utbredande af sann upplysning
ändamålsenligast finner”. En annan faktor bakom höjningen av föreläsningarnas kvalitet var att skolväsendet förbättrades under 1800-talets förra hälft,
vilket innebar att studenterna kom att ställa högre krav på sin fortsatta utbildning. Genom föreläsningarna förmedlade läraren det han ansåg att studenterna borde känna till om ämnet, men pedagogiken var inte alltid den
bästa. Föreläsningarna var heller inte obligatoriska för studenterna – bara för
professorerna och andra lärare. Vissa skickliga föreläsare, till exempel matematikern Carl Johan Malmsten, lockade stora åhörarskaror, men många
andra professorer hade svårt att framställa kursinnehållet på ett för studenterna begripligt sätt. Det var inte ovanligt att professorerna talade över
huvudet på sina åhörare; somliga gjorde rentav en dygd av detta. Juristen
Pehr Erik Bergfalk var inte den ende som menade att föreläsningarnas syfte
i första hand var att professorn skulle visa prov på sin lärdom; nyttan för studenterna var i bästa fall sekundär. Åter andra professorer tycks ha uppfattat
föreläsningarna som ett slags nödvändigt ont. Aftonbladet, som visserligen
tog varje chans att argumentera för universitetets flyttning till Stockholm,
intog en starkt kritisk hållning till de upsaliensiska juristprofessorernas sätt
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att sköta sin undervisning, varvid inte minst Johan Christopher Lindblad
hamnade i skottgluggen: ”Åren 1856 och 57 såg honom [Lindblad] först mer
eller mindre långt efter den så kallade akademiska qvartens förlopp inträda
i föreläsningssalen, då han vanligen låtsade okunnighet om tiden, hvilket
dock ofta icke hindrade honom från att aflägsna sig före timmens slut. Och
hvari bestod dessa föreläsningar? Antingen i mer eller mindre roliga anekdoter, dem han dock berättade con amore, eller i innanläsning ur juridiskt
arkif.”
För studenterna var det nästintill omöjligt att veta vad man själv skulle
läsa och vad som egentligen ingick i kursfordringarna. Ytterligare en försvårande omständighet var att många professurer omfattade vidsträckta
områden. Det krävdes följaktligen åratal av föreläsningar, innan professorerna hann behandla alla de aspekter som hörde till deras respektive ämnen,
förutsatt att de över huvud taget hade den ambitionen. Herman Rydin den
yngre har lämnat denna skildring av hur föreläsningarna tedde sig när han
inskrevs som student 1879: ”Professorn, vars ämne fordrade kanske 6–8 månaders ganska flitigt studium, satt, klädd i stormhatt, och ältade en liten del
av sitt ämne så i detalj, att om studiet skulle lagts efter den takten, hade
man ej hunnit med sin examen på 30 år.”
Studenterna hade således ingen möjlighet att höra professorn utlägga hela
sitt ämne och därmed kunna bilda sig en uppfattning om vilka delar som
ansågs viktigare än andra. Att fråga läraren om sådana saker kom aldrig på
tal. I sin skildring Det fanns ett Uppsala (1937) återger Erik Söderström en
belysande episod från sin första termin i Uppsala (hösten 1881). Frans von
Schéele gjorde sig lustig över att studenten Eugen Björklund, sedermera generaldirektör, som då var inneboende hos hans mor, hade klätt upp sig för
att besöka sin professor för att höra vilka fordringar, som ingick i dennes
kurs. ”Och detta”, skriver Söderström, ”framställde Schéele såsom exempel
på ’stockholmarnas’ tilltagsenhet – att icke säga något värre – och närmast
som ett ämne för litet drift med Björklund.”
Innehållet i professorernas föreläsningar, och därmed i viss mån deras
kursfordringar, förmedlades huvudsakligen via föreläsningsanteckningar
från en studentgeneration till en annan. Vissa professorer lät trycka sina föreläsningar i syfte att skapa något slags läroböcker, men det utgjorde undantag snarare än regel. Vanligtvis var studenterna hänvisade till andras anteckningar. Kvaliteten på dessa studieanteckningar var därtill högst tvivelaktig,
särskilt som informationen ibland hade traderats i flera led. Eli F. Heckscher
har exempelvis skildrat hur en företagsam student förde anteckningar från
nationalekonomen David Davidsons föreläsningar, vilka han därefter sålde
vidare till en person, som i dåtidens Uppsala endast var känd under smek290
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namnet ”Sergeanten”. Denne entreprenör lät i sin tur hektografera de hastigt ihopskrivna anteckningarna (som han uttytt efter bästa förmåga), varpå
han sålde dessa kompendier till andra studenter, som inte hade någon annan kurslitteratur att tillgå. Att resultatet kunde bli dråpligt framgår av
Heckschers skildring: ”Currency-teorien blev ’Korensi teori’; Issue Department blev ’Isral Department’; orden i båda fallen blev ’i döda fallen’; sergeanten skrev ’riktningen av en förändring är konsten’, då det menades att den
var konstant. Hans text kunde lyda: ’då duger det icke att man jämför en
utgift och en ogift person’ – en jämförelse som ej bör ha erbjudit starkare
frestelser – medan Davidson naturligtvis hade menat en gift och en ogift
person.” I början av 1900-talet var ”sergeanten” och hans verksamhet välkända i Uppsala. Under studentkarnevalen 1905 fick ett antal studenter i
uppgift att gestalta högre och lägre undervisning. Juridiska fakulteten framställdes i form av en tom stol på en vagn; bakom stolen stod ”sergeanten”
med en bunt kollegier.
I Dagens Nyheter införde signaturen ”F.d. Uppsaliensare” 1902 en gentemot den juridiska undervisningen starkt kritisk artikel, varvid han särskilt
beklagade att kurslitteraturen i ämnen som statsrätt och finansrätt endast
bestod av ”ett slags slarfsylta af katekesdefekta kollegiianteckningar och bitar af antikverade arbeten utgifna av förutvarande professorer”. En minimal
pretention från studentens sida borde vara att läraren vid en direkt förfrågan kunde lämna ”klart besked om hvad han vill att tentanden skall kunna samt hvilka källor han skall använda”. Vidare beklagade skribenten att
professorerna inte förmådde skilja på dem som avsåg att bli forskare inom
juridik från dem som avsåg att avlägga korta ämbetsexamina: ”Hvad först
tentamensfordringarnas storlek beträffar, förefaller det som om en professor
borde skilja mellan sin egenskap af lärare och sin egenskap af vetenskapsman. Att tvinga den blifvande praktiske juristen eller tjänstemannen, hvars
pretentioner endast omfatta en ’slät’ hofrätt, att inlära alla sina professorers
hela vetenskapliga produktion, rubb och stubb, det är antingen att i onödan
försvåra en praktisk ämbetsexamen med vetenskaplig barlast, eller ock talar
det icke till förmån för den ifrågavarande produktionens vetenskaplighet.”
Den akademiska undervisningen kritiserades även i universitetsromaner
som Gustaf af Geijerstams Erik Grane (1885). Under pseudonymen Thord
Bonde utgav Oscar Svahn samma år Våra öfverliggare, vilken förmedlade ett
liknande budskap.
Studiegången var helt fri; man framhöll gärna att studenten skulle vara
en ”liber studiosus”. Sedan studenten väl blivit inskriven kunde han studera
hur länge som helst, några spärrar fanns inte. Studietiden förlängdes ofta
till följd av ekonomiska förhållanden; det var vanligt att studenter gjorde
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terminslånga avbrott för att exempelvis arbeta som informatorer. Följden
av allt detta blev att allt glesare åhörarskaror besökte professorernas offentliga föreläsningar; det var inte ovanligt att endast en handfull studenter infann sig i föreläsningssalarna. Åratal av hårt arbete vid skolbänken hade hos
många studerande inpräntat en motvilja mot all slags bunden undervisning
när de väl kom till universitetet. År 1871 gjorde Frithiof Holmgren laborationsövningar obligatoriska för dem som ville avlägga examen i fysiologi.
Detta betraktades på sina håll som ett allvarligt ingrepp i den akademiska
friheten, eftersom det förutsatte att studenterna skulle passa tider och ha
schemalagd undervisning, då de skulle begagna dyrbara instrument.
Såväl studenter som professorer var medvetna om problemen kring undervisningen, inte minst svårigheten att förena föreläsningar om aktuella
vetenskapliga frågor med elementär grundutbildning. Redan Israel Hwasser
hade framhållit att professorerna borde få föreläsa över avancerade ämnen,
medan adjunkterna och docenterna skulle ansvara för den mer grundläggande kunskapsförmedlingen. Inom många ämnen var det vanligt att äldre
studenter gav privatlektioner för nybörjare.
Föreläsningskulturens brister var således väl kända, men tveksamheten
var stor inför reformer som uppfattades som inskränkningar av det fria universitetet. Sannolikt var det därför som den kommitté vilken tillsattes för
att utarbeta 1876 års universitetsstatuter inte berörde den känsliga frågan
om universitetets föreläsningar. Den svävade knappast i ovisshet om vilken
situation som rådde, och att föreläsningarnas nytta inte stod i proportion
till det arbete som professorerna nedlade på dem. Svensk tidskrift beklagade
1875 att ”goda föreläsningar i vigtiga vetenskaper varit besökta af 2–3 studenter”, trots att det totala studentantalet uppgick till omkring 1 500. Något
egentligt resultat uppnåddes dock inte förrän seminarieundervisningen började bryta igenom under de sista åren av 1870-talet.
Mot slutet av 1800-talet restes allt fler krav på fastare och för studenterna mer överblickbara kursfordringar, bland annat av högertidningen Fyris: ”Bristen på ledning för de nykomne studenterne och deras planläggande
af sina examensstudier är helt visst en af de viktigaste anledningarne till
den vid vårt universitet så ofta allt för långa tid, som examina kräfva. Och
denna långa förberedande studiitid inverkar återigen skadligt på de specialstudier, som först därefter på allvar kunna företagas.” Juristen Alfred
Winroth framhöll vid mitten av 1880-talet behovet av en mer formaliserad
studiegång: ”Såväl föräldrar som ungdom hade berättigadt anspråk på, att
det vid universitetet måtte finnas officiella uppgifter öfver den normala
studiitiden och den lämpligaste studiianordningen samt en därefter inrättad undervisning.”
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I denna fråga förenades konservativa och radikala krafter. På våren 1886
antog föreningen Verdandi en resolution, i vilken man uttryckte ståndpunkten ”att ecklesiastikministern borde föreskrifva, att universiteten vid hvarje
läsårs början skola utgifva en utförlig katalog öfver de olika fordringarne till
hvarje betyg i hvarje ämne och examen”.
Inom Verdandis styrelse diskuterade man framställandet av en studiehandbok för Uppsala universitet. Det var ingen lätt uppgift och även inom
föreningen fanns en viss tvekan kring projektets möjligheter, eftersom det
förutsatte att professorerna skulle vara beredda att precisera vad de faktiskt krävde av sina studenter. På våren 1887 tillsattes en kommitté med
uppdrag att utarbeta handboken. För det huvudsakliga redaktionsarbetet
svarade Hjalmar Öhrvall och Carl Charlier. Flera professorer var som väntat
skeptiska, såväl till studiehandboken i sig som till Verdandi som förening.
Romanisten Theodor Hagberg vägrade att lämna några uppgifter om sina
kursfordringar och statsvetaren Oscar Alin uppställde strikta villkor för hur
hans uppgifter fick användas.
Vid höstterminens början 1887 förelåg handboken, som hade titeln Studiehandbok för dem, som vid Upsala universitet ämna aflägga filosofie kandidatexamen eller någon af de förberedande examina: Till tjenst för de studerande vid Upsala universitet och Stockholms högskola, utgifven av föreningen
Verdandi. Skriften, som kostade en krona och tjugofem öre, sålde mycket
bra. Handboken utkom innan sedlighetsdebatten hade avklingat, vilket förklarar en del negativa omdömen i pressen. Tidningen Upsala ansåg exempelvis att skriften var ”delvis otillbörlig och vilseledande”. I huvudsak var dock
mottagandet positivt; Svenska Dagbladet tillhörde de tidningar som införde
välvilliga recensioner.
Verdandis studiehandbok hade bara funnits en vecka när Harald Hjärne,
sedan några år tillbaka extra ordinarie professor i historia, i filosofiska fakulteten förde fram förslaget att fakulteten skyndsamt borde utarbeta och
publicera studieplaner för dess olika examina. Han tillade att han fann ”det
vara mindre lämpligt att en enskild studentförening bemyndigas att offentligen uppträda såsom förmedlande organ mellan examinatorerna och den
akademiska ungdomen” – i synnerhet gällde detta när det handlade om en
förening ”mot hvars styrelse universitetets myndigheter nödgats ingripa med
disciplinära åtgärder”. Hjärnes inlägg gav upphov till en strid inom fakulteten. Om han enbart hade varit ute efter att få till stånd en markering mot
Verdandi hade han med all säkerhet fått stöd av sina kolleger, men denna
gång kände de sig snarast trampade på tårna; det kunde framstå som om
Hjärne öppet klandrade dem för att de ställt information om sina tentamensfordringar till Verdandis förfogande. Universitetets rektor Carl Yngve
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Sahlin medgav att han hade redogjort för sina kursfordringar för Verdandi,
men påpekade att detta hade skett innan universitetet hade sett sig tvunget
att vidtaga disciplinära åtgärder. Följaktligen fann han ”det fullkomligt obehörigt, om ett sådant förfaringssätt inom fakulteten betecknas såsom mindre lämpligt”.
Trots dessa invändningar stod Hjärne på sig, men vid omröstningen fick
han endast stöd av Theodor Hagberg och Oscar Alin – det vill säga de båda
professorer som inte velat samarbeta med Verdandi. Fakulteten hade därmed beslutat att inte utge någon egen studieplan. På våren 1888 väckte Frans
von Schéele i stället förslag inom studentkårens direktion om att kåren
borde övertaga ansvaret för att framställa studiehandböcker. En kommitté
tillsattes för ändamålet, men resultatet uteblev. Projektet förblev i Verdandis regi och i februari 1893 – efter förändringarna genom 1891 års examensstadga – utkom studiehandboken i en andra, reviderad upplaga. Fakulteten
blev till slut tvungen att följa med i utvecklingen. På uppdrag av Frans von
Schéele utgavs på våren 1892 Studieplaner samt bestämmelser rörande studierna vid univ:t i Upsala för filos. kandidat- och licentiatexamen.
I Lund lät Akademiska föreningen, på initiativ av Carl Fabian Björling,
utge en motsvarande studiehandbok. Som en direkt följdverkning av Verdandis studiehandbok får man betrakta kanslerns några år senare fattade
beslut att ålägga samtliga professorer att uppställa studieplaner för sina
kurser. På hösten 1901 utgav Carl Axel Reuterskiöld Vägledning rörande
examensfordringar och kurser i juridisk encyklopedi, romersk rätt och privat
internationell rätt, till tjänst för juris studerande vid Uppsala universitet, som
utgjorde en första studievägledning inom juridiska fakulteten. Formaliserade examensstadgar infördes 1903 i teologiska, 1904 i juridiska och 1907 i
medicinska fakulteten. Det en gång så förkättrade Verdandi fick stor betydelse för uppstramandet av den akademiska studiegången kring sekelskiftet 1900.
Debatten om föreläsningarnas utformning fortsatte in på 1900-talet. Sam
Wide, extra ordinarie professor i klassiska språk, hävdade i Nordisk tidskrift
1902 att föreläsningarna inte fick bli alltför inkrökta och detaljerade: ”För ej
så länge sedan har jag åhört föreläsningar, där vetenskapliga hypoteser, hvilka vid ett enda ögonkast kunde konstateras vara dödfödda, efter konstens
alla regler aflifvats på en half eller hel timmes föreläsning. Sådant borde
förvisas från universitetets offentliga och enskilda föreläsningar. Kritik må
förekomma äfven där, men aldrig göras till hufvudsak; i seminarierna och
öfningskurserna hade den vetenskapliga kritiken sitt rätta hem.”
Det fanns således fortfarande saker att åtgärda, men det råder inget tvivel
om att utvecklingen kring sekelskiftet 1900 gick mot en mer formalise294
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rad och strukturerad studiegång. På våren 1909 konstaterade en kommitté
i en utredning om de nya universitetsstatuterna att utvecklingen allt sedan 1890-talet hade präglats av ambitionen att omdana undervisningen i
tidsenlig riktning. Nya examensstadgar, studieplaner och studiehandböcker
utgjorde konkreta exempel på detta. Universiteten hade själva varit pådrivande i processen för att göra undervisningen ”mera planmässig, mera inriktad på de studerandes behof af handledning – utan att släppa efter på
den vetenskapliga andan – och på så sätt underlätta studierna samt förkorta
studietiden”. Allt färre uppfattade 1800-talets fria studiegång och encyklopediska bildningsideal som oundgängliga för den akademiska friheten.

Disputationskulturen
Fram till mitten av 1800-talet stod den klassiska disputationskulturen stark.
Förutom katederföreläsningar utgjordes den akademiska undervisningen av
disputationer, det vill säga försvaret av avhandlingar. Det var fortfarande
själva det muntliga försvaret som var det centrala, inte innehållet i avhandlingen. Ofta, ehuru undantag fanns, var disputationsavhandlingarna författade av preses, inte av respondenten. Vid 1842 års promotion promoverades
nittio filosofie magistrar, av vilka endast tjugo hade författat sina avhandlingar själva. Nio år senare, 1851, var det totala antalet promovendi lika stort,
men av dessa hade ungefär hälften skrivit sina egna avhandlingar. Av de 110
magistrar som promoverades 1854 hade endast omkring 40 författat sina
egna dissertationer (för denna årskull gällde inte bestämmelserna i 1852 års
statuter, utan övergångsregler tillämpades).
Det låg i sakens natur att dissertationerna endast undantagsvis rymde
originella forskningsresultat; deras främsta syfte var inte att presentera ny
kunskap utan att lämna stoff till diskussionen vid själva disputationsakten.
Förutom gradualdisputationer förekom disputationer pro exercitio, det vill
säga för övnings skull. Dessa så kallade exercitieavhandlingar var nästan
uteslutande författade av preses, det vill säga den presiderande professorn.
Även nationerna ingick i denna disputationskultur. Vid de olika studentnationerna hölls regelbundet disputationer för dem som ville avancera till en
högre klass i den strikta nationshierarkin. Under 1800-talets första hälft försvann dock detta bruk vid de flesta nationer, även om reminiscenser fanns
kvar in på 1850-talet.
Systemet med disputationer pro exercitio avskaffades formellt genom
1852 års universitetsstatuter, men det hade sedan länge överlevt sig självt.
Det förekom mot slutet att respondenterna över huvud taget inte deltog
i försvaret eller att de rentav inte ens förstod vad avhandlingen handlade
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om. Anledningen till varför det dröjde så länge innan övningsavhandlingarna
avskaffades var främst ekonomisk; detta var en icke obetydlig inkomstkälla
för professorerna. Reformen 1852 innebar att presesfunktionen, åtminstone
i ordets egentliga betydelse, upphörde.
Det fanns flera skäl bakom disputationsväsendets tillbakagång vid 1800talets mitt. Kravet på vetenskaplighet och den därmed följande specialiseringen innebar att äldre tiders mer svepande och encyklopediskt allomfattande avhandlingar ansågs representera det bildningsideal som höll på att
övergivas. Historiskt sett var akademiska disputationer intimt förbundna
med latinkulturen. För respondenten gällde det att bevisa sin skicklighet
i att i skrift och – inte minst – tal behärska latinet, vars ställning som ”de
lärdes modersmål” fanns kvar långt in på 1800-talet. I takt med att latin
kunskaperna försämrades – och ansågs mindre relevanta – förföll också
disputationsväsendet, vilket aldrig lyckades anpassa sig till en situation där
svenskan skulle vara huvudspråket. ”I mångens tanke hade disputationsöfningar och öfning i latintalande så sammanväxt med hvarandra”, konstaterade Carl Yngve Sahlin 1857, ”att de förra syntes fullkomligt öfverflödiga, om
man ville öfvergifva det sednare.”
Universitetsstatuterna av år 1852 slog klart och tydligt fast att magisteravhandlingar skulle vara författade av respondenten själv. Disputationskulturen hann emellertid knappt avskaffas, innan man började sakna talövningar i den akademiska undervisningen. Få önskade en tillbakagång till
det gamla systemet, men många beklagade att man så att säga hade kastat
ut barnet med badvattnet. På flera håll uppfattade man det som en brist att
studenterna enbart tog till sig kunskap på ett passivt sätt genom att lyssna
till föreläsningar. Studenterna försökte råda bot på detta genom att själva
anordna diskussioner, till exempel inom ramen för Skandinaviska sällskapet.
Viktigare var dock de insatser som flera av professorerna gjorde genom att
själva samla studenter till kollokvier i sina hem. Detta förekom visserligen
redan under 1700-talet, men blev allt vanligare i mitten av 1800-talet.
I ett av tidningen Studentbladets första nummer förordades i varma ordalag inrättandet av ämnesföreningar, inte minst inom filosofiska fakulteten.
Den fria diskussionen inom dessa sammanslutningar uppfattades av många
studenter som nödvändiga komplement till föreläsningarna, inte minst mot
bakgrund av disputationskulturens tillbakagång vid både universitet och
nationer: ”Föreläsningarna, eller det offentliga meddelandet af vetenskapen,
må vara huru förträffliga som helst; föreläsaren må i eminent grad besitta
alla de egenskaper, man af honom fordrar, han må ega snille och lärdom;
– detta är dock endast den ena faktorn, som utan den andras medverkan
ingenting förmår till vinnande af det gemensamma ändamålet. Den andra
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faktorn är den vetenskapliga anda, som finnes hos de Studerande och denna
bildas icke ensamt på föreläsningsrummet eller i den ensamma studerkammaren, utan lika väsendtligt och måhända ännu mer genom de Studerandes
samlif sinsemellan.” Helt i enlighet med denna önskan tillkom under de
följande decennierna ämnesföreningar inom en rad akademiska discipliner.
Dessa föreningar fyllde en viktig funktion som diskussionsforum. Trots detta restes snart krav på ytterligare reformer i samma riktning och på införandet av seminarier i undervisningen.

Seminarierna
Under 1860-talet började ett nytt inslag göra sig gällande vid universitetet
i Lund, nämligen undervisning i seminarieform. I Uppsala (liksom i Lund
vid samma tid) hade det funnits ett teologiskt seminarium, som verkade
inom teologiska fakulteten mellan 1806 och 1831. Seminariet, vars främsta
syfte var att bedriva praktisk färdighetsträning i kateketik och homiletik
för blivande präster, hade dock endast namnet gemensamt med seminarium
i betydelsen den nya undervisningsform, som bröt igenom vid de svenska
universiteten under 1860- och 1870-talen.
Seminarierna skulle stimulera studenternas aktiva deltagande i undervisningen och därmed utgöra ett slags motsvarighet till laborationer och experiment inom de mer experimentella vetenskaperna. Inspiration hämtades
främst från Tyskland, där seminarieundervisning hade förekommit sedan
1800-talets början. De båda lundensiska professorerna i grekiska och latin,
Carl Wilhelm Linder och Albert Lysander, hade sommaren 1864 besökt de
filologiska seminarierna i Tyskland. Året därpå inrättades ett filologiskt seminarium i Lund, huvudsakligen efter mönster från Göttingen. Seminariet
vann status som en självständig institution med rätt till statsanslag, vilket
snart manade till efterföljd. I Lund tillkom seminarier i nordiska språk
(1868) och i matematik (1874). Introduktionen av seminarier vid universitetet i Lund var dock inte okontroversiell, utan föregicks av långa principiella
diskussioner inom konsistoriet – främst rörande huruvida det var lämpligt
eller ej med ett större inslag av tvång i undervisningen. I seminariet förväntades deltagarna själva aktivt bidraga genom diskussioner och argument,
varför närvaroplikt måste råda – trots att detta stred mot tanken att studenten skulle vara en ”liber studiosus” utan förpliktelser. Introduktionen
av seminarieundervisning innebar således en avsevärt mer genomgripande
reform än vad man kanske föreställer sig. Seminariet var inte bara en undervisningsform, utan även benämningen på den lokal, inklusive bibliotek, vari
verksamheten bedrevs.
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I Uppsala dröjde det ytterligare ett decennium innan seminarieundervisningen fick sitt genombrott. Carl Yngve Sahlin, som redan i mitten av
1850-talet hade beklagat att talövningarna vid universitetet hade försvunnit med disputationskulturen, blev den förste som – åtminstone officiellt
– förordade seminariers inrättande vid universitetet. I en reservation till det
betänkande som 1874 års universitetskommitté inlämnade framhöll han att
”allt studium, som är blott reciptivt, icke tillräckligt utbildar den studerandes omdöme”. Han föreslog därför att undervisning i seminarieform borde
introduceras, till en början främst inom filosofiska fakulteten. Till saken hör
att Sahlin inom ramen för Filosofiska föreningen i praktiken hade bedrivit
seminarieundervisning sedan 1870-talets början.
Under 1875 vaknade diskussionen på allvar i Uppsala. Juridiska fakulteten framhöll på våren detta år behovet av praktiska övningar för blivande
jurister. Ett halvår senare berördes seminariefrågan även av den kommitté
som blivit tillsatt med anledning av adjunkturernas omvandling. Kommittén underströk nyttan av seminarier ”inom alla vetenskapens områden”.
Dessförinnan, i juni 1875, hade det åttonde svenska lärarmötet sammanträtt
i Jönköping. Carl Wilhelm Linder, som tio år tidigare hade introducerat seminarierna i Lund, fungerade som ordförande vid mötet, vilket antog en
resolution, vari önskemålet framfördes ”att vid universiteten för undervisning i främmande lefvande språk anordnas seminarier, inrättade i enlighet
med dem, som vid Lunds universitet finnas för de klassiska och fornnordiska
språken”.
Inom filosofiska fakulteten diskuterades införandet av seminarier i
undervisningen i december 1875. Fyra förslag hade lämnats för hur sådan
undervisning skulle ordnas, nämligen från professorerna i nordiska språk,
klassiska språk, nyeuropeisk lingvistik samt de matematisk-fysiska vetenskaperna. Sigurd Ribbing framhöll, understödd av sin kollega Carl Yngve
Sahlin, att de olika förslagen rörande seminariernas ordnande borde jämkas
samman. Fakulteten beslutade att tillsätta två kommittér för att ytterligare
bereda frågan. Den första kommittén, bestående av språkämnenas målsmän
Carl Säve, Einar Löfstedt, Frans Wilhelm Häggström och Theodor Hagberg,
hade ansvaret för den språkligt-vetenskapliga sidan av saken. I den andra
kommittén ingick Frans Wilhelm Häggström, Sigurd Ribbing och Herman
Theodor Daug, vilka främst skulle undersöka den ekonomiska sidan av förslaget.
I början av 1876, diskuterade fakulteten frågan på nytt. Ett kommittébetänkande förelåg, vilket förordade införandet av seminarier. Kostnaden beräknades till 9 950 kronor, vilket var en ansenlig summa, motsvarande drygt
en och en halv årslön för en professor. Av dessa medel skulle 3 500 kronor
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reserveras till löner åt biträdande lärare samt 1 350 kronor till bokinköp
och annat material. Huvuddelen av anslaget, 5 100 kronor, skulle användas
till premier för seminariedeltagarna. Till lokal för seminarierna föreslog de
kommitterade att våningen en trappa upp i Ekermanska huset skulle användas. Till formen anslöt sig kommittén i allt väsentligt till de riktlinjer som
professorerna i de klassiska språken, Frans Wilhelm Häggström och Einar
Löfstedt, samtidigt ingav under titeln ”Förslag till Stadgar för ett seminarium i klassisk filologi vid Upsala universitet”. Enligt detta förslag skulle
seminarierna ledas av professorn i respektive ämne och ha till uppgift ”att
genom praktiska öfningar inom området för de klassiska språkens studium
vägleda och befordra de studerandes sjelfverksamhet och dymedelst grundlägga såväl vetenskaplig sjelfständighet som lärareduglighet”. Varje termin
skulle tio stipendiatplatser finnas, vilket inalles krävde anslag om 850 kronor, fördelade på fyra större premier om 100 kronor respektive sex mindre
om 75 kronor. Det innebar att seminariet inte kunde hysa fler än tio ordinarie deltagare, vilka i förslaget benämndes stipendiater. Förslagsställarna
räknade dock med ytterligare två deltagarkategorier: aspiranter och åhörare.
För aspiranterna – i praktiken de som blivit förbigångna vid tillsättandet av
stipendier – rådde samma skyldighet som för stipendiaterna, men åhörarna
utgjordes däremot av studerande som tillfälligt, och utan förpliktelser, deltog i verksamheten.
Stipendiaterna var skyldiga att aktivt följa seminariet, vilket sammanträdde två gånger i veckan. Det innebar bland annat att de var skyldiga att
både författa och opponera på uppsatser enligt den arbetsordning som föreståndaren upprättade. De ägde inte rätt att ”utan anmäldt förfall, hvars
giltighet må bero på vederbörande föreståndares pröfning, från någon öfningstimme uteblifva, vid äfventyr att eljest sin stipendiatplats förlora”. Seminariets stipendiater skulle alltså erhålla ekonomiska premier, men undervisningen skulle samtidigt göras obligatorisk på ett sätt som inte tidigare
hade förekommit. Föga förvånande gav både förslaget om seminariers inrättande i sig, liksom Häggströms och Löfstedts förslag till stadgar, upphov till
en debatt, som blev lika livaktig som den i Lund tio år tidigare.
Med utgångspunkt från kommitténs förslag beslutade fakulteten att
förorda införandet av seminarier, men man avslog förslaget om ett gemensamt regelverk för att i stället var för sig förorda de fyra tidigare insända
förslagen. Vidare godtogs kommitténs kostnadsberäkning, men lokalfrågan
kommenterades inte på annat sätt än att universitetet förväntades ställa en
godtagbar lokal till förfogande. Både nordisten Carl Säve och mineralogen
Edward Walmstedt införde långa reservationer i protokollet, vilka senare
utgavs under titeln Frågan om Seminarier vid Upsala universitet (1876). Säve
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uteslöt inte att seminarier i vissa lägen kunde vara fruktsamma, men att ”det
vore för oss vida gagneligare att alls inga Seminarier hafva, än sådana, som
skulle ordnas efter den norm, som är föreslagen för Seminariet för klassiska
språk”. Han riktade en rad invändningar mot det framlagda förslaget, men
huvudargumentet var att seminarier i denna form skulle utgöra en tvångsmekanism, som hotade såväl den enskilde studentens frihet som de ämnen
som skulle sakna seminarier. Om det fanns ett ekonomiskt incitament, det
vill säga premier, skulle studenterna lockas till seminarieämnena oavsett om
de verkligen var intresserade av dem eller inte. Det fria universitetet skulle
således utsättas för ett hot. Edward Walmstedt påpekade att det skydd som
vissa ämnen redan hade genom att de var obligatoriska i filosofie kandidatexamen genom detta förslag var ”på väg att fullständigas till ett system af
skydd och belöningar, hvilket jag ej kan föreställa mig komma att verka
välgörande”.
Säve yttrade sig mycket kritiskt mot sina kolleger inom de klassiska språken. Om Häggström och Löfstedt trodde, framhöll han, ”att ett så trångsnördt system kan lända något gagn för ett verkligen vetenskapligt universitetsstudium, så lära icke mina tvifvelsmål förmå att rubba denna tro, men då
det föreslås, att detta tvång skall pressa de studerande ända tills Philosophiæ
Licentiat-examen är aflagd och då det ej otydligt anspelas på gagnet af att
detta framdeles skulle blifva pålagdt alla såsom en skyldighet; så kunde det
frågas, om meningen är att härstädes efter hand rent af förhindra och utrota
allt fritt och sjelfständigt vetenskapligt studium bland studenterne i detta
läroämne”. Trots att åsikterna gick isär om seminarierna, både när det gällde
form och innehåll, fattade riksdagen 1877 beslut om att anslå 3 000 kronor
för ett språkvetenskapligt seminarium under det följande kalenderåret.
I mars 1878 stadfästes det filologiska seminariet genom beslut av kanslern. Verksamheten inleddes under den följande höstterminen. Det filologiska seminariet var indelat i tre avdelningar: klassiska språk, romanska
språk och nordiska språk. Dessa erhöll vardera en tredjedel av årsanslaget,
det vill säga 1 000 kronor. Dessa respektive medel skulle bland annat täcka
utgifterna för en större (75 kronor) och en mindre (50 kronor) premie för
varje termin. Deltagare delades in i kategorierna ordinarie respektive extra
ordinarie, varav obligatoriskt närvarokrav endast gällde för de förstnämnda.
Alla tre avdelningarna samlade vanligtvis mellan tio och tjugo deltagare
under de första åren.
Enligt stadgarna skulle föreståndaransvaret för den klassiska avdelningen
åvila professorerna i grekiska respektive latin. Ämnesföreträdarna i romanska och nordiska språk intog däremot en ställning som inspektor över sin
avdelning. De utsåg nämligen i sin tur en föreståndare, som hade ett mer di-
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rekt ansvar för verksamheten. Under en kort period var dock adjunkten Per
Adolf Geijer inspektor för den romanska seminarieavdelningen, men redan
1879 övergick befattningen till professorn Theodor Hagberg. Geijer efterträdde i stället Carl Wahlund som föreståndare. Bortsett från våren 1883,
då Johan Vising inträdde som vikarie, behöll Geijer denna position under
ett antal år. Mårten B. Richert var inspektor för den nordiska seminarieavdelningen under läsåret 1878/79 samt höstterminen 1879. Därefter övergick
inspektoratet till Fredrik Läffler samt (från 1883) till Adolf Noreen. Under
avdelningens första tid hade Noreen dessutom varit föreståndare, men docenten Oscar Klockhoff vikarierade under hans vistelse i Leipzig 1879.
Det matematiska seminariet tillkom under höstterminen 1879 som en
enskild inrättning, vilken först fem år senare erhöll ett årligt anslag om 1 500
kronor. Seminariets drivande kraft under de första åren var docenten Axel
Söderblom, även om professorn Herman Theodor Daug formellt var inspektor. Hedvig Bergius, en av Uppsalas första kvinnliga studenter, deltog från
starten i seminariet, vilket framgår av ett brev från hennes goda vän Ellen
Fries: ”Hedvig blef afrådd att gå på den matematiska föreningen. Hon hade
dock fått en utmärkt ersättning i det matematiska seminariet, som i denna
vecka tager sin början och hvaraf hon väntar sig stora fördelar.”
Det statsanslag som 1877 års riksdag hade beviljat för seminarieundervisning i nyeuropeisk lingvistik (moderna språk) tillföll till en början helt och
hållet avdelningen för romanska språk inom det filologiska seminariet. Från
1884 till 1887 gav docenten Axel Erdmann enskild seminarieundervisning i
engelska och på våren 1888 föreslog Carl Yngve Sahlin att ett självständigt
seminarium borde inrättas även för de germanska språken (engelska och
tyska). Förslaget vann gehör och det germanska seminariet konstituerades
under höstterminen 1890.
Historikern Harald Hjärne hade lett så kallade historiska övningar vid
olika tillfällen från och med mitten av 1880-talet. Dessa ansatser ledde fram
till bildandet av ett historiskt seminarium, vars stadgar godkändes av kanslern i november 1890. Historikerna räknade dock själva 1884 som året för
seminariets grundande, varför man i maj 1894 högtidlighöll tioårsjubileet.
På våren 1890 hölls de första litteraturhistoriska seminarieövningarna
under Henrik Schücks ledning. Ämnet var ”Georg Stiernhielms biografi”.
Litteraturhistorikerna var mycket influerade av historikerna; Oscar Levertin
deltog exempelvis vid Hjärnes seminarium för att förbereda sig inför introduktionen av denna undervisningsform i det egna ämnet. Det var studenterna i litteraturhistoria som först begärde seminarieundervisning, men Carl
Rupert Nyblom var föga entusiastisk och gick dem till mötes först efter viss
tvekan. Inte långt efter att seminariet trätt i verksamhet utsågs Schück till
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professor i Lund. Efter dennes avflyttning upphörde den litteraturhistoriska
seminarieundervisningen, som endast förekom sporadiskt under de följande
åren. Levertin anordnade vissa övningar, men regelbunden seminarieverksamhet återupptogs först sedan 1894 års riksdag beviljat anslag. Från starten
på våren 1895 leddes verksamheten av docenten Ernst Meyer. Under hela
1890-talet handlade det verkligen om ett litteraturhistoriskt seminarium; undervisning i denna form förekom varken i konsthistoria eller estetik.
Examensstadgan 1891 slog fast att filosofiska fakulteten skulle tillse ”att
åt studerande, som hafva för afsikt att aflägga filosofie kandidat- eller licentiatexamen, undervisning finnes att tillgå, och böra för detta ändamål årligen i
hvarje examensämne icke blott hållas vetenskapliga föreläsningar utan äfven
inrättas dels propedevtiska, dels seminarii- eller öfningskurser”. Följden blev
att en rad seminarier inrättades inom humanistiska sektionen under de följande åren. Det filosofiska seminariet inledde sin verksamhet våren 1892 och
under höstterminen samma år startade seminarier i statskunskap, semitiska
språk, sanskrit och jämförande språkforskning samt egyptologi. Snart följde
slaviska språk och geografi. År 1897 fanns det sammanlagt åtta språkvetenskapliga och fem historisk-filosofiska seminarier.
Genom ett kungligt brev preciserades på våren 1895 seminariernas syfte.
De skulle ”genom vetenskapliga öfningar inom området för de olika läroämnen, för hvilka de äro afsedda, väcka och leda de studerandes sjelfverksamhet och derigenom hos dem utbilda förmågan af sjelfständigt vetenskapligt
arbete”. Seminarierna kan således betraktas som humanisternas motsvarighet till naturvetarnas laboratorier. I några fall förekom dock seminarieundervisning även inom de naturvetenskapliga ämnena. Det matematiska
seminariet var ett av de första som inrättades och 1908 skapade Rutger Sernander ett växtbiologiskt seminarium. Under en period meddelade även
geologen Arvid G. Högbom undervisning i seminarieform.
Utvecklingen av seminarieverksamheten hämmades av bristen på lämpliga undervisningslokaler. Förutom ett rum för själva övningen – där också
ett referensbibliotek kunde inrymmas – ansågs att ett mindre intilliggande
arbetsrum borde ställas till professorns förfogande. Trots att de första seminarierna infördes samtidigt som universitetshuset uppfördes ingick aldrig
lokaler för dessa i planeringen för detta byggnadsprojekt. Konsistoriet hade
i september 1875 i stället förordat att Ekermanska huset skulle inredas för
seminariernas behov. En skrivelse rörande detta avsändes till kanslern den
28 juli 1876, men det önskade huset användes redan av konstmuseet.
I mitten av 1890-talet väcktes inom humanistiska sektionen ett förslag
om olika åtgärder för att förbättra lokalsituationen. Förslaget vann gehör i
konsistoriet, varvid beslutades att den nordiska fornsakssamlingen skulle
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Seminarieundervisningen
Det romanska seminariet i arbete i början av 1900-talet. Från vänster Carl Wahlund, Erik
Schöne Staaff, Ernst Wahlgren, Per Adolf Geijer, Daniel Nyström, Sven Blom, Nils Evert Taube och
Hilding Kjellman.

flytta från sina lokaler högst upp i Ekermanska huset till orangeriet i Linnéträdgården. Konstmuseet skulle samtidigt flytta från första till andra våningen i Ekermanska huset. Således skulle det första våningsplanet i samma
hus kunna inredas till lokal för ett antal språkvetenskapliga seminarier. Till
Ekermanska huset flyttade seminarierna i sanskrit samt i klassiska, romanska, nordiska, germanska respektive slaviska språk. År 1905 inrymdes ytterligare två seminarier, semitiska språk och filosofi, i Ekermanska huset sedan
de fått lämna sina lokaler i universitetshuset.
Under 1900-talets första decennium tillkom ytterligare seminarier, varför lokalfrågan utgjorde ett fortsatt bekymmer. Frågan diskuterades på nytt
i humanistiska sektionen 1909. Utredningar pågick under de följande åren,
varvid blickarna snart riktades mot Gustavianum, som skulle utrymmas av
zoologerna. I december 1914 tillsatte konsistoriet en kommitté för att utreda
Gustavianums framtida användning. I maj följande år utökades kommitténs uppgift till att även gälla Dekanhuset, som i december 1916 överlämnades till universitetet efter folkskoleseminariets avflyttning. Kommittén
förordade till slut att de språkvetenskapliga seminarierna och det historiska
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seminariet skulle inrymmas i Gustavianum. Till Dekanhuset skulle det pedagogiska seminariet förläggas liksom universitetets konstmuseum. I Ekermanska huset skulle det filosofiska, det juridiska och det teologiska seminariet beredas plats.
Mot detta protesterade humanistiska sektionen, som inte ansåg att Gustavianum motsvarade de krav som måste ställas på seminarielokaler. Av
samma anledning framförde man dessutom betänkligheter mot Ekermanska huset. Kommittén arbetade vidare och föreslog i stället i en skrivelse
på hösten 1916 att Gustavianum skulle användas av ämnena nordisk och
klassisk fornkunskap samt konsthistoria. De teologiska och filosofiska seminarierna skulle placeras i Ekermanska huset, men man vidhöll att det
pedagogiska seminariet skulle förläggas till Dekanhuset.
Däremot konstaterade kommittén att lokalbehoven för de historiska och
litteraturhistoriska seminarierna samt för de åtta språkvetenskapliga seminarierna på längre sikt inte kunde lösas med mindre än att en ny särskild
seminariebyggnad uppfördes. I december 1916 godkände konsistoriet kommitténs förslag rörande Gustavianum och Dekanhuset, och vid samma tid
tillsatte den humanistiska sektionen en kommitté på fyra personer för att
utreda olika alternativ för de andra seminarierna. Man diskuterade möjligheten att inreda universitetshusets vind, att inköpa en villa samt att förse
Ekermanska huset med en tillbyggnad. Inget av alternativen befanns lämpligt. På våren 1918 presenterades ett förslag till ett nytt hus för seminarierna, men de storslagna byggnadsplanerna förverkligades aldrig. Tiderna
hade förändrats och det ansågs mindre lämpligt att anhålla om medel för ett
nytt hus under de ekonomiska dyrtider som rådde under första världskrigets
slutskede.

Sommarkurserna
År 1893 genomfördes för första gången sommarkurser vid universitetet. Beslutet skedde som en följd av folkhögskolemötet i Uppsala året innan, där
förhoppningar uttalades om ett samarbete mellan folkbildning och akademisk undervisning. J.A. Lundell framhöll vikten av att skollärare fick ”taga
sig ett bad i vetenskapens våg” för att hålla sig uppdaterade om utvecklingen. Sommarkurserna blev ett sätt att fullgöra vad som numera kallas ”den
tredje uppgiften”.
På försommaren 1893 inbjöd organisationskommittén – professorerna
Harald Hjärne, Adolf Noreen och J.A. Lundell – ”lärare och lärarinnor vid
allmänna läroverk, flickskolor, folkhögskolor och folkskolor och för öfrigt en
hvar som vill och tror sig kunna af vår undervisning draga fördel”. De tre pro-
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Svensk läraretidning ägnade den 30 augusti 1893 sin förstasida åt de nyss avslutade sommarkurserna i Uppsala. Särskilt hyllades de tre initiativtagarna Harald Hjärne, J.A. Lundell
och Adolf Noreen.

Sommarkurserna 1893
I augusti 1893 genomfördes för första gången sommarkurser vid Uppsala universitet, vilka
samlade omkring 330 deltagare, huvudsakligen lärare. Detta exempel på universitetets så
kallade utvidgning ansågs vara mycket lyckat. Redan i samband med kursavslutningen uttrycktes önskemål om ett nytt sommaruniversitet 1895.

fessorerna var alla mycket engagerade i projektet. Hjärne utgav broschyren
Universitetens folkbildningsarbete i England, där han redan i inledningen slog
fast: ”Universiteten i ett fritt land med utvecklad kultur få ej låta afstänga
sig från det andliga samhällsklimatet utom deras murar.” De borde inte bara
ägna sig åt forskning och strikt akademisk undervisning, utan även ”på sitt
särskilda sätt deltaga i samtidens sträfvanden för den allmänna bildningens
förkofran”. Från England kunde många nyttiga lärdomar dragas, menade han.
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Sommarkurserna var inte populärvetenskapliga, utan – det poängterade
man gärna – strikt vetenskapliga, om än anpassade till deltagarnas förkunskapsnivåer. Både Hjärne och Lundell ansåg att vetenskapen spelade en avgörande roll för folkbildningen. Orientalisten Herman Almkvist talade om
Israels äldsta historia utifrån den kritiska forskningens ståndpunkt. Ämnet
var vid denna tidpunkt lika aktuellt som kontroversiellt. Det hade visserligen gått femton år sedan Julius Wellhausen utgav Geschichte Israels, där han
använde moderna arkeologiska och filologiska metoder för att kritiskt granska Gamla testamentets utsagor. I Tyskland ledde detta under 1880-talet till
en omfattande debatt, vilken dock var föga känd i Sverige före 1894.
Carl Rupert Nyblom föreläste över ett annat aktuellt ämne, nämligen
Uppsala domkyrka. Föreläsaren hade själv tagit aktiv del i arbetet bakom
Helgo Zettervalls restauration, som avslutades vid denna tid för att stå klar
vid Uppsala möte-jubileet i början av september. Astronomerna Carl Charlier och Nils Dunér gav kurser om fixstjärnorna respektive solen. Historikern Harald Hjärne talade om det svenska statsskicket under reformationen.
Nordisten Adolf Noreen föreläste om modersmålets grammatik. J.A. Lundell utredde i sin kurs hur språkljuden bildas. Julius Centerwall föreläste
om den romerska kejsartiden. Nathan Söderblom uppmärksammade den
kristna troslärans utveckling, Karl Ferdinand Johansson talade om buddhismen i Indien, Axel Wirén berättade om däggdjurens liv, Frithiof Holmgren
avhandlade synsinnet och Frans von Schéele utlade minnets psykologi. Föreläsningarna rörde således avancerade ämnen, men för att underlätta förståelsen utdelades tryckta grundlinjer och översikter i samband med kursstarten.
På kvällarna samlades både deltagare och föreläsare i olika nationslokaler för
samkväm och för att utbyta tankar om innehållet i föreläsningarna.
Förutom av föreläsningar bestod sommarkurserna av experiment, exkur
sioner och diskussioner inom en rad olika ämnen. Konstmuseet, den nordiska fornsakssamlingen, det mineralogisk-geologiska museet, zoologiska museet, botaniska museet, observatoriet och domkyrkan stod till deltagarnas
förfogande. På programmet stod även exkursioner till Skokloster och Gamla
Uppsala samt visningar av observatoriet.
Sommarkurserna inleddes den 14 augusti och pågick under två veckor.
Valet av tidpunkt hade det enkla skälet att de sommarlediga universitets
lärarna endast var tillgängliga under första halvan av juni eller andra halvan
av augusti. Kursavgiften var tio kronor, men inga särskilda betyg, examina eller förkunskaper fordrades. Kungl. Maj:t hade förordnat att de kursdeltagare
som måste resa med tåg till Uppsala skulle få resa hem utan avgift.
Intresset var stort. Universitetet hade satt en nedre gräns till 50 deltagare för att projektet skulle vara möjligt att genomföra, men samman-
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Fyrishall vid Haglunds bro uppfördes under 1900-talets första år för Uppsala arbetarinstitut. Tornet flyttades senare till hörnet mot Svartbäcksgatan. Fotografi av Henri Osti från
1909, Upplandsmuseet.

Bildningens spridning
Sommarkurserna under 1890-talet visade att det förelåg stora behov av en så kallad universitetsutvidgning, det vill säga akademiska föreläsningar som riktade sig till en bredare
publik än bara studenter. I kulturoptimistisk anda ville man sprida kunskapen om och nyttan
av de vetenskapliga landvinningarna till andra grupper i samhället, främst till arbetarna. De
första större initiativen hade tagits redan under 1880-talet. I mars 1883 inleddes nämligen
verksamheten inom Uppsala arbetarinstitut, vars eldsjäl var orientalisten Emil Lindberg. Förebilden var det arbetarinstitut som positivisten Anton Nyström hade inrättat i Stockholm
på hösten 1880. Dessutom kunde man bygga vidare på den arbetarförening som hade
bildats i Uppsala 1872. Efter några år började kommunala och statliga bidrag att utbetalas.
Verksamheten bedrevs till en början i en lokal vid Östra Ågatan, därefter i det gamla observatoriehuset på Svartbäcksgatan. Bland föreläsarna fanns verdandisten Karl Ljungstedt och
journalisten Olof Högberg, senare känd som författare till Norrlandsskildringen Den stora
vreden (1906). Docenterna Hugo Blomberg, David Davidson och Gustav Sundbärg, sedermera professorer vid universitetet, medverkade också. År 1903 flyttade arbetarinstitutet
till Fyrishall vid Haglunds bro, varvid Nathan Söderblom höll invigningsföreläsningen över
”Renhetsbuden i de gamla persernas religion” inför hundratals åhörare. En rad akademiker
engagerade sig genom åren till stöd för institutets verksamhet, däribland Thore M. Fries,
Claes Annerstedt, Arvid G. Högbom, Rutger Sernander, Johan Fredrik Nyström, Ludvig
Bergström och Alice Thunberg. Även Adolf Noreen, Harald Hjärne och J.A. Lundell hörde
till eldsjälarna, vilket visar att det fanns en direkt förbindelse mellan Uppsala arbetarinstitut
och tillkomsten av universitetets sommarkurser.
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lagt bevistades kurserna av betydligt fler än 300 personer. Enligt officiella
uppgifter samlade kurserna 329 deltagare, men den exakta siffran varierar
något. Svensk läraretidning rapporterade att 331 personer hade uthämtat sina
medlemskort. Av dessa var 197 män och 134 kvinnor. Den överväldigande
majoriteten av deltagarna utgjordes av lärare och lärarinnor av olika slag.
Bland dessa kan nämnas folkbildaren Uno Stadius, sedermera en av grundarna av Brunnsviks folkhögskola, samt makarna Teodor Holmberg och Cecilia
Bååth-Holmberg, vilka ledde verksamheten vid Tärna folkhögskola utanför
Sala. Endast tolv deltagare uppgav att de hade praktiska yrken (handlare,
lantbrukare, tidningsmän, läkare och ingenjörer), sju var universitetsstuderande och tre var präster. Tjugosju personer hade inte uppgivit någon sysselsättning utan titulerade sig fru eller fröken. En professor vid universitetet,
nämligen filosofen Reinhold Geijer, hade registrerat sig som deltagare.
De första sommarkurserna blev en framgång. I sitt avslutningsanförande
uttryckte universitetets rektor Thore M. Fries förhoppningen att det nya
inslaget skulle permanentas. Han lovade att Alma mater Upsaliensis skulle
”som en god moder kärleksfullt vårda den nya dotter hon fått genom denna
universitetsutvidgning”. Hans förhoppning delades av deltagarna. Omedelbart efter kursavslutningen hölls ett möte på Norrlands nation, där ett antal
önskemål om verksamhetens fortsättning uttalades. Det främsta av dessa
var att nya sommarkurser skulle hållas i Uppsala sommaren 1895.
Planerna förverkligades och i augusti 1895 genomfördes universitetets
sommarkurser för andra gången. Denna gång lockades hela 467 deltagare
till Uppsala, varav återigen den överväldigande majoriteten (363 personer)
bestod av lärare av olika slag. Det är värt att notera att kvinnorna vid detta
tillfälle utgjorde majoriteten bland deltagarna (257 mot 210 män). Inom sommarkursernas ram gjorde kvinnan på bred front sitt intåg vid universitetet,
innan det skedde inom den konventionella undervisningen. Invigningstalare
var universitetskanslern Pehr von Ehrenheim, vilket innebar ett erkännande
av sommarkursernas värde och legitimitet. Kanslern ansåg att det var ”ett
tilltalande skådespel detta, att vetenskapen ger det praktiska lifvet forskningens resultat”.
I augusti 1897 arrangerades sommarkurserna för tredje gången, även om
beslutet föregicks av en viss tvekan, eftersom man fruktade att den pågående Stockholmsutställningen skulle tilldraga sig ett alltför stort intresse. Farhågorna visade sig överdrivna och även denna gång översteg deltagarantalet
300. Även framdeles återkom sommarkurserna med tvååriga intervaller.
Universitetets sommarkurser uppmärksammades och manade till efterföljd även utanför landets gränser. Redan till julferierna vid årsskiftet
1893/94 anordnades motsvarande kurser vid universitetet i Helsingfors. Så
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skedde senare även vid universiteten i Lund och Kristiania. I Stockholm arrangerades sommarkurser för första gången 1902, huvudsakligen på initiativ
av zoologen Wilhelm Leche. Vid samma tid inleddes motsvarande verksamhet i Göteborg. Under 1900-talets tre första decennier arrangerades sommarkurserna årligen enligt ett rullande schema vid någon av de fyra universitets- och högskoleorterna. De sista sommarkurserna hölls i Göteborg 1931.
Vid sidan av sommarkurserna förekom universitetsutvidgning i annan
form. Särskilda feriekurser började hållas på olika platser i landet, vilka tjänade som ett slags ambulerande universitet.
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1852 till 1916 utgjorde en omvälvande tid för Svenska kyrkan
liksom för teologiska fakulteterna vid universiteten i Uppsala och Lund.
Kyrkan utmanades av frikyrkor och den religiösa liberalismen, men även av
radikala krafter i samhället, vilka på olika sätt ställde kyrkans hävdvunna
maktposition under debatt.
Under de första decennierna av denna epok var teologiska fakultetens
skilda discipliner fördelade på fyra ordinarie professurer: exegetik, teologiska prenotioner med kyrkohistoria, dogmatik och moralteologi samt praktisk
teologi (pastoralteologi). De teologiska disciplinerna stod varandra betydligt
närmare än vad fallet var inom filosofiska fakulteten. Detta innebar att det
ingalunda var självklart att en forskare som främst hade fördjupat sig i till
exempel dogmatik och moralteologi nådde befordran i detta ämne. Han
kunde lika gärna bli utnämnd till adjunkt eller professor i teologiska prenotioner eller praktisk teologi. Först i ett senare skede blev denna ordning
ifrågasatt. Ett exempel erbjuder tillsättningen av professuren i dogmatik och
moralteologi 1890, då en av de sökande nästan uteslutande var meriterad
inom den angränsande disciplinen teologiska prenotioner. De sakkunniga
ville förklara honom inkompetent, men fakulteten varnade för ”fackensidighet” och betonade de teologiska ämnenas ”organiska samhörighet”. Flera
företrädare för filosofiska fakultetens båda sektioner protesterade mot detta.
Mineralogen Hjalmar Sjögren påpekade exempelvis att ”på alla andra områden torde väl den tiden vara förbi, då fordringarne på en professor voro så
små eller vetenskaperna så litet utvecklade, att en och samma person kunde
anses nöjaktigt kompetent till två eller flera professurer i en fakultet”.
Med tiden vann specialiseringen terräng även inom teologiska fakulteten. Redan i slutet av 1870-talet hade kyrkohistorien skilts från teologiska
prenotioner, och i början av 1900-talet formaliserades bibelvetenskapens
uppdelning i Gamla respektive Nya testamentets exegetik. Från den tiden
erioden
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rådde också i praktiken, om än inte formellt, en uppdelning av dubbelämnet dogmatik och moralteologi. Den ena professorn (Nils Johan Göransson)
hade ansvaret för dogmatiken, medan den andra (Einar Billing) inriktade sig
på moralteologin.
En annan väsentlig skillnad mellan den teologiska och de övriga fakulteterna var att professurerna inte utgjorde karriärens slutmål. Stiftens bis
kopar rekryterades i allmänhet bland de teologie professorerna och dessa
tvekade inte att lämna universitetet om de hedrades med en biskopsutnämning i exempelvis Härnösand, Visby, Strängnäs eller Skara. Redan genom sin
ställning vid fakulteten var professorerna direkt knutna till kyrkan. I professorsuppdraget ingick nämligen att de skulle vara kyrkoherdar inom särskilda
prebendepastorat. Den vardagliga församlingsverksamheten sköttes förvisso
mestadels av vikarier, men med jämna mellanrum framträdde professorerna
med predikningar i sina respektive kyrkor. Det gällde även den så kallade
förste teologie professorn, som enligt traditionen var domprost. Fakulteten
hade en konfessionell struktur. Tillsammans med ärkebiskopen, det vill säga
universitetets prokansler, utgjorde teologiska fakulteten Uppsalas domkapitel ända fram till 1936. Denna ordning stod under debatt genom hela epoken, inte minst sedan filosofen Sigurd Ribbing i riksdagen hade motionerat
om prebendesystemets avskaffande i mitten av 1860-talet. Anhängarna av
systemet uppfattade prebendepastoraten som en garant för att den akademiska undervisningen och församlingsverksamheten skulle draga nytta av
det ömsesidiga utbytet. Motståndarna framhöll däremot att pastorssysslan
och den akademiska lärarbefattningen var för sig utgjorde heltidssysselsättningar, varför det var orimligt att förena dem.
Denna inneboende konflikt förminskades inte när den vetenskapliga
specialiseringen tilltog under 1800-talets andra hälft. Det var huvudsakligen under hänvisning till praktiska vetenskapliga förhållanden som exegeten
Otto Myrberg förordade prebendenas avskaffande. En professor som även
förväntades sköta ett prebende skulle förlora värdefull tid ”för sjelfständigt
forskningsarbete, för att med uppmärksamhet följa den växande teologiska
litteraturen, för att ingripa i samtidens andeliga tillstånd och derpå utöfva ett
välgörande inflytande genom författandet af skrifter med mera, som tillhör
den teologiske universitetsläraren såsom sådan”. Prebendesystemet blev dock
kvar, trots att det inte väckte någon entusiasm inom vare sig konsistoriet eller
de aktuella församlingarna. Först 1941 försvann de sista resterna av systemet.
Teologiska fakultetens professorer var således både kyrkomän och vetenskapsmän. Följaktligen förelåg inga vattentäta skott mellan kyrkopolitiska
debattinlägg och vetenskapliga teologiska studier. Denna dubbla identitet
rymde även andra spänningar, som inte minskade med tiden. I vetenskap-
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Teologiska fakulteten 1911. Målning av Emerik Stenberg, Uppsala universitets konstsamlingar, UU 322.

Teologiska fakulteten
År 1911 utförde konstnären Emerik Stenberg denna målning, som föreställer ett sammanträde inom teologiska fakulteten. Dekanus Nathan Söderblom, som tre år senare blev
ärkebiskop, leder sammanträdet. På hans vänstra sida sitter Erik Stave, Einar Billing och Nils
Johan Göransson, Söderbloms vän och kollega från kotteriet Fritt ur hjärtat. På andra sidan
bordet sitter den konservative och kontroversielle exegeten Adolf Kolmodin, vars inträde
i fakulteten Söderblom hade försökt förhindra. Kyrkohistorikern Herman Lundström har
rest sig från sin plats för att yttra sig i den pågående diskussionen. Den tomma stolen i
förgrunden symboliserar den vakanta professuren i praktisk teologi. På väggen bakom Söderblom syns porträtten av från vänster Carl Axel Torén, Samuel Ödmann och Waldemar
Rudin.
Tavlan överlämnades av teologiska fakulteten till universitetet vid en ceremoni i augusti 1911. Fakultetens dekanus Kolmodin framhöll att idén till tavlans tillblivelse ursprungligen hade kommit från Henrik Schück, men att Söderblom, hans företrädare som
dekanus, ivrigt hade understött projektet.

ligt hänseende utgjorde 1800-talets sista decennier ingen blomstringstid för
teologiska fakulteten i Uppsala. Professorerna författade hedervärda men
sällan banbrytande studier. Med tanke på den framtida karriären kunde det
rentav vara riskabelt att publicera alltför nydanande tolkningar eller självständiga arbeten. Det tarvades en viss försiktighet; den som på samma gång
var vetenskaplig forskare och kyrkoman blev tvungen att utföra en balansakt. Det är talande att Otto Myrberg, fakultetens mest betydande forskare
under 1860- och 1870-talen, varken blev utnämnd till biskop eller ledamot
av Bibelkommissionen. Så hade han också framlagt teorier som kanske
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inte var hädiska men heller inte fullt förenliga med den lutherska ortodoxin.
Forskningsresultat presenterades i allmänhet genom uppsatser i den flora
av teologiska tidskrifter som förelåg. Störst betydelse hade Theologisk tidskrift, som utgavs mellan 1861 och 1889. De monografier som publicerades
utgjorde ofta bearbetningar av akademiska föreläsningar, varför de hade en
översiktlig karaktär.
Under 1800-talets förra hälft hade Uppsalafakulteten haft en lågkyrklig prägel, vilken ytterligare skärptes vid mitten av seklet, i synnerhet när
Anders Fredrik Beckman övertog professuren i dogmatik och moralteologi
1851. Teologiska fakulteterna i Lund och Uppsala utvecklades därefter i olika
riktningar. Lund präglades av luthersk högkyrklighet, vilken fick ett samlande organ i Swensk kyrkotidning, som utgavs mellan 1855 och 1863 av Ebbe
Gustaf Bring, Anton Niklas Sundberg och Wilhelm Flensburg. Till denna
riktning hörde även andra teologer, till exempel Henrik Reuterdahl. Deras
kyrkobegrepp utgick från ett slags organismtanke där Kristus och nådemedlen stod i centrum. Nyevangelismen och frikyrkorna betraktades med stor
misstänksamhet, eftersom de uppfattades som separatistiska och sekteristiska. Utländska förebilder fann Lundafakulteten främst hos Rostockteologerna
Theodor Kliefoth och Franz Delitzsch.
Motsättningarna mellan Lund och Uppsala framträdde öppet när Anders
Fredrik Beckman 1856 utgav Anmärkningar wid Swensk kyrkotidnings lära
om kyrkan. Eldunderstöd erhöll han snart från andra Uppsalateologer som
Claës Adolf Hultkrantz. År 1861 grundades på Beckmans initiativ Theologisk tidskrift, som fram till nedläggningen 1889 utgjorde Uppsalafakultetens
samlande organ och därmed en motvikt mot lundensarnas Swensk kyrkotidning. Om tonvikten i Lund låg på det objektiva i kyrkolivet betonade man
i Uppsala således det subjektiva. Först fram emot sekelskiftet 1900 började
denna motsättning mellan landets båda teologiska fakulteter att lösas upp.
Under epoken mellan 1852 och 1916 blev universitetens teologiska fakulteter tvungna att förhålla sig till en ny verklighet med förändrade villkor.
På ett helt annat sätt än förut ifrågasattes kristendomens dogmer. Kyrkans
roll som företrädare för makt och myndighet ställdes under debatt. Under 1840-talet hade Straussdebatten fått stort utrymme i den upsaliensiska
kulturtidskriften Frey. Under samma årtionde fick väckelsen ett ordentligt
fäste i Uppsala med omnejd, särskilt genom den besynnerliga sekten ”erikjansarna”. Rådmannen Lars Wilhelm Henschens konventiklar lockade allt
större skaror, men ledde till kravallartade motdemonstrationer sommaren
1850. En särskild stridsfråga utgjorde föreställningen om Kristi gudom, vilken Göteborgslektorn Nils Wilhelm Ljungberg förnekade vid ett offentligt
framträdande i Göteborg 1861. Göteborgsbiskopen Gustaf Daniel Björck
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ingrep med full kraft och krävde att Ljungberg skulle avsättas som lektor
och uteslutas från domkapitlet. Genom sitt agerande hade Ljungberg, enligt
Björcks uppfattning, brutit mot den ed han svurit om att vara trogen den
kristna läran. Ljungberg fick däremot stöd av den liberala Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning samt av Viktor Rydberg, som år 1862 utgav Bibelns
lära om Kristus. ”Den Ljungbergska striden” blev ett begrepp och väckte
intresse inte minst i Uppsala, där de båda huvudaktörerna tidigare hade
varit verksamma. Björck hade tjänat som teologie adjunkt, Ljungberg hade
disputerat i latin. Några år senare gick filosofen Christopher Jacob Boström
till storms mot helvetesläran, vilket ledde till en stor debatt. Anders Fredrik
Beckman ryckte ut för att försvara helvetets existens.
Kravet på religionsfrihet, det vill säga möjligheten att utträda ur statskyrkan utan att behöva inträda i ett annat av staten godkänt samfund, restes av
K.P. Arnoldson vid riksdagen 1882. Därmed inleddes en debatt som pågick
fram till 1950-talets början, då frågan fick sin slutliga lösning. Under 1900talets första decennium blev kyrkans företrädare många gånger utsatta för
hårda angrepp. En följd av det så kallade Flädiemålet i Skåne, där en frikyrkligt sinnad hemmansägare vägrade att låta sina barn under tvång genomgå katekesundervisning i skolan, blev att ett stort akademiskt stormöte
arrangerades på Norrlands nation i mars 1903. Nationssalen var fullsatt under
mötet, där Adolf Noreen fungerade som ordförande och Hjalmar Öhrvall
föreläste över ämnet ”Religionsfrihet eller tvångskristendom”. Sammanlagt
590 personer, däribland 40 akademiska lärare, undertecknade en skrivelse
till stöd för religionsfriheten och för rätten att utträda ur statskyrkan.
År 1909 uppstod en ny omfattande ”djävulsdebatt” efter ett stormöte på
Folkets hus i Stockholm, där omkring 800 liberala och radikala deltagare i
ett uttalande krävde att kyrkan skulle ”avdiaboliseras”, det vill säga att helvetesläran skulle utmönstras. I Dagens Nyheter publicerade Anton Karlgren
en serie uppföljande artiklar, i vilka en rad präster och teologer – däribland
S.A. Fries och Nathan Söderblom – fick ge sin syn på ämnet. När väl debatten klingat av sades det att Dagens Nyheter hade avskaffat helvetet.
Slutligen bör nämnas att prokanslersämbetet utsattes för hård och återkommande kritik. Genom att prokanslererna skulle yttra sig vid befordringsärenden hade de ett direkt inflytande över universitetens inre angelägenheter, vilket ansågs oförenligt med deras religiösa neutralitet.
Merparten av dessa religionsdebatter hade en allmänkulturell prägel.
Även om de ofta fördes i dagspressen av andra än teologer av facket blev det
ofrånkomligt att de kastade en skugga över de teologiska disciplinerna vid
universiteten. En mer omvälvande inverkan fick dock den inomvetenskapliga
förändring som inträdde i samband med den historiska bibelkritikens ge-
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nombrott. Julius Wellhausens arbeten om Israels historia blev kända bland
Uppsalas teologer i början av 1890-talet. Hans teorier kullkastade synen
på hela Gamla testamentet, men i synnerhet Moseböckerna. Till en början
framkallade bibelkritikens genombrott en kris, men forskare som Erik Stave
och den mer radikale S.A. Fries visade att det var möjligt att tillgodogöra sig
de nya rönen utan att för den skull göra avkall på sin religiösa övertygelse.
Genom bibelkritiken höjdes nivån på den exegetiska vetenskapen, som började arbeta med förfinade filologiska metoder och under intryck av arkeologiska fynd och utgrävningar.
Bibelkritiken fick i första skedet, av naturliga skäl, främst betydelse för
exegetiken. Men i förlängningen blev den själva drivkraften bakom den modernisering av den vetenskapliga verksamheten inom fakulteten, vilken inträdde i början av 1900-talet med Nathan Söderblom och Einar Billing som
huvudpersoner. Moderniseringen skedde emellertid inte utan konflikter.
Perioden mellan 1890 och 1910 präglades av starka motsättningar mellan
ett konservativt-ortodoxt och ett radikalt läger inom fakulteten. Den inre
splittringen tillsammans med den yttre kritiken mot såväl kyrkans lära som
dess privilegier förde med sig stora påfrestningar för teologiska fakulteterna
och kyrkan i stort. Studentantalet minskade och vid sekelskiftet rådde stor
prästbrist i landet. ”Atmosfären var onekligen deprimerande”, har Gustaf
Aulén skrivit, ”teologin levde i en utsatt och trängd position.” De radikala
teologerna intog i allmänhet en tillmötesgående attityd till den historiska
bibelkritiken, men deras främsta inspiratör var inte Julius Wellhausen utan
Albrecht Ritschl, professor i Bonn och Göttingen. Under inflytande från
Kant, Hegel och Schleiermacher formade Ritschl under 1850-talet en egen
teologisk riktning, snart benämnd ”ritschlianism”.
År 1852 omfattade teologiska fakulteten i Uppsala fyra ordinarie professurer samt tre adjunkturer. Antalet tjänster hade varit oförändrat under
flera decennier och situationen blev allt mer otillfredsställande. Längre tillbaka i tiden (före 1779) hade fakulteten haft fem professorer, vilket bättre
svarade mot det behov som förelåg kring 1800-talets mitt. De fyra lärostolarna – särskilt professurerna i exegetik och kyrkohistoria – omfattade en
mängd underdiscipliner, vilka var svåra att behärska för en ensam professor.
Till detta kom den starka tillströmningen av studenter under framför allt
1860-talet, då studentantalet nära nog tredubblades, från omkring 100 till
omkring 300. Höstterminen 1877 uppgick antalet teologie studerande till
383, vilket motsvarade 25,2 procent av det totala studentantalet. Var fjärde
student vid universitetet tillhörde således teologiska fakulteten.
Under tiden fram till 1870-talets mitt försökte fakulteten vid upprepade
tillfällen utverka ytterligare lärarresurser; man framhöll gärna att en sådan
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utvidgning hade skett inom de övriga fakulteterna. Kraven möttes av förståelse från såväl konsistorium som statsmakterna, men det var först genom adjunktsreformen i slutet av 1870-talet som några konkreta resultat
uppnåddes. År 1876 föreslog fakulteten att dess samtliga tre adjunkturer
skulle omvandlas till extra ordinarie professurer, vilka skulle övertaga delar
av de befintliga lärostolarnas ämnesområden. Så skedde genom beslut av
Kungl. Maj:t, och reformen medförde en väsentlig lättnad för innehavarna
av de ordinarie professurerna. Det gällde särskilt den kalsenianska lärostolen i kyrkohistoria, eftersom hela ämnet teologiska prenotioner överfördes
från denna lärostol till en nyinrättad extra ordinarie professur i teologiska
prenotioner och teologisk encyklopedi. Själva benämningen den kalsenianska professuren övergick till det självständiga ämnet teologiska prenotioner.
De båda andra extra ordinarie professurerna avsåg exegetik och praktisk
teologi. De tidigare adjunkterna inom dessa ämnen, K.H. Gez. von Schéele
och Waldemar Rudin, blev därmed befordrade till extra ordinarie professorer i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi respektive exegetik. Martin Johansson skulle på motsvarande sätt ha blivit överförd till den
motsvarande lärostolen i praktisk teologi, men han hade redan erhållit den
ordinarie professuren i dogmatik och moralteologi. Till skillnad från de båda
övriga extra ordinarie professurerna blev denna befattning således utlyst
redan från början.
Trots denna väsentliga förbättring kvarstod från fakultetens sida önskemål om utökade lärarresurser. Sommaren 1877 uttalade man till riksdagen
sin förhoppning om att den nya extra ordinarie professuren i teologiska
prenotioner och teologisk encyklopedi skulle omvandlas till en ordinarie
lärostol för samma ämnen. Riksdagen beviljade önskemålet 1878 varigenom
en femte ordinarie professur tillkom inom fakulteten. Den befintliga extra
ordinarie professuren i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi
omvandlades därefter till en extra ordinarie professur i dogmatik och moralteologi. På våren 1882 framhöll K.H. Gez. von Schéele behovet av en extra
ordinarie professur även i kyrkohistoria, vilken disciplin – genom reformerna i slutet av 1870-talet – hade separerats från den kalsenianska lärostolen.
Fakultetsledamöterna delade hans bedömning men ansåg inte att det var
meningsfullt att driva frågan i konsistoriet.
Under hela 1800-talet utgjorde teologie doktorsgraden en hedersbetygelse vilken utdelades av kungen. Teologie licentiatexamen var en mycket
krävande och omfattande examen, som förekom ytterst sällan. På våren 1853
fastställdes att licentiatexamen skulle ”ådagalägga studiernas framsteg så till
den grad af omfattning, djup och allvar, att, såvitt genom examensprof kan
bestämmas, den examinerade kan anses mogen för sjelfständig teologisk
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vetenskaplig verksamhet och för högre teologiska värdigheters och läroämbetens mottagande”. Anders Fredrik Beckman och Carl Axel Torén avlade
denna examen 1850 respektive 1852, men därefter dröjde det till 1890-talets
första hälft innan Olof Holmström (i Lund) och S.A. Fries (i Uppsala) också
blev teologie licentiater. I praktiken utgjorde således teologie kandidatexamen fakultetens högsta examen. Denna var under 1800-talet en renodlad
lärdomsexamen utan koppling till prästutbildningen och den tog omkring
sex års studier i anspråk. Med tiden växte opinionen mot att fakulteten
förvägrades rätten att utdela doktorsgraden. Stämningarna tolkades bland
annat av Ny Ecklesiastik-Tidning 1893: ”En beskedlig karl, som ägnat sig åt
kyrkans tjänst, behöfver icke ens ha stiftat närmare bekantskap med ’kyrkofäderna’ på de respektive grundspråken för att, om det vill sig väl, bli teologie doktorer. Står han bara väl ’på högre ort’ och har han bara nödig social
position, så blir han i en smal, fästlig vändning – teologie doktor med veckad
hatt och allt. För det teologiska studiet kan sådant icke vara förmånligt.”
Denna uppfattning delades av många, men det dröjde till 1908, innan
teologiska fakulteterna tillerkändes rätten att utdela doktorsgraden ”till
följd av akademiska studier”. Reformen innebar att doktorerna framdeles
skulle promoveras av fakultetens dekanus i stället för av ärkebiskopen. Den
första teologie doktorspromotionen enligt det nya systemet ägde rum 1911.
Något fullständigt brott mot den äldre traditionen var det dock inte frågan
om. Till skillnad från övriga fakulteter genomfördes nämligen promotionen i
domkyrkan, vilket föranledde en protest från Upsala Nya Tidning: ”Hvarför
promotionen skall ske i domkyrkan, synes vara svårt att förstå. Är det meningen att den skall betraktas som en vetenskaplig utmärkelse, är naturligen
universitetet rätta platsen för den högtidliga akten.” Oaktat detta bidrog
reformen av teologie doktorsexamen till en avsevärt starkare ställning för
forskningen inom fakulteten.
I äldre tid bedrevs prästutbildningen vid stiftens gymnasier och katedralskolor, inte vid teologiska fakulteterna. Från 1806 (i Åbo 1804, i Lund
1808) föreskrevs dock att fakulteten, vid sidan om sin egentliga verksamhet,
skulle inrätta ett teologiskt seminarium under ledning av en professor eller
adjunkt. Inom seminariet skedde praktiska övningar i till exempel kateketik, homiletik och kyrkorätt. För tillträde till seminariet krävdes endast en
termins universitetsstudier. Från sina håll riktades kritik mot seminariets
alltför praktiska inriktning, något som 1831 ledde fram till beslutet att integrera prästutbildningen med de teologiska fakulteterna. Därmed inrättades
en så kallad dimissionsexamen (”dimmen”), vilken fanns kvar fram till 1903.
Genom hela 1800-talet pågick diskussioner om hur prästutbildningen skulle
organiseras, och den reformerades genom nya beslut såväl 1865 som 1877.
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Titelsidan till de första årgångarna av Theologisk tidskrift (1861), Tidskrift för kristlig tro och
bildning (1881) samt Bibelforskaren (1884).

Teologiska tidskrifter
De teologiska tidskrifterna utgjorde under 1800-talets andra hälft ett viktigt forum både för
presentationer av nya forskningsrön och för debatter om trosfrågor. Den högkyrkligt präglade Lundafakultetens organ var Swensk kyrkotidning, som utgavs mellan 1855 och 1863. Redan dessförinnan hade fakulteten i Uppsala fått ett mer lågkyrkligt inriktat forum i Tidskrift
för svenska kyrkan, som dock blev kortlivad, dels på grund av ekonomiska omständigheter,
dels till följd av motsättningar mellan redaktörerna Lars Anton Anjou och Anders Fredrik
Beckman. Teologiska fakultetens samlande organ under många år blev i stället Theologisk
tidskrift, som grundades av Beckman 1861 och utgavs till och med 1889.Tidskriften hade en
utpräglat lågkyrklig inriktning, som fullföljdes när Martin Johansson övertog redaktörskapet
efter Beckmans biskopsutnämning. Johansson ledde till en början tidskriften tillsammans
med Nils Josef Linnarsson och Theodor Norlin, men innehade ensam redaktörskapet efter
1876.
Exegeten Otto Myrberg intog en självständig position i förhållande till sina kolleger
inom fakulteten, något som han bland annat markerade genom att starta egna tidskrifter.
Den mest betydande av dessa var Bibelforskaren, som efter Myrbergs död redigerades av
J.A. Ekman och därefter under en följd av år av Erik Stave.
K.H. Gez. von Schéele grundade 1881 Tidskrift för kristlig tro och bildning tillsammans
med Uddo Ullman. I samband med att Hjalmar Danell övertog redaktörskapet 1893
bytte tidskriften namn till Kyrklig tidskrift.

De nya förordningarna innebar att tillträde till teologiska fakulteten endast
beviljades den som först hade avlagt examen inom filosofisk fakultet, antingen den större filosofie kandidatexamen eller den mindre, förberedande
teologisk-filosofisk examen. Införandet av teologisk-filosofisk examen, den
så kallade teologicofilen eller teolfilen, 1877 utgjorde en följd av 1862 års
beslut att flytta ned studentexamen till gymnasierna. Efter 1831 krävdes för
inskrivning i teologiska fakulteten godkänt studentbetyg i latin, grekiska,
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hebreiska, logik och historia. Alla dessa ämnen var emellertid inte obligatoriska i den nya studentexamen som infördes, varför behov av en förberedande examen inom fakulteten uppstod.
Teolfilen infördes emellertid inte utan motstånd, eftersom man fruktade
att den skulle försvåra nyrekryteringen av präster i ett läge då det redan
rådde stor prästbrist. Reformens anhängare var medvetna om denna komplikation, men gjorde ändå bedömningen att högre kvalitetskrav var nödvändiga. För att underlätta övergången antogs stadgan två år innan den trädde
i kraft, men den kortsiktiga följden blev som väntat en markant nedgång
av antalet studenter vid fakulteten: höstterminen 1884 hade fakulteten 152
studenter, vilket motsvarade 8,5 procent av det totala studentantalet. Denna
drastiska nedgång kan emellertid förklaras på flera sätt. Teolfilens införande
sammanföll med åttiotalsradikalismens genombrott vid universitetet och
den nya tidsandan gynnade knappast prästrekryteringen. Efter en tid steg
åter studentantalet, om än inte tillbaka till 1870-talets nivå.
Under 1800-talets sista år växte opinionen bland präststudenterna mot
vad som uppfattades som en ålderdomlig, godtycklig och svåröverblickbar
studiegång. Stor betydelse i sammanhanget fick ett anförande av Hjalmar
Holmquist i Teologiska föreningen, vilket följdes av ett upprop med krav
på förändring av prästutbildningen. Som undertecknare stod, förutom
Holmquist, även Einar Billing och Emanuel Linderholm. Resultatet av dessa
insatser blev en genomgripande reform, varigenom benämningen teologie
kandidatexamen överfördes till att motsvara examen för prästutbildningen.
Reformen, som trädde i kraft från höstterminen 1904, innebar att teologiska fakulteterna övertog kunskapskontrollen av de blivande prästerna från
domkapitlen. I stället skulle prästkandidaterna, efter avlagd teologie kandidatexamen, genomgå en praktisk färdighetsträning vid särskilda övningsinstitut som inrättades i anslutning till fakulteterna.
Den främsta innebörden av reformen blev således att studiegången stramades upp och att tydligare åtskillnad gjordes mellan vetenskaplig teologisk
utbildning och praktisk pastoral färdighetsträning. Detta var en genomgripande förändring som gav upphov till viss oro. Einar Billing fruktade exempelvis att principen om forskningens frihet inte längre skulle genomsyra
prästutbildningen om den skildes från universiteten. Andra teologer resonerade på rakt motsatt sätt. Elis Heüman ansåg exempelvis att bibelkritikens
genombrott hade nödvändiggjort en uppdelning mellan teologisk forskning
och prästutbildning. I en tidningsartikel ställde han frågan: ”Kan svenska
kyrkan längre med lugn åse, att hennes prästutbildning är sammanlänkad
med en vetenskaplighet, som alltmera rifver ned, hvad hon vill bygga upp
och släpper pieteten för vår kyrkas allraheligaste klenoder.” Det vetenskapli320
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ga inslaget i prästutbildningen kunde sålunda uppfattas både som en tillgång
och ett hot. Här ser vi ett av många exempel på svårigheterna att förena tro
och vetande.

Exegetik
Exegetiken, det vill säga bibelvetenskapen, befann sig i ett omvandlingsskede under 1800-talets andra hälft. Det berodde på olika faktorer, inte minst
på att kunskapen om det historiska Israel hade vidgats genom nya upptäckter inom discipliner som arkeologi och egyptologi. Olika fynd av viktiga
källskrifter erbjöd nya tolkningsmöjligheter och synteser. Den samlade kunskapen om Bibelns böcker blev allt större, inte minst efter upptäckterna
av Amarnabreven och Petrusevangeliet under 1880-talet. Amarnabreven är
benämningen på den diplomatiska korrespondensen mellan egyptiska faraoner och olika makthavare i Fjärran Östern under 1300-talet före Kristus,
medan Petrusevangeliet – som troligen författats i mitten av 100-talet – räknas till Nya testamentets apokryfer och innehåller en ingående skildring av
omständigheterna kring Jesu korsfästelse.
Åren kring 1880 väckte den tyske teologen Julius Wellhausen stor uppståndelse med studien Geschichte Israels (1878), senare återutgiven under
titeln Prolegomena zur geschichte Israels. Med moderna filologiska och historiska metoder granskade han Israels historia och Gamla testamentet utifrån ett bibelkritiskt perspektiv. I hans metod, den handfasta empiriska
källkritiken, märktes en klar påverkan från historieskrivare som Barthold
Georg Niebuhr och Theodor Mommsen. Inom den internationella exegetiska forskningen kan man tala om ”den Wellhausenska vändningen” och
Geschichte Israels väckte en uppmärksamhet som endast kan jämföras med
David Friedrich Strauss’ Das Leben Jesu (1836). Wellhausen, som var teologie professor i Greifswald, möttes av hårt motstånd. I en skrivelse till den
preussiske kulturministern anhöll han därför om att få bli överflyttad till
den filosofiska fakulteten. Han hade, skrev han, insett att teologiska fakulteten främst syftade till att skola blivande präster, inte att bedriva historisk
forskning. När detta inte kröntes med framgång valde han 1882 att lämna
sin lärostol i Greifswald för en extra ordinarie professur i österländska språk
i Halle, där han dock förbjöds att undervisa om Gamla testamentet. Längre
fram verkade han i Marburg och Göttingen. För många svenska teologer,
inte bara exegeter, blev läsningen av Wellhausen en omskakande upplevelse.
”Det var”, har Einar Billing skrivit, ”som en jordbävning; allt tycktes störta
samman under ens fötter.” Nathan Söderblom har uttryckt sig på ett liknande sätt. Vid mitten av 1890-talet rapporterade S.A. Fries i Aftonbladet om
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ett personligt möte han haft med Wellhausen i Tyskland. Fylld av respekt
talar han om dennes insatser, vilka banat väg för ”en sant historisk uppfattning af Israels historia”.
Vid sekelskiftet 1900 utbröt den så kallade Bibel–Babel-striden, där arkeologer och språkforskare ställdes mot ortodoxa teologer. Kontroversen
inleddes i januari 1902, då assyriologen Friedrich Delitzsch framträdde med
ett föredrag i Berlin. Han menade att den moderna kilskriftsforskningen i
grunden hade förändrat synen på Gamla testamentet: sabbaten, sjudagarsveckan, liksom skapelse- och syndaflodsberättelserna hade sitt ursprung i
den gamla babyloniska kulturen. Till och med gudsnamnet Jahve hade återfunnits på lämningar från Hammurabis tid. Delitzsch bekämpade således
den hävdvunna uppfattningen att Gamla testamentet representerade Guds
ofelbara ord. Å andra sidan ville han inte frånkänna Gamla testamentet all
betydelse för det religiösa livet. Kejsar Wilhelm II hörde talas om de kontroversiella rönen och på hans uppmaning höll Delitzsch föredraget på nytt
i dennes närvaro. Frågan blev mycket omdebatterad, även i Uppsala. Nathan
Söderbloms förtrogne, lektorn Ludvig Bergström, presenterade Delitzschs
teorier i ett anförande i Semitiska föreningen på våren 1903. Debatten fortgick i flera år och avsatte skrifter som teologen S.A. Fries’ Bibel och Babel
(1903) och assyriologen David W. Myhrmans Babel och Bibel (1910). Debatten gav även Nathan Söderblom anledning att i uppsatsen ”Uppenbarelsereligion” utveckla sin syn på förhållandet mellan uppenbarelse och historia,
varvid han konstaterade att Gud verkade i historien.
Den tidigare professorn i pastoralteologi, Anders Erik Knös, övertog lärostolen i exegetik 1850 och blev två år senare domprost och förste teologie
professor efter Johan Thorsander. Vid ärkebiskopsvalen 1851 och 1855 fanns
hans namn med i diskussionen, men han blev förbigången av Hans Olof
Holmström respektive Henrik Reuterdahl. Bland Knös’ vetenskapliga insatser bör nämnas provöversättningen av Nya testamentet 1861. Conrad
Theodor Hjerpe, svärson till orientalisten och teologen Henrik Gerhard
Lindgren, blev 1859 docent i Nya testamentets exegetik. Två år senare lade
han fram avhandlingen Historisk-kritisk undersökning om äktheten af Jakobs
bref. Disputationen blev mycket omtalad. Hjerpe hanterade fakultetsopponentens invändningar utan svårigheter, men akten följdes av en lång extraopposition. Paul Peter Waldenström, då en tjugotreårig student, ansåg sig
nämligen kunna gendriva de bärande teserna i avhandlingen, vilka rörde
några för lutherdomen centrala dogmer om tron och deras förhållande till
gärningarna. Extraoppositionen hindrade inte att Hjerpe på våren 1863 utnämndes till teologie adjunkt efter Carl Alfred Cornelius’ befordran till professor Kalsenianus, dock först sedan han framlagt ytterligare ett specimen,
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denna gång om den lutherska respektive reformerta kyrkoförfattningens
principer. Någon vidare akademisk befordran erhöll han dock aldrig, utan
förbigicks vid tillsättningarna av professurerna i exegetik i Uppsala 1865
respektive dogmatik och moralteologi i Lund 1867. I mitten av 1870-talet
tillträdde han en tjänst som kyrkoherde i Enköping och blev teologie doktor
vid jubelfesten 1877. Till Knös’ elever hörde även Martin Gabriel Rosenius,
yngre bror till Carl Olof Rosenius, som var docent i exegetik under 1850talets andra hälft. Han utnämndes 1860 till lektor vid Göteborgs elementarläroverk och blev senare professor i exegetik i Lund. Även han blev teologie
doktor i Uppsala 1877.
Beckianer och dogmkritiker
Docenten Claes Adolf Hultkrantz utsågs 1864 till Knös’ efterträdare, men
övergick redan året därpå till professuren i dogmatik och moralteologi, varför hans betydelse inom exegetiken blev begränsad. Conrad Theodor Hjerpe
sökte exegetikprofessuren efter Hultkrantz men hade en övermäktig konkurrent i Otto Myrberg, som tillträdde lärostolen 1866. Myrberg var son till
Eric Myrberg, tidigare docent i orientaliska språk i Uppsala och kyrkoherde
i Göteborg. Otto Myrberg var en framstående musiker och hyste allvarliga
förhoppningar att professionellt kunna ägna sig åt musiken, men hans svaga
hälsa tvingade honom att överge dessa planer. I stället inledde han akademiska studier och blev filosofie magister 1851. Han övergick därefter till
teologin, troligen under inflytande av Henrik Reuterdahl. Inom exegetiken
skolades Myrberg under Johan Thorsanders och Anders Erik Knös’ färlor,
även om exegetisk forskning under denna period också bedrevs inom ämnet
orientaliska språk, vars företrädare Gustaf Knös nedlade ett omfattande arbete på att översätta och kommentera texterna i Gamla testamentet.
Myrberg, som blivit docent i teologiska prenotioner 1852, anslöt sig i huvudsak till den gängse lågkyrkliga ståndpunkten inom Uppsalafakulteten.
Hans angrepp på boströmianismen i slutet av decenniet väckte många teologers gillande. Denna filosofiska riktning framstod till en början som ett
komplement till snarare än som ett hot mot kristendomen, men när huvudlinjerna i boströmianismen till slut utgavs i tryckt form i artikeln om (och
av) Boström i Biographiskt lexicon stod det klart för teologerna att religionen
var underordnad filosofin i hans system. Vid det laget hade den Boströmska
skolan redan blivit ett slags modefilosofi, vars inflytande sträckte sig långt
utanför kretsen av fackfilosofer. Det var detta förhållande som föranledde Myrberg att rikta ett varningsord till studenterna för denna i grunden
okristna lära. Kristian Claëson svarade å boströmianernas vägnar och en
häftig tidningspolemik fördes dem emellan 1858 och 1859, vilken fick ett
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abrupt slut i och med Claësons oväntade bortgång. År 1861 utgav Myrberg
hela diskussionen under titeln Om förhållandet mellan teologi och filosofi i
allmänhet och den Boströmska filosofien i synnerhet. Under debatten om helvetesläran några år senare hade han ett animerat meningsutbyte med Boström i Upsala-Posten. Myrberg tvekade således inte att ge sig in i offentliga
debatter; han polemiserade bland annat med den av Schleiermacher, Strauss
och Renan starkt påverkade liberalteologen Nils Ignell.
År 1860 erhöll Myrberg en adjunktur och från denna tid började han
utveckla en allt större självständighet gentemot övriga Uppsalateologer, något som bland annat märktes i Bidrag till en Biblisk Theologi (1863) och i
tidskriften Vittnet (1864). Han försökte lägga en teoretisk grund för sin så
kallade ”upsaliensiska bibelteologi”, vilken var nära besläktad med württembergpietismen och Johann Tobias Becks läror. Myrberg tilldelade distinktionen mellan kyrklig och biblisk teologi en central betydelse, och han
kritiserade gärna den kyrkliga teologin för dess tro på att dogmer skulle ha
en evig giltighet, när de i själva verket hängde samman med den historiska
utvecklingen. Han ville bygga teologin på det direkta bibelordet, oberoende
av dogmatiken, varför han vände sig mot bekännelsetvång och betonade det
enskilda samvetets rätt mot auktoritära system. I likhet med Beck underströk han Bibelns primat över den kyrkliga bekännelsen. Katekesläsningen
ville han helst utbyta mot en lärobok med bibelcitat, och hans ambition var
att frigöra teologin från de filosofiska systemen, särskilt boströmianismen.
Förutom från Beck hämtade han inspiration från Geijers personlighetsfilosofi, Søren Kierkegaards och Pontus Wikners filosofi samt Erlangenteologen
Johann Christian Konrad Hofmann.
Inför tillsättningen av professuren i exegetisk teologi 1866 speciminerade Myrberg med avhandlingen Om apostelen Petrus och den äldsta kyrkans
falska gnosis. Han fick professuren, bland annat för att han – till skillnad från
Hjerpe – hade meriterat sig inom både Gamla och Nya testamentets exegetik. Under de första åren i ämbetet genomförde han två forskningsresor till
Tyskland, men tvingades brådstörtat resa hem igen vid krigsutbrottet 1870. I
domkyrkan i Berlin bevittnade han hur kejsar Wilhelm, Otto von Bismarck
och Helmuth von Moltke knäböjde i andakt före avresan till fronten. Under
Tysklandsbesöken stiftade Myrberg närmare bekantskap med Johann Tobias
Beck i Tübingen och han följde dennes föreläsningar. Beck fick stor betydelse
för hans egen teologi, men Myrberg var alldeles för självständig för att vilja
räkna sig till dennes lärjungar. Tvärtom underströk han gärna att han ”hatade
allt kotteri och partiväsende på det teologiska och religiösa området”.
Myrbergs självständighet ledde till konflikter med de övriga professorerna vid fakulteten. När Anders Fredrik Beckman i Theologisk tidskrift vid
324

teologiska fakulteten

mitten av 1860-talet jämförde kyrkans historiska utveckling med människans åldrar reagerade han starkt. Apostlatiden representerades, enligt Beckman, av barndomen, medeltiden och den tidiga reformationstiden motsvarade ungdomstiden, medan den fullvuxna människan hade sin motsvarighet
i den lutherska ortodoxin. Allt detta gick stick i stäv med Myrbergs åskådning. Han stod främmande för denna Hegelinspirerade tolkning och protesterade särskilt mot att ortodoxin framställdes som representant för ”den
andliga mannaålderns mognad”. I sin installationsföreläsning något år därefter betonade han ”sanningens universalitet” och markerade därmed sin
position ytterligare.
Inom teologiska fakulteten intog Myrberg således en särställning och
från dess organ Theologisk tidskrift markerade han distans. I tidskriftens
första årgång publicerade han den ovan nämnda granskningen av Nils Ignells liberalteologi, men i övrigt var hans medverkan i tidskriften ytterst
sporadisk. På sina egna elever utövade Myrberg stort inflytande. Till dessa
hörde bland andra Herman Wilhelm Ulff och Gustaf Jakobsson men särskilt
Waldemar Rudin och J.A. Ekman. Meningsmotsättningarna mellan denna
gruppering och den övriga fakulteten kom ofta till uttryck, till exempel när
Ekman på våren 1877 ansökte om att få bli docent i exegetisk teologi. Han
hade året innan fått goda vitsord för sin teologie kandidatexamen och som
docentspecimen framlagt avhandlingen Likheter mellan Esaias kapp 40–66
och Jeremias betraktade med hänsyn till frågan om de förras ursprung. I denna
bibelkritiska undersökning försökte Ekman leda i bevis att de ifrågavarande
kapitlen i Jesajaboken inte hörde dit utan till Jeremia. Vid denna tidpunkt
var det ett djärvt antagande, även om orientalisten Gustaf Knös redan på
1820-talet hade förfäktat en liknande tes. Den gången hade detta inte väckt
någon uppmärksamhet, men femtio år senare var läget ett annat. Ekmans
lärare Myrberg satte stort värde på studien, men de övriga tre fakultetsmedlemmarna var mindre imponerade. Carl Axel Torén och Claes Adolf
Hultkrantz anförde starka reservationer men ingen av dem ville avstyrka
Ekmans begäran om en docentur, i synnerhet inte som det förelåg ett stort
behov av yngre lärare inom fakulteten. Carl Alfred Cornelius var däremot
inte lika överslätande. Han påpekade att det var ”en mycket allvarsam sak
att bestrida äktheten af någon del af den Hel. Skrift” och att Ekman borde
ha undvikit ”ett så betänkligt angrepp” mot senare delen av Jesaja. Med
tanke på att avhandlingen vittnade om ”en så stor godtycklighet i destruktiv
rigtning” ansåg han det vara mindre lämpligt om ”dess författare fästes såsom lärare vid theologiska fakulteten”. Trots att Ekman hade ådagalagt ”en
icke ringa beläsenhet och formell talang” röstade Cornelius för att hans docentansökan skulle avslås. I ett privat samtal sägs Cornelius ha uttryckt sig
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ännu skarpare: ”Kan du tänka dig: denne Myrberg har fått fatt i en stillsam
och beskedlig västgöte, som heter Ekman, och den har han lyckats göra till
en nästan värre kättare än han själv är!” Trots motståndet från Cornelius fick
Ekman sin docentur och något decennium senare var hans ifrågasättande av
Jesajabokens enhetlighet allmänt accepterad.
Vid samma tid fördes en längre diskussion inom fakulteten rörande adjunktsreformen, som då höll på att genomföras. Till skillnad från fakultetens
övriga ledamöter ansåg Myrberg att det var överflödigt att särskilt anhålla
om de befintliga adjunkternas kallelse till extra ordinarie professorer. Eftersom de nya tjänsterna skulle besättas omgående och inte när de gamla
adjunkturerna blev lediga, ansåg Myrberg att detta måste tolkas som att fakulteten utan vidare skulle befordra sina adjunkter. I sammanhanget gjorde
han likafullt en demonstrativ markering mot K.H. Gez. von Schéele, vars
Teologisk symbolik – en historisk framställning av de olika kristna kyrkornas lärosystem – han fann så till den grad demeriterande att dess författare
”ingalunda syntes vara förtjent af en dylik uppmuntran” som en professorsutnämning skulle vara. Visserligen ansåg Myrberg att utnämningen av von
Schéele av formella skäl inte gick att förhindra, men han förde till protokollet att han för egen del hade en annan favorit, nämligen filosofen Pontus
Wikner, som även stöddes av studentopinionen. När studentkåren, under
ledning av ordföranden Knut Wicksell, hälsade von Schéele välkommen i
ämbetet skedde det med ett tal där forskningens frihet även på det religiösa
området prisades, något som, enligt ett samtida vittne, ”vann så mycket livligare genklang i studenternas bröst, som de allmänt önskat se Pontus Wikner
på denna professorsstol”.
När von Schéeles arbete utkom i tysk översättning ett par år senare,
offentliggjorde Myrberg sin kritik i en Stockholmstidning. Han kallade Teologisk symbolik för ”ett mellanting mellan kåseri och predikoföredrag, som
nästan söker sin motsvarighet”. Författaren replikerade och anklagade Myrberg för att ha skrivit en recension som ”långt mer har karakteren af ett
personligt angrepp än en vetenskaplig granskning”.
Myrberg utgav flera teologiska tidskrifter. Vittnet utkom med tolv häften
under 1864, men utgivningen blev därefter sporadisk. Mer långlivad och
betydelsefull blev Bibelforskaren, som Myrberg grundade 1884 och ledde
fram till sin död femton år senare. Vid universitetsjubileet i Lund 1868 utnämndes han till teologie doktor. I början av 1890-talet gick han i pension,
men han var aktiv ända fram till sin bortgång 1899. När debatten om ritschlianismen var som mest intensiv i mitten av 1890-talet publicerade han
en uppsats om Ritschl i sin tidskrift Bibelforskaren. Han intog en väl avvägd
mittenposition och delade inte den ensidiga kritik som bland andra Hjalmar
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Otto Myrberg, fotograferad av Henri Osti.

Polemikern Myrberg
Exegeten Otto Myrberg intog en självständig hållning gentemot ämbetsbröderna vid teologiska fakulteten. Han medverkade sällan i fakultetens huvudorgan Theologisk tidskrift och
vid flera tillfällen invecklades han i öppna dispyter med sina kolleger. I slutet av 1870talet hade han och Martin Johansson ett meningsutbyte om den svenska statskyrkans natur.
Myrberg ansåg att en statskyrka inte kunde göra anspråk på att vara Kristi församling, den
utgjorde endast ett slags skyddsinrättning eller en pedagogisk förberedelseanstalt för Kristi
kyrka. Mot detta anförde Johansson att den som inte erkände statskyrkan som en biblisk
församling kunde ”lika litet emottaga som bibehålla vår kyrkas ämbete”. Udden var riktad
mot Myrberg, som å sin sida ansåg att detta intoleranta förhållningssätt var orimligt i en
vetenskaplig diskussion. Han menade att Johanssons ortodoxa ståndpunkt utgjorde ett
exempel på ”dominikanerns ifrån gamla tider, men icke tänkarens och forskarens, icke den
sanningsälskande vetenskapsmannen och den verklige teologens, sätt att orda i dylika ting,
för hvilket jag anser det såsom en skyldighet emot mig sjelf, emot det universitet som jag
tillhör, emot det svenska presterskapet och den svenska kyrkan”.
Vid andra tillfällen angrep Myrberg även sina övriga kolleger inom fakulteten. Han
anklagade Carl Alfred Cornelius för att bedöma pietismen alltför snävt och kritiserade
Claes Adolf Hultkrantz’ förslag till ny katekes. Allra strängast föll hans dom över K.H.
Gez. von Schéele, särskilt dennes Teologisk symbolik (1877–79). Den häftighet han kunde
uppvisa som debattör och kritiker förvånade många. ”Myrbergs vänner som kände hans
älskvärdhet och blidhet i umgänget förundrade sig över skärpan i hans stridssätt”, skriver
hans elev J.A. Ekman.
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Danell och Carl Norrby riktade mot denna riktning. På många punkter stod
han dock främmande för Ritschls lära, vilken, enligt hans förmenande, inte
betonade Guds helighet i tillräckligt hög grad. Myrberg var en flitig och
energisk bibelforskare. Han översatte hela Nya testamentet (utgivet 1890,
ny upplaga 1893) samt flera böcker ur Gamla testamentet.
Genom adjunktsreformen 1877 omvandlades fakultetens tre adjunkturer
till extra ordinarie professurer, varav en tillföll ämnet exegetik. Adjunkten Waldemar Rudin blev därmed automatiskt befordrad. Han hade blivit
filosofie kandidat 1857 och avlagt dimissionsexamen två år senare. Under
studieåren anslöt han sig till väckelsekretsarna i Stockholm och Uppsala.
Han deltog i rådmannen Lars Wilhelm Henschens konventiklar och kom i
kontakt med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) samt med Søren Kierkegaards filosofi. Han framträdde som kritiker av den genom konventikelplakatet inskränkta religionsfriheten. Han fick anställning som expeditionsföreståndare i EFS och ledde sedan dess missionsinstitut vid Johannelund i
Bromma. Meningsskiljaktigheter med Carl Olof Rosenius och senare Paul
Peter Waldenström gjorde dock att han lämnade EFS i slutet av 1860-talet.
Under några år fungerade han som vice komminister i Klara församling i
Stockholm, varvid han avlade teologie kandidatexamen och utnämndes till
docent i Gamla och Nya testamentets exegetik. I mitten av 1870-talet blev
han teologie adjunkt och kort därefter, vid jubelfesten 1877, även teologie
doktor. Han behöll de nära förbindelserna med väckelserörelsen bland studenterna och ordnade från och med 1889 särskilda akademiska andaktsstunder i aulan.
Rudin övergick till den ordinarie lärostolen efter Myrbergs pensionering
1892. Han stod sin företrädares teologiska åskådning nära. Rudin, Myrberg
och J.A. Ekman betraktades som ett ” ’beckianskt’ triumvirat” i Uppsala.
Rudin utvecklade ett rikt teologiskt författarskap, men påfallande få av hans
skrifter berörde den vetenskapliga disciplin som han företrädde. Sin avgjort
mest originella insats som exeget gjorde han, när han 1893 höll installationsföreläsningen Den gudomliga uppenbarelsens förnedringsgestalt i den heliga
Skrift, som utgavs samma år. Talet utgjorde ett slags programförklaring och
har betraktats som ett uttryck för den historiska bibelkritikens genombrott i Uppsala. Rudin menade att den gudomliga uppenbarelsen vid olika
historiska tidpunkter hade framträtt i sinnevärlden. I allmänhet hade den
uppträtt i förklädnad och i yttre ringhet. Det främsta exemplet på detta
var givetvis Jesus, men enligt Rudin utgjorde även själva Bibeln ett slags
”förnedringsgestalt”, varför de ofullkomligheter, historiska brister och tillkortakommanden som utmärkte skriften var en medveten förklädnad, som
dolde den kärna där Guds verkliga ord fanns. Med en anspelning på Carl von
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Linné framhöll Rudin att man i Bibeln kunde se Gud på ryggen. I praktiken
innebar Rudins budskap således att det inte alls behövde vara ogudaktigt att
med historiska och filologiska metoder påvisa fel, brister och inkonsekvenser i Bibeln – det förhöll sig snarare tvärtom.
Rudin var, precis som Myrberg, en mycket nitisk bibelöversättare men
till skillnad från denne togs hans tjänster i anspråk av Bibelkommissionen.
Därigenom bidrog han till 1917 års bibelöversättning. I Svenska Akademien
utsågs Rudin att efterträda Viktor Rydberg, över vilken han själv hade hållit
griftetalet.
S.A. Fries och renlärigheten
Lundensaren Frans August Johansson efterträdde Rudin som extra ordinarie
professor i exegetik 1895, men återvände till Lund två år senare för att övertaga den ordinarie professuren i exegetik. I Uppsala markerade hans avgång
inledningen på en period av uppslitande stridigheter. I Sverige, precis som
i Tyskland, hade Julius Wellhausens historiska bibelkritik mottagits med
stor misstänksamhet bland ortodoxa teologer. Något omedelbart genomslag
fick inte heller de nya idéerna inom exegetikämnet. Den storm som Wellhausen gav upphov till i det tidiga 1880-talets Tyskland gick obemärkt förbi
i Uppsala. År 1884 införde visserligen Härnösandsbiskopen Lars Landgren,
som i teologiskt hänseende stod Uppsalafakulteten nära, en kritisk artikel
om bibelkritiken i Theologisk tidskrift. Kritisk, om än inte odelat negativ,
var även Claës Elis Johansson, vars studie Den heliga skrift och den negativa
kritiken (1886) utgjorde den första större svenska monografin över den nya
bibelkritiken. Myrberg kände säkerligen till Wellhausen, men berörde inte
dennes teorier i sina föreläsningar, och hans elever fick således själva resa
till Tyskland om de ville komma i närmare beröring med den nya rörelsen.
En av dessa var Ludvig Bergström, senare verksam som lektor vid Högre
allmänna läroverket i Uppsala. Han hemförde 1888 ett exemplar av Wellhausens Israelstudie, vilket han lånade ut till Nathan Söderblom. Boken var
då fortfarande helt okänd bland Uppsalas yngre teologer. I oktober 1889 höll
S.A. Fries en föreläsning kring Wellhausens teorier om Israels historia i Föreningen för semitiska språk. Föredraget väckte stort intresse och på Herman
Almkvists förslag beslutade föreningen att fortsätta diskussionerna. I ett
vetenskapligt sammanhang introducerades dock Wellhausen i Uppsala först
under 1890-talet, huvudsakligen av Erik Stave och S.A. Fries.
Stave och Fries sökte 1898 den extra ordinarie professuren i exegetik
tillsammans med Adolf Kolmodin. Stave hade de avgjort främsta meriterna
av de tre, och det uppstod aldrig någon diskussion om hans företräde till
tjänsten. Däremot gav de sakkunnigas och teologiska fakultetens behandling
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av Fries’ ansökan upphov till djupa meningsmotsättningar kring den principiellt viktiga frågan om forskningens frihet. I tidningspressen framställdes
det som en konflikt mellan vetenskap och renlärighet.
S.A. Fries hade redan som student mötts av misstroende från teologiska
fakultetens konservativ-ortodoxa lärare. Han anslöt sig öppet till den radikala, av Albrecht Ritschl färgade, teologin och ägnade sig dessutom åt
den historiska bibelkritiken. Tillsammans med Nathan Söderblom och Nils
Johan Göransson bildade han kotteriet ”Fritt ur hjärtat”, vilket samlades till
diskussionsmöten varje söndag. Trion benämndes även ”de ljusa teologerna”,
men det var oklart om epitetet syftade på deras hårfärg eller den teologiska
inriktning de anslöt sig till.
År 1889 utgav Fries, tjugotvå år gammal, sitt första vetenskapliga arbete
”Profeten Jeremias klagosång öfver konung Josia”, införd i Myrbergs tidskrift
Bibelforskaren. Han hade tidigare bedrivit studier inom samtliga teologiska
discipliner, men från denna tid inriktade han sig på exegetiken. Den radikala bibelkritik som han företrädde var tillräcklig för att väcka misstro i sig,
men som minst lika suspekt betraktades hans samröre med den radikale
verdandisten Herman Almkvist, professor i semitiska språk. Efter ett möte
i semitiska föreningen 1892 berättade Almkvist för Fries att denne, enligt
vad han fått veta, ”stod som en ulv bland fåren” hos teologerna och att han
”förde den sanna vetenskapens talan” inom teologiska fakulteten. Almkvist
uppmanade Fries att skriva en kritisk lärobok om Israels historia, grundad
på den moderna bibelkritikens resultat. Med tanke på att Fries var tjugofem
år gammal och ännu inte hade avlagt teologie kandidatexamen var anbudet
både smickrande och överraskande. Han antog det med glädje och författade
boken Israels historia (1894). Samma år avlade han teologie kandidatexamen
och blev prästvigd.
I ett brev hade Fries uttryckt förhoppningen att Israels historia skulle bli
”en kolossal merit” när han skulle söka framtida professurer. I själva verket
fick han betala ett högt pris för skriften, som inte togs väl emot av mer
konservativt sinnade teologer. I sitt förord hade han nämligen anslutit sig till
Wellhausens radikala bibelkritik. Syftet med boken var, skrev han, att ”från
rent historisk synpunkt skildra de religiösa föreställningarnas uppkomst,
innehåll och utveckling, utan att därvid afgöra, hvad i dem kan anses utgöra
en oförgänglig kärna, eller tillhöra uppenbarelsens ’förnedringsgestalt’ eller
dess gradvisa framåtskridande”. Denna uppgift åvilade snarare, menade han,
religionsfilosofin och den systematiska eller spekulativa teologin.
Läroboken gav upphov till många reaktioner och ådrog sig häftig kritik. Erik Stave betraktades av dessa som ”modern” och ”farlig”, men Fries
framstod i jämförelse som rena gudsförnekaren. I Vårt land anmäldes Israels
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historia av Norrköpingslektorn Anders Neander, som anklagade Fries för
att vilja föra sina läsare ”till en fullständig tillintetgörelse af det gudomliga
ordets auktoritet” och för att rusa ”med full fart nedåt mot förnekelsen af
allt gudomligt”. Fries gick i svaromål, men möttes av förnyade angrepp. Konflikterna kring Fries och Ritschl engagerade även studenterna. Vid studentkarnevalen 1894 förekom exempelvis en ”Fries-sinnad” person, som gnolade
”Ritschl-Ratschl Filibombombom”.
Fries’ beskyddare Fredrik Fehr, pastor primarius i Storkyrkoförsamlingen, såg till att Fries fick anställning som pastorsadjunkt i Stockholm, men för
att försörja sig började han undervisa i kristendom vid Åhlinska flickskolan.
När skolans föreståndare fick veta att han var författare till Israels historia
förklarade hon att han inte längre var önskvärd. Skolans beslut blev föremål
för en protest i Aftonbladet, men utgjorde likafullt den ursäkt Waldemar
Rudin behövde för att förvägra Fries en docentur. Universitetet kunde inte
gärna, menade han, till docent utnämna en person vars bok redan hade vållat ett sådant rabalder. Genom Fredrik Fehrs oväntade bortgång kort därefter förlorade Fries en viktig mentor. Själv utgav han 1896 minnesteckningen
Fredrik Fehr: Hans verksamhet och betydelse som teolog. Sedan han lämnat
Uppsala publicerade han även studier kring Nya testamentets område, däribland Det fjärde evangeliet och hebreerevangeliet (1898) och Jesu lif (1902).
Särskilt den förstnämnda studien blev kontroversiell, eftersom han ifrågasatte om Johannes verkligen hade skrivit det fjärde evangeliet.
År 1898 var Fries således en av tre sökande till den extra ordinarie professuren i exegetik. Av de fyra sakkunniga, däribland Rudin, blev han förklarad
inkompetent. Beslutet var inte grundat på misstro mot hans vetenskapliga
förmåga – om denna hade de sakkunniga tvärtom mycket gott att säga – utan
på att man betvivlade hans renlärighet. I utlåtandet framhöll de sakkunniga att deras bedömning kunde ha blivit en annan om det ”vore fråga om
att meddela något slags vetenskaplig utmärkelse”, men i detta fall gällde det
återbesättandet av ”en lärareplats för den akademiska ungdomen och särskildt för blifvande präster i församlingen”. Sådana lärare skulle inte bara vara
skickliga forskare, utan framför allt äga ”en fast grundad tro på den bibliska
uppenbarelsesanningen i det hela och på kristendomens fundamentala läror
och därjämte varsamhet och pietet i behandlingen af nya dagens spörsmål”.
I den liberala pressen inflöt kraftfulla protester när utlåtandet blev offentligt. ”Genom att acceptera denna de sakkunnigas ståndpunkt”, skrev
Dagens Nyheter, ”frånfaller förstås fakulteten anspråket på att ha något med
forskning och vetenskap i högre mening att beställa.” Stockholms-Tidningen
konstaterade krasst att det ”teologiska hatet är sig alltid likt”. Nathan Söderblom befann sig i Paris men följde med största intresse utgången av beford331
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ringsfrågan. I ett brev till vännen Fries skrev han att teologiska fakulteterna
skulle upphöra att fungera som vetenskapliga institutioner om de sakkunniga skulle få sin vilja igenom. ”Vi får”, menade Söderblom, ”nöja oss med
seminarier i de romerska och reformerta sektkyrkornas stil. Ljusa utsikter.”
Fries förklarade i ett svarsbrev att han inte personligen lät sig nedslås, men
att han för principens skull ville driva frågan vidare: ”Men saken, saken, det
hänsynslösa krossandet af den fria vetenskapliga forskningen!”
Fakulteten följde emellertid de sakkunnigas utlåtande: Stave och Kolmodin förklarades kompetenta, men inte Fries. När tillsättningsärendet
hamnade på konsistoriets bord blev emellertid utfallet ett annat. Fries hade
insänt två skrivelser, i vilka han kritiserade de sakkunnigas arbete. Särskilt
upprörd var han över att Rudin hade påstått att han för sin licentiatexamen
endast hade erhållit betyget ”godkänd” (det lägsta). I själva verket hade inget
specificerat betyg utdelats. ”Professor Rudin – ty från honom måste enligt
sakens natur denna notis härstamma – har alltså”, skrev Fries, ”i min meritförteckning infört något som är absolut falskt.”
Med tretton röster mot elva förklarades Fries kompetent och uppfördes
i tredje förslagsrum. Samtliga fyra teologer röstade för en inkompetensförklaring, men fem av konsistoriets ledamöter – Arvid G. Högbom, Herman
Almkvist, Henrik Schück, Adolf Noreen och Johan Hagströmer – tillerkände honom å andra sidan andrarummet före Kolmodin. Det kan förefalla
märkligt att en geolog, en orientalist, en litteraturhistoriker, en nordist och
en jurist på detta sätt öppet desavouerade enhälliga utlåtanden av såväl sakkunniga som den berörda fakulteten, men det illustrerar huvudfrågans stora
principiella betydelse.
Högbom underströk i sitt yttrande att de sakkunnigas krav på en fast
grundad uppenbarelsetro hos sökande till en professur saknade stöd av universitetsstatuterna. Schück höll ett längre anförande, där han undrade om
ens någon av teologiska fakultetens nuvarande professorer femtio år tidigare skulle ha ”tillerkänts en tillräcklig pietet” i behandlingen av de bibliska
urkunderna. Tvärtom fann han det sannolikt att till och med Erik Stave,
”vars bibelforskning nu med rätta tillerkännes ett så godt vitsord”, skulle ha
blivit nekad rätt till förslagsrum. Detta visade, menade Schück, ”att vi menniskor ej sitta inne med någon fast och oföränderlig vetenskaplig sanning,
utan att äfven där uppfattningen utvecklas liksom på alla andra områden”.
En mindre renlärig ståndpunkt kunde således ”10 år härefter erhålla rangen
af allmänt erkändt vetenskapligt faktum”, varför man av en forskare inte
kunde kräva en fast uppenbarelsetro, bara att han skulle ”ledas af en uppriktig önskan att finna sanningen och att han söker denna medels en sund
vetenskaplig metod”.
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Teologiska fakultetens nederlag blev naturligtvis uppmärksammat i
tidningarna. Social-Demokraten konstaterade triumferande under rubriken
”Baklexa åt svartrockarne” att det särskilt var filologerna – ”de till bedömande af dr Fries’ kunskaper och förmåga kompetente språkkännarne” – som
hade genomdrivit kompetensförklaringen och därmed räddat universitetet
från ”en den värsta blamage”. Striderna kring S.A. Fries och renlärigheten var
dock långtifrån över.
Bibelkritik och bibeltro
De starka meningsskiljaktigheter som kom till uttryck under tillsättningen
av den extra ordinarie professuren i exegetik gällde dock inte Erik Stave,
som av alla bedömdes vara den avgjort mest meriterade av de sökande. Han
utnämndes i mars 1899, varefter han halvtannat år senare blev kallad att
efterträda Waldemar Rudin på den ordinarie lärostolen. Stave tillhörde den
moderna bibelkritiska riktningen och blev dess förste representant på en exegetisk lärostol i Uppsala. I jämförelse med Fries intog han dock en betydligt
försiktigare linje.
Erik Stave, som före 1884 hette Erikson i efternamn, hade avlagt mogenhetsexamen vid Fjellstedtska skolan 1880 och hade därefter övergått
till universitetet. År 1888 utgav han en första exegetisk studie med titeln
Profeten Jeremias lif och verksamhet – ursprungligen resultatet av en tentamensuppgift som Myrberg hade förelagt honom. Därmed kom Stave in på
ett ämne som tangerade det som J.A. Ekman hade berört i sin docentavhandling. Såväl i detta förstlingsverk som i avhandlingen Om aposteln Pauli
förhållande till Jesu historiska lif (1889) framträdde hans intresse för bibelkritiska frågeställningar, men han stod ännu opåverkad av Wellhausen och
den tyska skolan. Omedelbart efter disputationen, där för övrigt Fries var
andreopponent, utnämndes Stave till docent i exegetisk teologi och började
undervisa om Israels historia.
I december 1890 erhöll Stave Gutermuthska resestipendiet, vilket gjorde
det möjligt för honom att förverkliga en länge närd önskan om att få besöka Tyskland och det heliga landet. Han förspillde ingen tid utan anträdde
genast resan. Vintern 1891 tillbringade han vid universiteten i Berlin och
Leipzig, där han bland annat lyssnade till dansken Frants Buhls föreläsningar.
I slutet av februari lämnade han Leipzig och reste via Egypten till Palestina
och Syrien. Hemresan gick sedan via Grekland och Mindre Asien och i slutet av maj var han åter tillbaka i Leipzig.
När Stave i augusti 1891 återkom till Uppsala var han full av nya intryck.
I det heliga landet hade han kunnat studera det bibliska landskapet, och
i Tyskland hade han kommit i direkt beröring med hela den omvälvande
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rörelse som följde i Wellhausens spår. Frants Buhl, som 1890 hade efterträtt
Franz Delitzsch som professor i Gamla testamentets exegetik i Leipzig, blev
en särskilt viktig inspirationskälla för Stave. Buhl var en varm anhängare av
den moderna bibelkritiken, men betonade samtidigt att denna inte på något sätt stred mot hans djupt religiösa tro. Denna inställning övertog Stave,
om än inte utan inre konflikter. För en bekant berättade han senare om sin
första reaktion på bibelkritiken: ”Det kändes för mig, när jag satte mig in i
Wellhausens arbeten, som om himmelens Gud hade vräkts från sin tron.
Men jag läste vidare.” Buhl återvände till Köpenhamn 1898 för att bli professor i semitiska språk. År 1900 höll han en serie gästföreläsningar i Uppsala
om den judiska apokalyptiken.
Den äldre generationen Uppsalaexegeter visade föga intresse för bibelkritikens nya perspektiv, vilket väckte Staves frustration. Han reagerade mot
den provinsialism och efterblivenhet som präglade fakulteten, och särskilt
Waldemar Rudin blev föremål för hans misstro. Stave fortsatte att undervisa om Israels historia, men efter helt andra utgångspunkter än han hade
gjort före utlandsresan. Skriften Sjön Gennesaret (1892) och reseberättelsen
Genom Palestina (1893) var också frukter av resan.
Stave hoppades kunna få den extra ordinarie professuren i exegetik, som
blev ledig när Rudin 1892 övergick till den ordinarie lärostolen. I konkurrensen med Frans August Johansson fick han emellertid stå tillbaka. Båda
kandidaterna utgav avhandlingar om profeten Daniel, men utifrån olika utgångspunkter. Genom att Stave antydde att hans medsökande hade plagierat tyska förlagor fick hela tillsättningsärendet en anstrykning av personlig
fiendskap. Stave led vid denna tid av vissa psykiska besvär, vilket bidrog till
hans koleriska uppträdande och polemiska hetsighet.
Trots Staves sinnesstämning och nederlaget i professorskonkurrensen utgav han under loppet av 1894 inte bara Daniels bok utan även Om uppkoms
ten af Gamla testamentets kanon. Båda dessa skrifter fick stor betydelse och
räknas tillsammans med S.A. Fries’ Israels historia (också utgiven 1894) som
de första vetenskapliga svenska studierna med utgångspunkt i Wellhausens
teorier. Med hjälp av riksstatens större resestipendium kunde Stave genomföra en ny studieresa åren 1897–98, under vilken han besökte ett stort antal
tyska universitet. Han publicerade bland annat en omfattande studie kring
parsismens inflytande på den israelitiska religionen, Über der Einfluss des
Parsismus auf das Judentum (1898). Arbetet författades som en tävlingsskrift
hos Teyler’s Godgeleerd Genootschap i Holland och Stave belönades med
dess guldmedalj.
Frans August Johansson, som fick professuren, ställde sig inte avvisande
till bibelkritiken, men i likhet med Myrberg och Rudin ansåg han att Bi-
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belns ofullkomligheter inte fick skymma det faktum att den verkligen uttryckte Guds ord. Följaktligen reagerade han på samma sätt som Rudin när
han upptäckte att Fries i sin Fehrbiografi framställde honom själv som en
bibelkritisk meningsfrände. I första årgången av Kyrklig tidskrift, vars redaktion han tillhörde, markerade Johansson därför sin position genom att införa
en kritisk granskning av Ritschls teologi. Redan efter ett par år återvände
Johansson till Lund, där han övertog den ordinarie professuren i exegetik.
Detta öppnade nya möjligheter för Stave, som i mars 1899 erhöll den befattning som Johansson lämnat i Uppsala.
Kring sekelskiftet 1900 framstod Stave som den ledande vetenskapliga
kraften inom fakulteten. Inom Verdandikretsar och i de kulturradikala tidningarnas spalter hade S.A. Fries fått ett betydligt större genomslag än Stave, men bland teologistudenterna var förhållandet det omvända. Här kunde
Fries’ inflytande inte mäta sig med Staves. År 1901 blev Stave inbjuden att
tala vid det sjätte nordiska kristna studentmötet på Läckö. Talet rörde hur
en strikt vetenskaplig exegetisk forskning lät sig förenas med en kristen tro.
Genom Läckötalet introducerades bibelkritiken även för lekmän utanför
de akademiska miljöerna. Talet, som blev något av en programförklaring,
publicerades samma år under titeln Bibelkritikens inflytande på det kristna
troslifvet. Stave hade inte själv satt rubriken och han var noga med att påpeka
att ordet bibelkritik var ”något missvisande därigenom, att det lätt ingifver
föreställningen, att den nyare vetenskapliga undersökningen af bibeln företrädesvis skulle ställa sig i ett kritiskt, för att ej säga, negativt förhållande
till vår religionsurkund, hvilket ju icke är förhållandet”. Denna brasklapp
hindrade inte att Stave utsattes för kritik, särskilt från frikyrkligt håll. Elis
Heüman beklagade att en professor i exegetik reste runt i landet för att
försäkra att bibelkritiken endast avsåg att korrigera perifera delar av Bibeln,
inte ifrågasätta dess ställning som sådan. Detta budskap var alltför subtilt,
eftersom folket kunde förledas att tro att det inte var ”så mycket bevändt
med bibeln, när man har dylik blandning i den boken, enligt hvad de lärde
säga”. Paul Peter Waldenström utgav motskriften Låt oss behålla vår bibel
(1902), där han angrep bibelkritikerna: ”Under tal om vetenskap och forskning samt sken af sanningskärlek håller man helt enkelt på att röfva ifrån oss
vår gamla bibel.” Det faktum att Stave, enligt Waldenström, tillhörde ”de
mer försiktiga kuskarna” fritog honom inte från ansvar.
År 1901 övertog Stave redaktörskapet för tidskriften Bibelforskaren, som
han ledde fram till pensioneringen i början av 1920-talet. Han innehade således professuren i exegetik i drygt tjugo år, men hans viktigaste skrifter, i
vilka han formulerade sitt vetenskapliga program, utkom alla kring sekelskiftet 1900.
335

uppsala universitet

1852–1916

En elev till Stave, som gick sin egen väg, var Jonas Walles. Han disputerade år 1900 med en avhandling om den judiska församlingens uppkomst
under perserriket och blev docent i Gamla testamentets exegetik. Under
sommaren och hösten 1904 genomförde han en forskningsresa till Tyskland,
Syrien och Palestina. På nedresan åhörde han i Berlin föreläsningar av bland
andra Adolf Harnack, Friedrich Delitzsch och Hermann Gunkel. Sina historiska forskningar ägnade Walles främst åt Israels historia, men hans teser om
ett förmosaiskt Israel möttes av motstånd från både ortodoxa och liberala
teologer. Till detta kom att han inte var prästvigd och inte lät döpa sin son.
Av ekonomiska skäl lämnade han docenturen för att bli lektor i Hudiksvall.
Hans förhoppningar om att återvända till universitetskarriären grusades,
och hans förhållande till Stave övergick med tiden i öppen fiendskap. Under
hösten 1910 befann sig Walles åter i Uppsala för att författa ett specimen
för professuren i Nya testamentets exegetik i Lund, som blivit ledig genom Frans August Johanssons bortgång. Han träffade Adolf Kolmodin på
Österplan. Denne, som var sakkunnig för Lundaprofessuren, förhörde sig
om han hade för avsikt att prästviga sig och döpa sin son (som då var i skolåldern). Kolmodin gjorde ingen hemlighet av att frågorna hängde samman
med befordringsärendet, och när Walles besvarade frågorna nekande skall
Kolmodin ha blivit upprörd och gått därifrån. Trots att Walles’ vetenskapliga produktion var betydligt mer omfattande än hans båda medsökandes,
uppfördes han först i tredje förslagsrum.
Samtalet mellan Walles och Kolmodin blev inte offentligt bekant förrän
hösten 1918, då en debatt utspann sig i Svenska Morgonbladet om karriärmöjligheterna för icke prästvigda personer inom teologiska fakulteterna.
”Kan det vara rimligt och resonligt att anse”, frågade tidningen, ”att en eljes
gudfruktig och väl meriterad vetenskapsman blir ovärdig professorsämbetet för att han ej döpt sina barn?” Kolmodin bekräftade i en svarsartikel
att samtalet ägt rum, men menade att frågan om prästvigningen i sammanhanget inte var märklig, eftersom professuren var förenad med ett prebendepastorat. Något absolut krav på att en professor måste döpa sina barn
förelåg visserligen inte, men Kolmodin framhöll att Walles inte gärna skulle
kunna bekläda ett prästerligt ämbete om han omfattade en icke-luthersk
syn på dopet.
Den lediga professuren i Lund tillföll i stället Erik Aurelius, en annan av
Staves elever. Denne hade disputerat 1907 och några år senare genomfört en
resa till Orienten, från vilken han rapporterade i Från Getsemane till Golgata
(1911). Bland Staves senare elever fanns även Gillis Wetter, som blev docent
i exegetik 1914 och som nio år senare efterträdde sin lärare som professor i
ämnet.
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När Stave i slutet av 1900 övertog den ordinarie lärostolen blev den
extra ordinarie professuren i exegetik ledig på nytt. Återigen söktes den
av såväl Fries som Kolmodin, men även av Lundadocenterna Sven Herner
och Matheus Lundborg. Samma kvartett konkurrerade samtidigt om den
motsvarande lärostolen vid Lunds universitet, vilken också stod vakant.
Professuren i Lund tillföll Herner, som därmed drog sig ur konkurrensen
i Uppsala. Herner tillhörde det radikala lägret och stod på god fot med
Fries och Söderblom och just därför hade den konservative Lundabiskopen,
tillika universitetets prokansler, Gottfrid Billing gjort sitt yttersta för att
förhindra valet av honom. Det handlade om subtila taktiska resonemang:
med Kolmodin som professor i Lund skulle Billing slippa de för honom misshagliga Herner och Fries. Om däremot Herner fick professuren skulle faran
vara överhängande att Fries blev en för Kolmodin övermäktig motståndare
i Uppsala. Detta scenario ville Billing till varje pris förhindra. Prokanslerns
inhopp betraktades dock av många såsom otillbörligt. I en osignerad artikel
i Svenska Dagbladet riktade Torgny Segerstedt hårda anklagelser mot Billing
för att denne använde sin ställning för att genomdriva sin egen vilja i strid
med konsistoriets.
Tillsättningen av professuren i Uppsala fick ett mycket omtalat preludium. Erik Stave hade utsetts att vara sakkunnig i både Lund och Uppsala.
I Lund hade han placerat Kolmodin före Fries, varför han enligt all logik
skulle göra det även i Uppsala. Kort dessförinnan hade Stave utgivit den
populära framställningen Bilder från folkets lif i Palestina, vilken anknöt till
de reseskildringar han publicerat i början av 1890-talet. I november 1901
väckte Robert Höckert, sedermera känd biblioteksman, sensation när han i
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning anklagade Stave för att ha plagierat
långa stycken ur en tysk Palestinatidskrift. Höckert ansåg att Staves tillvägagångssätt liknade det ”som en fuskande skolpojke använder, när han ur någon ’Världshistoria’ eller annan bok skrifver ihop en kria: somligt utelämnas;
här och där göres ur egen fantasi ett utsmyckande tillägg; satsernas ordning
ändras, om så ske kan; osv.”. Upsala Nya Tidning uppmärksammade kort
därefter plagiataffären i en ledare, varvid redaktionen påminde om att Stave
själv nio år tidigare hade beskyllt Frans August Johansson för plagiat, samt
tillade syrligt: ”Som synes och som vi redan påpekat, har prof. Stave gåfvan
att utveckla sig och lära af f.d. motståndare.”
Anklagelserna var inte gripna ur luften, men till Staves försvar kunde
anföras att det rörde sig om en kortfattad populär skrift, inget vetenskapligt
arbete. Högertidningen Upsala, som tog Staves parti, framhöll att skriften
knappast var större ”än ett af Heimdals eller Verdandis folkskrifthäften”.
Anklagelserna om plagiat utgjorde därför endast ett svepskäl, som de libe337
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rala tidningarna tog till för att kunna skilja Stave från sakkunniguppdraget.
Denna linje fullföljdes av Nya Dagligt Allehanda, som beskyllde Göteborgs
Handels- och Sjöfarts-Tidning och Upsala Nya Tidning för att medverka i en
komplott mot Stave. Debattens vågor gick höga i en rad pressorgan under de
följande veckorna. Till slut stod det klart att Stave trots allt skulle vara sakkunnig. Plagiatbeskyllningen hade icke desto mindre skadat hans anseende.
Robert Höckert skriver i ett brev till S.A. Fries om sitt första möte med Stave efter den famösa tidningsartikeln: ”Vet du, igår för första gången mötte
jag Stave. Jag stod och såg på utlagda böcker i Lundequistska bokhandelns
fönster, och S. kommer då just ut därifrån. Helt spontant och mekaniskt hälsar jag på honom. Han bara stirrar på mig utan att besvara hälsningen. [- - -]
Så nu har jag prejudikat på att jag inte behöfver helsa på den herrn mer.”
Stave placerade som väntat den ortodoxt konservative Adolf Kolmodin
före Fries. I sitt utlåtande påtalade han att Fries’ forskning hade ”högst betänkliga brister”, och han sade sig rentav förstå ”att andra sakkunniga vid ett
föregående tillfälle icke ansett sig kunna tillerkänna sökanden kompetens
för beklädandet af en akademisk lärostol”. Så långt ville dock inte Stave själv
sträcka sig, även om han endast ”med någon tvekan” lämnade en kompetensförklaring. Det är värt att notera att han yttrade sig ännu mer kritiskt mot
Fries i sitt utlåtande för Uppsalaprofessuren än vad han hade gjort i Lund.
Sedan den föregående tillsättningen av den extra ordinarie exegetikprofessuren i Uppsala hade Fries’ bundsförvant Nathan Söderblom inträtt som
ordinarie ledamot av fakulteten. När tillsättningen behandlades uppförde
han Fries i första förslagsrum. Hans bedömning skilde sig fullständigt från
fakultetens övriga sex ledamöter. Dessa förklarade visserligen Fries kompetent, men alla placerade honom sist. Kolmodin fick fyra röster till förstarummet, två till det andra och en (Söderbloms) till det fjärde rummet. Sven
Herner fick två förstarum och fem andrarum.
Inför konsistoriets behandling av frågan hade Herner – som redan fått
professuren i Lund – återkallat sin ansökan. Konkurrensen stod därmed
mellan Kolmodin och Fries. Tillsättningen följdes av en omfattande tidningsdiskussion. Det mest uppmärksammade inlägget inflöt i Svenska Dagbladet, lämpligt nog samma dag som konsistoriet skulle upprätta sitt förslag.
Signaturen ”Teologiskt intresserad akademici” angrep i skarpa ordalag såväl
fakulteten som de sakkunniga. Han ansåg att den snäva bedömningen av
Fries endast berodde ”på motvilja mot en som opponerat mot ens egna åsikter, motvilja mot ett oförskräckt och följdriktigt vetenskapligt tänkande”.
Ingen av de sakkunniga omfattade en ”modern teologisk uppfattning”, varför
deras yttranden lämnade föga vägledning. Konsistoriet hade därför all anledning att lyssna till de ”betydligt större auktoriteter” som förordade Fries.
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Erik Stave och S.A. Fries. Fotografier av Emil L:son Finn respektive Anders Wiklund.

Bibelkritikens introduktörer
I mitten av 1890-talet introducerades den historiska bibelkritiken i Uppsala av exegeterna
Erik Stave och S.A. Fries. Av de båda intog Fries en radikalare position, vilket gick ut över
hans karriär. När Stave erhöll den extra ordinarie professuren i exegetik 1898 blev Fries
inkompetensförklarad av såväl de sakkunniga som sin egen fakultet. Det hårda omdömet
berodde inte på misstro mot hans vetenskapliga förmåga, utan på hans påstått bristande
renlärighet. Några år senare blev professuren åter ledig, varvid Fries sökte den på nytt. Även
vid detta tillfälle förbigicks han emellertid, denna gång av den ortodoxe Adolf Kolmodin.
Stor betydelse för utgången hade det faktum att Erik Stave gav Kolmodin sitt förord, trots
att han företrädde samma bibelkritiska inriktning som Fries. Staves ställningstagande rönte
stor uppmärksamhet. I sina memoarer skriver teologen Gustaf Aulén att han många gånger
har frågat sig vilka bevekelsegrunder Stave hade för att förhindra Fries’ befordran: ”Var det
ett offer åt den vitt utbredda misstron mot historisk bibelforskning? Alltså en åtgärd för
att lugna ner en bred upprörd opinion. Eller ville han ensam stå som målsman för detta
slags bibelforskning? Det är rådligast att stanna vid ett stort frågetecken.” För egen del
rönte Aulén både stöd och uppmuntran från Staves sida, men han tillägger likafullt: ”Men
hur starka skäl det finns till tacksamhet kan man ändå inte komma ifrån att Stave var en
komplicerad person och att hans uppträdande i fakulteten ibland var egendomligt och föga
stämde överens med de krav som han själv ställde på vetenskaplighet.”

Vid omröstningen fick Kolmodin tjugo förstarum mot tio för Fries. Eftersom alla som stödde Kolmodin placerade Fries sist erhöll Matheus Lundborg andrarummet på det slutliga förslaget. Bland dem som ville uppföra
Fries i första rummet fanns flera av universitetets mest tongivande professorer, däribland Harald Hjärne, Henrik Schück, Adolf Noreen och Herman
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Almkvist. Utslaget innebar därför ett slags moralisk seger för Fries och indirekt även för Söderblom. Detta var också det budskap som filosofen Vitalis
Norström försökte förmedla i ett brev till Fries: ”Bevare emellertid alltid
som en tröst den vissheten, att du för oss alla, som på ett lefvande sätt intressera oss för den religiösa forskningen och den teologiska vetenskapen här
i landet, äger en verklig betydelse, som godt uppväger hela den n.v. Upsalafakultetens, Söderblom frånräknad!”
Fries överklagade och erhöll fortsatt understöd av den liberala pressen. Upsala Nya Tidning angrep till exempel Kolmodins försök att försvara de åsikter
han förfäktat i skriften om darwinismen och naturvetenskapen. Men beslutet
stod fast. Kolmodin fick professuren, vilket innebar att Fries’ förhoppningar
om en akademisk karriär definitivt grusades. Fram till sin tidiga bortgång 1914
tjänstgjorde han som kyrkoherde i Oscars församling i Stockholm.
Adolf Kolmodin fick således professuren, men man kan notera att sex
konsistorieledamöter ville placera honom i tredje förslagsrum. Flera av dessa
uttryckte dessutom starka dubier om hans vetenskapliga förmåga. Arvid G.
Högbom ansåg sig endast med stor tvekan kunna förklara honom kompetent. ”Man finner nämligen”, konstaterade han, ”öfverallt i hans [Kolmodins]
skrifter där ämnets natur ger honom anledning till framläggande af sin egen
vetenskapliga åskådning uttalanden som både genom sin form och sitt innehåll blotta hans brist på vetenskaplig läggning och mången gång äro för honom såsom vetenskapsman högeligen komprometterande.” Redan 1890 hade
Högbom framträtt på Norrlands nation med ett föredrag om missbruket av
naturvetenskaperna, varvid han – som ett varnande exempel – just hade
anfört Kolmodins försök att förena den bibliska skapelseberättelsen och den
moderna geologin. Hjalmar Öhrvall delade till fullo Högboms bedömning.
Han ansåg att Kolmodins kompetens var synnerligen tveksam, inte minst
”på grund af den kännedom jag tagit af ett af doc. Kolmodin vid 36 års ålder
i Tidskrift för kristlig tro och bildning utgifvet arbete, ’Utvecklingsläran
inför skriften och naturvetenskapen’, hvilket är af den beskaffenhet, att det
enligt min mening måste uppväcka starka tvifvel om hans kompetens öfver
hufvud som vetenskapsman”. Den aktuella uppsatsen hade visserligen inte
bifogats ansökan, men Öhrvall ansåg sig lika fullt ha rätt att taga den i beaktande. Upsala Nya Tidning, vars ledning Öhrvall tillhörde, lämnade följande
syrliga kommentar till utgången av det kontroversiella ställningstagandet:
”För vännerna af statskyrkans fullständiga afskaffande är docent Kolmodins
utnämning onekligen på sitt vis mycket tillfredsställande. För vännerna af
fri forskning är utnämningen mycket nedslående.”
Före professorstillträdet hade Kolmodin verkat som lärare vid Evan
geliska Fosterlands-Stiftelsens missionsinstitut Johannelund. I september
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1888 lade han fram avhandlingen Laò-Tsé, en profet bland hedningarne, och
halvtannat år senare blev han docent. Vid samma tid utgav han den famösa
uppgörelsen med darwinismen i de två uppsatserna om utvecklingsläran.
”Det föreligger”, skrev Kolmodin bland annat, ”icke det minsta faktum, som
berättigar till antagandet, att någon nu eller förut befintlig människoras kan
slå en brygga öfver den klyfta, som är mellan apan och människan.” Den
ärlige vetenskapsmannen ”tvingas följdriktigt öfver till tro på en personlig
lefvande Gud, om han icke vill stanna inför obesvarade frågor”. I sin avrundning formulerade Kolmodin följande uppmaning till sina meningsfränder:
”Mer än någonsin kräfvas det af dem, som stå på den bibliska utvecklingslärans heliga mark, att med allt större och kraftigare medvetande ro emot
strömmen, ty strömmen är stark.” Att uttalanden som dessa inte tilltalade
naturvetenskapsmän eller kulturradikaler är lätt att inse.
Under 1890-talet uppehöll Kolmodin vid flera tillfällen såväl den ordinarie som den extra ordinarie professuren i exegetik, men hans akademiska
karriär var knappast kantad av framgångar. Han förbigicks vid tre professorstillsättningar (1895 och 1899 i Uppsala samt 1902 i Lund) innan han
alltså till slut, och under motstånd från ett flertal konsistorieledamöter,
fick sin professur. Han höll konsekvent fast vid sin konservativa åskådning
och visade föga intresse att gå sina meningsmotståndare till mötes. Mot den
historiska bibelkritiken förhöll han sig kallsinnig. I detta avseende hymlade
han inte med sin ståndpunkt. På våren 1903 mottog han som nyutnämnd
professor studentkårens uppvaktning. Kårens ordförande, teologen Erik Aurelius, anspelade i sitt hälsningstal på de stridigheter som förekommit under tillsättningen och konstaterade att ”det har kämpats om Ert namn och
vägen som fört Er hit, har väl ej bragt Er enbart glädje”. Kolmodin svarade
med att avge ett slags programförklaring, i vilken han angrep den form av
bibelkritik, som mer eller mindre medvetet var ”behärskad af naturalistiska
förutsättningar”. En sådan exegetik betraktade han blott som ett gungfly
och tillade: ”Jag behöfver objektiva, profhålliga bevis, innan jag släpper en
uppfattning, som i sekler varit församlingens.”
Inte heller som lärare blev Kolmodin okontroversiell. Hans exeges var
ortodox och han utgick från att Bibeln skulle tolkas bokstavligt. Det innebar
att hans föreläsningar i studenternas ögon kunde framstå som ålderdomliga,
såväl till form som till innehåll. ”Det är svårt att skriva om Adolf Kolmodin”, erkänner Gustaf Aulén, ”nästan pinsamt på grund av kontrasten mellan personlighetens ädelhet och den – jag nödgas säga det – underhaltiga
undervisningen.”
Paradoxalt nog fick även Kolmodin sin beskärda del av anklagelser om
bristande renlärighet. I sin skrift Kristendomen och den urkristna församling341
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ens bibel (1908) hade han nämligen dristat sig till att hävda att Gamla testamentet innehöll inslag som inte utan vidare kunde tolkas som Guds ord.
Denna, till synes blygsamma, eftergift åt bibelkritiken gav predikanten Axel
B. Svensson – som vid denna tid grundade Missionssällskapet Bibeltrogna
vänner – anledning att utge motskriften Håll det du har (1909).
För missionen kände Kolmodin ett djupt engagemang. Han genomförde
1908–09 en missionsresa till Eritrea och Abessinien, som han skildrade i
reseberättelsen Några minnen från en resa till Ost-Afrika. Han var far till den
bekante orientalisten och Uppsaladocenten Johannes Kolmodin.
I december 1903, kort efter Kolmodins tillträde som professor, föreslog
teologiska fakulteten att en tydligare uppdelning av exegetikämnet skulle
ske, varigenom den ordinarie professorn i exegetik (Stave) skulle undervisa
och examinera i Gamla testamentets exegetik och den extra ordinarie professorn i exegetisk teologi (Kolmodin) på motsvarande sätt skulle ansvara
för Nya testamentet. Fakultetens förslag godkändes av kanslersämbetet den
31 december samma år.

Kyrkohistoria och teologiska prenotioner
Den kalsenianska professuren omfattade sedan 1800-talets början såväl kyrkohistoria som teologiska prenotioner. Västeråsbiskopen Andreas Kalsenius’
donation hade dock ursprungligen avsett inrättandet av en lärostol i teologiska prenotioner utan koppling till kyrkohistoria. Med teologiska prenotioner avsågs de förberedande orienterande studier, som fakultetens studenter
skulle genomgå innan de verkliga teologiska studierna inleddes. I sin lärobok Theologiska praenotioner (1872) definierade Carl Alfred Cornelius ämnet
som ”en för theologiens studium förberedande vetenskapsgren, som hade att
utreda de begrepp, hvilka tillhöra det menskliga medvetandets allmänna religiösa innehåll”. Från och med 1870-talet framträdde religionshistorien som
en självständig vetenskaplig disciplin i ett flertal europeiska länder. Till följd
av denna internationella utveckling märks en viss förändring av innebörden
av det svenska begreppet teologiska prenotioner. Vid sekelskiftet 1900 motsvarade ämnet närmast religionshistoria med religionsfilosofi.
Lärostolen innehades sedan 1845 av Lars Anton Anjou, som dessförinnan varit adjunkt vid Katedralskolan. Tillsammans med Henrik Reuterdahl
lade Anjou en ny grund för kyrkohistorien som vetenskaplig disciplin kring
1800-talets mitt. Hans enskilt viktigaste bidrag till forskningen var det magistrala trebandsverket Svenska kyrkoreformationens historia (1850–51). Anjous tjänster togs emellertid snart i anspråk på andra håll. På våren 1855
utnämndes han till ecklesiastikminister, fyra år senare utsågs han till biskop
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i Visby. Han fortsatte dock sina kyrkohistoriska forskningar, vilka bland annat resulterade i studien Svenska kyrkans historia från Upsala möte 1593 till
slutet af sjuttonde århundradet (1866). Hans Lärobok i kyrkohistorien för skolor
och gymnasier (1842) nådde stor spridning och utkom i en rad upplagor.
Den som i praktiken företrädde ämnet kyrkohistoria under större delen
av 1850-talet var docenten Henrik Gustaf Hultman. Han blev utnämnd till
adjunkt på senhösten 1853 och ledde från 1855 de föreläsningar och examinationer, som hörde till den efter Anjou vakanta lärostolen. I februari 1858,
sedan han uppehållit professuren under tre år, utsågs han till extra ordinarie
professor med säte i konsistoriet. På våren året därpå, sedan Anjou blivit
biskop, kunde dock lärostolen återbesättas permanent. Den långvarige vikarien Hultman var ende sökande och fick tjänsten. Inte fullt två år senare
utnämndes han emellertid till biskop i Växjö och lämnade universitetet.
Vid samma tid blev även den andra lärarbefattningen i kyrkohistoria ledig. I början av 1859 avled nämligen adjunkten Jacob Ulric Segerstedt, vars
tjänst söktes av Otto Myrberg, lektorn i Härnösand Carl Alfred Cornelius
samt läraren vid Maria elementarläroverk, sedermera kyrkoherden i Til�linge, Eric Wahrenberg. Cornelius, som speciminerat med en avhandling om
den tyska medeltidsmystiken, utsågs till innehavare av adjunkturen. Han
hade endast innehaft denna tjänst under ett halvår, när Hultman utnämndes
till biskop och professuren i ämnet blev ledig. Cornelius sökte befattningen
tillsammans med Claes Adolf Hultkrantz. När tillsättningen behandlades
av fakulteten bedömdes båda sökandena mycket välvilligt. De ansågs fullt
skickliga och kompetenta, men just som kyrkohistoriker ägde Cornelius
ett försteg, vilket fällde avgörandet. Han fick professuren och tillträdde i
februari 1862. Han var konservativ men pragmatisk i sin teologiska ståndpunkt. I sina föreläsningar behandlade han företrädesvis den internationella
kyrkohistorien från Konstantin den store till reformationen. Föreläsningarna
låg sedan till grund för många av hans publicerade arbeten, så till exempel
Berättelser ur Eusebii kyrkohistoria (1883). Han hade en god överblick och
förmåga att strukturera ett historiskt material, men ägnade sig mindre åt
egna arkivstudier. I övrigt omfattar hans produktion framför allt olika läroböcker, som nådde stor spridning och användes vid både skolor och universitet. Bland dessa kan nämnas Handbok i Svenska kyrkans historia (1867)
och Lärobok i kyrkohistorien, som utkom i hela sju upplagor mellan 1860 och
1875. Under läsåret 1874/75, då han var universitetets rektor, utgav han den
tredelade fakultetshistoriken Några bidrag till Upsala theologiska fakultets
historia, vilken ingick i universitetets programmata.
Undervisningsskyldigheten i kyrkohistoria var sedan 1806 förenad med
den kalsenianska professuren. År 1878 inrättades emellertid en ny professur
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i kyrkohistoria, varigenom ämnet skildes från teologiska prenotioner och
teologisk encyklopedi. Carl Alfred Cornelius valde att övergå till den nya
professuren i kyrkohistoria. Åtta år senare, 1886, utnämndes han till biskop i
Linköping, vilken befattning han formellt tillträdde under det följande året.
Under biskopstiden författade han två av sina mest omfattande arbeten:
Svenska kyrkans historia efter reformationen I–II (1886–87) samt åttabandsverket Kristna kyrkans historia (1889–91). Också dessa båda arbeten, vilka
1891 belönades med Svenska Akademiens kungliga pris, byggde på hans föreläsningar vid universitetet.
Bland 1860-talets upsaliensiska kyrkohistoriker bör vidare nämnas
Theodor Norlin, som under 1850-talet hade deltagit i Lars Wilhelm Henschens konventiklar och senare tillhört de drivande krafterna inom Lördagsföreningen. Norlin blev docent i kyrkohistoria 1862 efter att tidigare ha
varit docent i svensk historia. Under decenniets första år framträdde han
som en flitig vetenskaplig författare inom sitt område. Förutom monografier över Svenska kyrkan under Sigismund samt Johannes Rudbeckius utgav
han Bidrag till Upsala universitets historia 1593–1637 (1861) samt 1864 första
delen av Svenska kyrkans historia efter reformationen (en andra del utkom
postumt 1871). Dessa studier byggde på omfattande studier vid olika stiftsarkiv och författaren kunde draga nytta av sin historiska skolning. Norlin
var sjuklig och tvingades ge upp planerna att speciminera för en ledig adjunktur i Uppsala 1862. I stället blev han adjunkt i Lund 1864, men han
avled sommaren 1870 under hemresan från Egypten, dit han begivit sig för
att återfå hälsan.
En forskare i samma generation var Herman Björnström, som redan som
sjuttonåring hade deltagit i den äldre brodern, medicinaren Fredrik Johan
Björnströms, forskningsexpedition till Pite lappmark 1856. Sedan han själv
blivit student var det emellertid teologin som upptog hans intresse. Hans
1863 framlagda avhandling inför filosofiska fakulteten berörde exempelvis
den mosaiska skapelseberättelsens förhållande till naturforskningen. År
1866 blev han teologie kandidat och efter prästvigningen året därpå började
han tjänstgöra som predikant vid Akademiska sjukhuset. Under 1870-talets
förra hälft var han bland annat verksam som regementspastor och som lärare i teologi och kyrkohistoria vid Uppsala lyceum. År 1875 uppehöll han
under en kort period professuren i exegetik men utnämndes därefter till
kyrkoherde i Stockholm. Vid 1877 års jubelfest kreerades han till teologie
doktor och blev senare domprost i Västerås. Studien Om John Wiclif och
hans betydelse såsom en reformationens förelöpare (1867) var Björnströms
mest omfattande kyrkohistoriska arbete. Därutöver var han en flitig medarbetare i Nordisk familjebok.
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Kyrkohistorikern Segerstedt
Under 1800-talet var antalet professurer mycket begränsade, varför motgångar i befordringshänseende kunde få stora konsekvenser för den enskilde. Kyrkohistorikern Jacob Ulric
Segerstedt representerar en sådan ”akademisk förlorare”, som aldrig fick chansen att infria
de stora förhoppningar som en gång ställdes på honom.
Segerstedt blev förbigången vid inte mindre än tre professorskonkurrenser; dels vid
tillsättningarna av den kalsenianska professuren 1838 och 1845 (Carl Jonas Almqvist
respektive Lars Anton Anjou utnämndes), dels då professuren i dogmatik och moralteologi tillföll Anders Fredrik Beckman 1851. Trots motgångarna stannade Segerstedt
kvar vid fakulteten för att undervisa mot en blygsam adjunktslön. Han uppges ha varit
en receptiv begåvning, något av en polyhistor med goda insikter i såväl historia som
filosofi, musik och estetik. Det sades, förmodligen något överdrivet, att han hade kunnat
bli professor i vilken som helst av de fyra fakulteterna. Han valde till slut att inrikta sig
på teologin, särskilt kyrkohistorien. Beslutet, skriver en minnestecknare, ”synes snarare
varit en följd af tillfällig anledning, än af inre behof eller någon afgjord kallelse för ett
embete af så heligt ansvar, som det presterliga”. Det var professor Segerstedt framför
allt ville bli – i vilket ämne var en underordnad fråga.
Segerstedt hade räknat med att bli befordrad, inte minst för att han med hjälp av
professorslönen skulle kunna betala av sina ständigt ökande skulder. Motgångarna i befordringshänseende drabbade honom därför även ekonomiskt. Mot slutet av 1850-talet
urartade hans liv i ren misär och han gick i personlig konkurs. I mars 1858 infördes denna
smått tragiska annons i Upsala-Posten: ”Onsdagen den 17 mars och följande auktionsdagar försäljes Teologie Doktorn Mag. J.U. Segerstedts konkursmassa tillhöriga betydliga
och utmärkta Boksamling af vetenskapligt och synnerligast teologiskt innehåll.” Trots
konkursen höll Segerstedt skenet uppe. Ännu hösten 1858 föreläste han enligt universitetskatalogen. I januari 1859 avled han emellertid, femtioett år gammal. Flera levnadstecknare skriver utan omsvep att hans lättsinne övergick i ren självparodi och att många
mot slutet undrade om det ”stod så alldeles rigtigt till i hans hufvud”.

Sedan Cornelius blivit biskop 1886 stod konkurrensen om professuren i
kyrkohistoria mellan Robert Sundelin och Henry Tottie. Sundelin var extra
ordinarie professor i dogmatik och moralteologi; Tottie hade året innan blivit docent i kyrkohistoria. Båda kandidaterna förklarades kompetenta, men
företräde gavs till den nästan tio år äldre Sundelin, som innehade professuren till sin död i maj 1896. Han följdes 1898 av docenten Herman Lundström, som främst hade meriterat sig genom en omfattande biografi över
Laurentius Paulinus Gothus. Det är ingen överdrift att säga att den upsaliensiska kyrkohistorien med honom inträdde i ett nytt skede, varvid större krav
började ställas på arkivstudier, empiri och källforskning. Lundström var inspirerad av Hjärne och den historiska källkritiken, vilket också förklarar
varför Hjärne skrev ett mycket positivt sakkunnigutlåtande. Huvuddelen av
sin forskning ägnade Lundström den svenska kyrkan under medeltiden och
reformationstiden. Han framträdde även som handskriftsforskare och utgav
Erik Dahlberghs dagbok. I egenskap av handledare och seminarieledare utö-
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vade han stort inflytande på sina elever, i vilka han gärna inpräntade kraven
på vetenskaplig stringens. En av lärjungarna talade senare och i positiva ordalag om ”den Lundströmska kritikens skärseld”. Lundströms föreläsningar
avspeglade ganska väl hans intresse för den svenska kyrkans historia under
medeltiden och reformationstiden. Vid några tillfällen behandlade han dock
den fornkristna litteraturens historia, den romersk-katolska kyrkans historia under 1800-talet samt den senaste Lutherforskningen. Med sin samlade
insats svarade Lundström för en förnyelse av den svenska och upsaliensiska
kyrkohistorien. Han introducerade nya källkritiska forskningsmetoder och
kunde med hjälp av dessa rensa ut kvarlämningar av äldre legender och
sägner.
Lundströms elev Hjalmar Holmquist var i likhet med läraren influerad av
Harald Hjärne. Hans avhandling, framlagd 1903, ägnades Johannes Matthiæ
Gothus – ett biografiskt arbete som anknöt till Lundströms biografi över
Paulinus Gothus. Holmquist blev professor i Lund 1909. Bland övriga kyrkohistoriker som skolades under Herman Lundström kan nämnas Knut Bernhard Westman och Emanuel Linderholm, vilka båda disputerade 1911 och
vid olika tillfällen vikarierade på professuren. Efter Lundströms bortgång
konkurrerade de om lärostolen, varvid Linderholm 1919 avgick med segern.
Linderholm gjorde sig även känd som psalmförfattare och han svarade bland
annat för den svenska texten till ”Närmare, Gud, till dig”. Westmans avhandling behandlade den Heliga Birgitta, vilken studie han 1918 följde upp
med ett omfattande arbete om Reformationens genombrottsår i Sverige. År
1920 erhöll han professors namn och tre år därefter utsågs han till rektor
för Lutherska högskolan i Hunan. Efter sju år i Kina återvände han 1930 till
Uppsala, där han erhöll en personlig professur i missionshistoria och ostasiatisk religionshistoria.
Religionsfilosofi och bibelteologi
Religionshistoria framträdde som självständigt ämne runtom i Europa under 1800-talets sista decennier. Den allra första lärostolen upprättades 1873
vid universitetet i Genève. Denna professur tillhörde teologiska fakulteten,
men den ordningen var inte självskriven. I såväl Holland som Frankrike fördes ämnet i stället till filosofiska fakulteten. Det var i Holland som religionshistorien bröt igenom på bred front; år 1877 inrättades nämligen inte mindre
än fyra professurer i religionshistoria (vid universiteten i Leiden, Utrecht,
Groningen och Amsterdam). Något decennium därefter (1886) tillkom en
lärostol vid franska École pratique des hautes études, vilken även den var
skild från den teologiska fakulteten. Det var i denna forskningsmiljö som
Nathan Söderblom fick sin vetenskapliga skolning. I Tyskland förekom vis346
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serligen universitetsundervisning i religionshistoria redan under 1890-talet,
men de första professurerna tillkom först 1910 i Berlin samt 1912 i Leipzig.
Båda dessa lärostolar kom att intagas av skandinaver: dansken Edvard Lehmann blev professor i Berlin och Nathan Söderblom erhöll tjänsten i Leipzig.
I Uppsala avskildes kyrkohistorien från teologiska prenotioner 1878 och
fick en egen professur. Den ursprungliga lärostolen, ofta benämnd den kalsenianska, omfattade därefter endast ämnena teologiska prenotioner och
teologisk encyklopedi. Med denna något otympliga benämning avsågs reli
gionshistoria, religionsfilosofi och religionspsykologi (teologiska prenotioner)
respektive teologisk lärdomshistoria (teologisk encyklopedi). Ämnet var som
synes mycket vittomfamnande, vilket gav företrädaren stor frihet att efter
eget önskemål behandla alla forskningsområden som hörde samman med
religion och filosofi. Professuren blev därmed, har det sagts, ”en teologiens
utgångsport och ett utsiktstorn tillika över många vetandets vidder”.
Ende sökande till den nyinrättade tjänsten var Knut Henning Gezelius
von Schéele, som utnämndes i slutet av februari 1879. I den närmaste vänoch familjekretsen kallades han Henning, men som teolog, författare och
kyrkoman använde han alltid initialerna K.H. Gez. Han var mycket ståndsmedveten, varför dessa ibland elakt uttyddes som ”Kunglig Höghet Gezelius”. Bland studenterna fanns många som hellre velat se Pontus Wikner som
professor och när von Schéele 1882 utsågs till talare vid den nordiska festen
inflöt protester i pressen.
K.H. Gez. von Schéele hade disputerat för den filosofiska graden 1863
med en avhandling om det ontologiska gudsbeviset och verkade därefter
som lärare vid fakulteten. Under 1870-talet undervisade han dessutom vid
Upsala privata elementarläroverk samt vid Högre elementarläroverket för
flickor. Han var vidare djupt engagerad i Smålands nation och Uppsala studentkår, bland annat som kårordförande vid flera tillfällen. I mitten av decenniet uppehöll han på vikariat lärostolarna i teologiska prenotioner och
kyrkohistoria respektive dogmatik och moralteologi. När den sistnämnda
professuren skulle tillsättas 1877 blev han dock förbigången av Martin Johansson. Som specimen hade von Schéele utgivit första delen av Teologisk
symbolik, där han skildrade de kyrkliga lärosystemens utveckling fram till
den lutherska ortodoxin. Skriften utsattes, som nämnts, för hård kritik av
Otto Myrberg, vilken ifrågasatte hans kompetens för professuren. Recensionen föranledde von Schéele, som själv uppfattade Teologisk symbolik som
sitt främsta arbete, att gå i svaromål. I allmänhet blev verket mottaget med
betydligt större välvilja än av Myrberg. Studien utkom bland annat i tysk
översättning och rönte en, för dåtida svenska teologiska arbeten, ovanlig
internationell uppmärksamhet.
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Sedan von Schéele förlorat konkurrensen om professuren i dogmatik och
moralteologi vikarierade han en kort tid på lärostolen i kyrkohistoria. I november 1877 utsågs han till innehavare av den nyinrättade extra ordinarie
professuren i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi. Det passade honom väl, eftersom hans vetenskapliga inriktning främst gällde religionsfilosofin. Halvtannat år därefter blev von Schéele förste innehavare av
den kalsenianska professuren efter avsöndringen av kyrkohistorien. För von
Schéeles del inträdde ingen förändring att tala om, eftersom lärostolen omfattade exakt samma ämnen vilka redan ingick i hans extra ordinarie professur, nämligen teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi. På våren
1879 höll han sin installationsföreläsning ”Om den nordiska religionens plats
inom religionshistorien” i Gustavianum. Sina akademiska föreläsningar ägnade han främst åt symbolik, filosofihistoria och evangelietexter. Bland hans
insatser under de följande åren kan nämnas att han tillsammans med Uddo
Ullman grundade Tidskrift för kristlig tro och bildning 1881. Publikationen
skulle vara ”en apologetisk tidskrift till hävdande av kristendomens världsåskådning gentemot den inbrytande moderna hedendomen”. Något bestämt
program följde inte tidskriften, utan upplät sina spalter åt sinsemellan så
olika teologer som Waldemar Rudin, Carl Norrby och Nathan Söderblom.
Utrymme bereddes för såväl liberalteologiska som konservativt ortodoxa
artiklar, däribland Adolf Kolmodins ovan nämnda uppgörelse med darwinismen och utvecklingsläran.
I tidskriften publicerade von Schéele ett stort antal egna uppsatser, av
vilka merparten dock snarast hade karaktären av populärvetenskapliga betraktelser. Efter professorsutnämningen ägnade han sig endast sporadiskt åt
forskning i egentlig mening och hans vetenskapliga författarskap blev föga
omfattande. Inom religionshistorien, ett av professurens huvudämnen, utgav han inget vetenskapligt arbete över huvud taget, men desto fler populära
essäer och artiklar. Hans teologiska tänkande var starkt präglat av Geijers
personlighetsfilosofi, men han mottog även impulser från sin lärare Anders
Fredrik Beckman och sin jämnårige vän Martin Johansson – båda ledande
företrädare för den lågkyrkliga riktning som var dominerande inom teologiska fakulteten i Uppsala.
År 1868 hade von Schéele ingått äktenskap med Gustava Ekman, dotter till den förmögne brukspatronen Carl Edvard Ekman i Finspång. Med
hjälp av svärfaderns pengar kunde han i mitten av 1870-talet uppföra ett
ståtligt bostadshus intill Odinslund. För ritningarna svarade bröderna Axel
och Hjalmar Kumlien. År 1885 utnämndes von Schéele till biskop i Visby,
varför paret lämnade Uppsala. Professorsbostaden användes därefter bland
annat av Upsala Läkareförening, Kalmar nation, Lindska skolan samt senare
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Kyrkohistoriska föreningen
I december 1899 bildades Svenska Kyrkohistoriska Föreningen på initiativ av professorn i
kyrkohistoria Herman Lundström. Syftet var att väcka och vårda intresset för kyrkohistoria och grundandet skedde i teologiska fakultetsrummet. Föreningens tillkomst avspeglade
sekelskiftets nationalromantiska anda, särskilt Harald Hjärnes förening av empirisk historieforskning, personlighetsfilosofi och kristen idealism.Vid det konstituerande mötet deltog ett
trettiotal personer, däribland Hjärnelärjungarna Einar Billing, J.A. Eklund och Karl Petander.
Josef Helander och Johannes Viotti utsågs att jämte ordföranden Lundström utgöra den
första styrelsen. På nyåret 1900 utsändes inbjudningar till medlemskap och gensvaret var
mycket gott. Vid det första årsmötet i maj 1900 räknade föreningen inte mindre än 740
medlemmar. I januari 1901 inleddes utgivningen av Kyrkohistorisk årsskrift, som erhöll statsanslag från och med 1908.
Herman Lundström utgjorde den drivande kraften fram till sin död 1917. Därefter
övertogs ordförandeskapet tillfälligt, medan Uppsalaprofessuren stod vakant, av Lundströms tidigare elev Lundaprofessorn Hjalmar Holmquist. Från 1919 har föreningen letts
av professorerna i kyrkohistoria i Uppsala: Emanuel Linderholm (1919–37), Gunnar
Westin (1937–56), Sven Göransson (1956–77), Ingun Montgomery (1978–84), Harry
Lenhammar (1985–95), Ruth Franzén (1996–2006) och Oloph Bexell (från 2006).

av Domkyrkoförsamlingen och Helga Trefaldighets församling. I december
2009 invigdes här Hotell Villa Anna. Med syftning på husets förste innehavare fick det av studenthumorn smeknamnet ”Kroppen” (det vill säga själens
boning).
Efter biskopsutnämningen kvarstod von Schéele som redaktör för Tidskrift för kristlig tro och bildning, men av praktiska skäl var det svårt att leda
den från Gotland. År 1893 överlät han redaktörskapet till Hjalmar Danell
och samtidigt bytte tidskriften namn till Kyrklig tidskrift. Samma år genomförde von Schéele på kungens uppmaning en resa till USA, där han besökte
ett stort antal församlingar med anledning av 300-årsminnet av Uppsala
möte. Till USA återvände han ytterligare två gånger och han framstod kring
sekelskiftet 1900 som en internationell kyrkoman.
K.H. Gez. von Schéele kvarstod som biskop i Visby ända fram till sin död
1920. På grund av vacklande hälsa var han dock tjänstledig den sista tiden,
och på hösten 1919 hade han flyttat tillbaka till Uppsala. Trots att han hade
fått sin skolning vid den lågkyrkligt präglade fakulteten i Uppsala intog han
som biskop en starkt kritisk hållning gentemot frikyrkorna.
Lärostolen i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi efter von
Schéele söktes av docenterna J.A. Ekman och Claës Elis Johansson (Johan
Erik Berggren återkallade sin ansökan). Ekman var avgjort mer meriterad än
Johansson och fick professuren. Carl Alfred Cornelius, som tio år tidigare
hade velat förhindra att Ekman fick en fast plats vid fakulteten, agerade sakkunnig men bedömde honom denna gång mycket välvilligt.
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I samband med Ekmans tillträde som professor 1887 återtogs formellt
benämningen ”den kalsenianska professuren”, vilken inte hade använts officiellt sedan 1851. Beslutet utgjorde en klar markering av att det var denna
lärostol – inte professuren i kyrkohistoria – som representerade kontinuiteten från Kalsenius’ donation. Ekman hade varit elev till Otto Myrberg och
blev, i likhet med denne, mycket inspirerad av den tyska bibelteologin. Han
avlade dimissionsexamen 1870, varefter han under två år tjänstgjorde vid
Upsala privata elementarläroverk. Senare fick han anställning som kateket i
Maria Magdalena församling i Stockholm och undervisade även vid seminarium för bildande af lärarinnor vid högre flickskolor. Vid ett besök i Tyskland 1874 åhörde Ekman föreläsningar av Johann Tobias Beck, vilken han
också besökte i hemmet. År 1877 framlade han sin kontroversiella docentavhandling, vilken av mer konservativa krafter inom fakulteten beskylldes för
bristande renlärighet. Ekman fick dock sin docentur i exegetisk teologi och
ledde sedan under tio år de praktiska-homiletiska övningarna inom prästutbildningen. Han uppehöll dessutom flera professurer inom fakulteten,
innan han 1887 själv övertog den kalsenianska lärostolen. I sina föreläsningar
genomgick Ekman de tre huvudområden som ingick i hans professur: religionshistorien, religionsfilosofin och den teologiska encyklopedin. Tonvikten
lade han dock på de två förstnämnda delarna.
Efter Robert Sundelins död i maj 1896 utsågs Ekman till domprost och
förste teologie professor. År 1898 utnämndes han till biskop i Västerås, men
under hela läsåret 1898/99 var han bosatt i Uppsala och uppehöll på förordnande sin gamla professur. Biskopstiden i Västerås blev mycket kort;
redan 1900 återvände Ekman till Uppsala som nyutnämnd ärkebiskop och
prokansler.
Söderblom och religionshistorien
På våren 1901 behandlade fakulteten tillsättningen av den lediga extra ordinarie professuren i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi. De
sökande var Nathan Söderblom, J.A. Eklund, docenten Oscar Bensow samt
lektorn vid Högre allmänna läroverket i Uppsala, Ludvig Bergström och
garnisonspastorn på Karlsborg, Nils Johan Göransson. Varken Bensow, Bergström eller Göransson lyckades uppnå en kompetensförklaring av de fyra
sakkunniga, varför konkurrensen kom att stå mellan Eklund och Söderblom.
Eklund, som sedan 1899 vikarierade på den aktuella professuren, var
född 1863 och tre år äldre än Söderblom. Han hade avlagt dimissionsexamen
1887 och tjänstgjorde från våren 1896 som domkyrkovicepastor i Uppsala.
Redan som gymnasist hade han distanserat sig från den comteska positivismen och senare fann han en viktig inspiratör i Pontus Wikner. Dennes
350

teologiska fakulteten

brytning med boströmianismen betydde mycket för Eklund, som därefter
ogärna följde med strömmen eller anslöt sig till någon särskild teologisk riktning. Han hade därför svårt för den entusiasm som S.A. Fries och andra
visade för Wellhausen och Ritschl. Därigenom kom Eklund att intaga en
annan ståndpunkt än gruppen kring Fritt ur hjärtat. Eklunds avhandling
Trons förhållande till människans öfriga lifsyttringar (1896) meriterade honom till en docentur i apologetik, men den blev ganska snävt bedömd av de
sakkunniga när han sökte professuren. Större värde tillmättes däremot hans
monografi Andreas Rydelius och hans lifsåskådning (1899).
Såväl Eklund som Söderblom karakteriserades av de sakkunniga som ”intelligenta och begåfvade män” med stor förmåga att ”på ett intresseväckande
sätt i skrift gifva uttryck åt sina tankar”. De fyra sakkunniga – Erik Stave,
K.H. Gez. von Schéele, Johan Erik Berggren samt Helsingforsprofessorn
Gustaf Rosenqvist – ställdes följaktligen inför en grannlaga uppgift när de
skulle väga de båda huvudkandidaterna mot varandra. Uppgiften underlättades inte av att de sökande representerade var sin inriktning. Eklund hade
huvudsakligen ägnat sig åt religionsfilosofi medan Söderblom var en utpräglad religionshistoriker. Stave arbetade emellertid energiskt för Söderbloms
sak och von Schéele och Berggren kom till samma slutsats, den sistnämnde
dock efter stor tvekan. Rosenqvist förordade visserligen Eklund, men sammantaget blev utslaget givetvis en stor framgång för Söderblom, som väl
visste vem han hade att tacka. I ett brev till Stave skrev han: ”Jag ville blott
säga Dig min innerliga tacksamhet för det förtroende, Du såsom sakkunnig
visat mig och för att Du vill ha mig till Uppsala.”
I konsistoriet erhöll Söderblom nitton röster till förstarummet mot endast fem för Eklund. Orientalisten Herman Almkvist försökte, dock utan
framgång, genomdriva en kompetensförklaring även av Ludvig Bergström.
J.A. Eklund utnämndes följande år till domprost i Kalmar och blev 1907
biskop i Karlstad. Vid Linnéjubileet samma år mottog han teologie doktorsvärdigheten vid Uppsala universitet.
Söderblom fick professuren och tillträdde på hösten 1901. I sin installationsföreläsning gjorde han en tydlig markering av och för vetenskapens
oberoende: ”Varje religionsvetenskaplig forskning, om den eljest var utförd
med duglighet och gäller viktiga föremål, måste med eller utan hans medvetande, gagna religionens sak.” Söderblom hade avlagt studentexamen vid
läroverket i Hudiksvall 1883, varefter han inskrevs vid Uppsala universitet.
Han var prästson och bedrev själv teologiska studier, men engagerade sig
även i föreningslivet bland studenterna. I början av 1890-talet deltog han
som representant för Studentmissionsföreningen vid ett studentmöte i USA
samt ingick bland de svenska delegaterna vid KFUM:s världskongress i Am351
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sterdam 1891. Läsåret 1892/93, efter avlagd teologie kandidatexamen, var
han ordförande för Uppsala studentkår. Han ledde studenternas uppvaktning för Gunnar Wennerberg i universitetsaulan på valborgsmässoaftonen
1893 liksom vid jubelfesten i september samma år. Han framträdde som
huvudtalare vid Fosterländska studentförbundets fest för Gustaf II Adolf
den 6 november 1893.
Efter prästvigningen 1893 fick Söderblom anställning som präst vid
Uppsala hospital och därigenom kunde han fortsätta sina teologiska studier. Religionsvetenskapen väckte särskilt hans intresse, inte minst den
forniranska religionen. Under 1800-talets sista år bedrev han omfattande
historisk-kritiska studier kring den zoroastriska religionsurkunden Avesta.
Han var under dessa år bosatt i Paris, där han från 1894 fungerade som präst
i den svenska församlingen. Vid École pratique des hautes études bedrev
han parallellt studier i de iranska språken. År 1901 lade han där, som förste
utlänning, fram avhandlingen La vie future d’apres le mazdéisme om parsismens eskatologiska föreställningar, vilken omedelbart gav honom rykte
som framstående religionshistoriker. Han upprätthöll dock kontakten med
Uppsala under åren i Paris och han återvände för att tala vid studentmötet
i september 1897 samt vid den nordiska festen i november 1899, vilken blev
ett slags avslutningsfest för det gångna seklet. Vid denna fest framträdde
både Söderblom och hans medtävlare om professuren, J.A. Eklund. I Paris
mottog Söderblom 1900 de upsaliensiska studentsångare som under Ivar
Eggert Hedenblads ledning genomförde en Pariserfärd.
Som teolog intog Söderblom redan under 1890-talet en radikal position.
Han stod S.A. Fries nära och blev i likhet med Fredrik Fehr mycket inspirerad av ritschlianismen, särskilt av Ritschls lärjunge Julius Kaftan. Fehrs
oväntade bortgång på våren 1895 beskrev han som ”ett förskräckligt slag”. I
likhet med de flesta andra så kallade moderna teologer ville Söderblom inte
själv kalla sig ritschlian och i Svensk tidskrift införde han 1892 en ingalunda
okritisk artikel om Ritschl. Men när dennes teologi utsattes för orättvisa
angrepp tvekade han inte att taga till orda. Så till exempel när Elis Heüman utgav Ritschlianismen och församlingen eller hedendomen i helgedomen
(1895). Heüman uttryckte däri sin tillfredsställelse över att Gud hade befriat den svenska kyrkan från avfällingen Fredrik Fehr. Lydia Wahlström
sände skriften till Söderblom, som då befann sig i Paris. I sitt svarsbrev skrev
Söderblom: ”Tack, tack. Det är ömkligt och bedrövligt. Jag säger honom vad
jag tänker.” Repliken kom i form av pamfletten Hedendomen i helgedomen
(1895), i vilken Söderblom beskyllde Heüman för att tala ”fanatikerns, ej
forskarens tungomål” och för att uppträda på ett sätt som var ovärdigt en
evangelisk teolog.
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Söderbloms inställning till Ritschl och den nära vänskapen med S.A.
Fries komplicerade förhållandet till de övriga inom fakulteten, i synnerhet under hans första år som professor. Särskilt ansträngd blev relationen
till Hjalmar Danell, Adolf Kolmodin och Erik Stave. Däremot kände han
sig bättre hemmastadd i konsistoriet, där han hade många vänner och allierade. Han beskrev själv situationen inför sitt tillträde 1901: ”I Uppsala
kommer jag att mötas med mycken misstro från ortodoxt håll, d.v.s. från
den opportunistiska, halvt vetenskapliga, halvt traditionalistiska riktningen
inom fakulteten.” I detta avseende blev han sannspådd. När S.A. Fries sökte
professuren i exegetik 1902, och när Torgny Segerstedt året därpå disputerade för en docentur i religionshistoria, framträdde motsättningarna mellan
Söderblom och kollegerna inom fakulteten i öppen dager. Bland studenterna
åtnjöt Söderblom däremot stor popularitet. Han föreläste bland annat över
den svenska teologin under 1800-talet samt om religionsproblemet inom
katolicism och protestantism. Redan under tiden som professor inledde Söderblom sitt ekumeniska arbete, vilket nådde sin kulmen vid 1925 års möte
i Stockholm. Hans professur var förenad med prebende, varför han med
familj var bosatt i Stabby prästgård väster om Uppsala.
Under Söderbloms ledning fick ämnet religionshistoria ett uppsving
och lockade många studenter och forskare. Tillsammans med Einar Billing
lyckades Söderblom ingjuta nytt mod i den yngre generationen teologer,
samtidigt som han bröt med den något ängsligt apologetiska teologi som
hade präglat fakulteten under 1800-talets sista decennier. De äldre Uppsalateologerna hade haft svårt att hantera bibelkritikens landvinningar; Söderblom framhöll däremot i sin installationsföreläsning att han hoppades
på mer, inte mindre, vetenskap. Förankringen i den vetenskapliga historieforskningen vändes därmed från att ha varit ett hot till att bli en tillgång.
Historikern Harald Hjärne, som förenade källkritik med apologetik, blev
en viktig inspirationskälla för Söderblom, som ansåg att den vetenskapliga
förankringen utgjorde ett villkor för en djupare förståelse av kristendomen.
Med Söderblom och Billing som främsta företrädare fick Uppsalateologin
därmed en egenart och särprägel. Det hindrade dock inte att den nya upsaliensiska teologin hade mycket gemensamt med den tyska så kallade kulturprotestantismen, vilken byggde på Wilhelm Herrmanns, Ernst Troeltschs
med fleras utveckling av Albrecht Ritschls teologi.
Söderbloms teologiska betydelse sträckte sig således långt utanför religionshistorien. Redan 1912 lämnade han emellertid Uppsala sedan han erhållit
en professur i religionshistoria i Leipzig. Han behöll sin lärostol i Uppsala
men var tjänstledig. I maj 1914 utnämndes han till ärkebiskop, trots att han
endast var uppförd i tredje förslagsrum efter Hjalmar Danell och J.A. Ek353
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lund. Utnämningen skedde i strid med de kyrkligt konservativas önskningar
och kan betraktas som resultatet av en kraftmätning mellan kyrka och universitet. Gottfrid Billing skriver i sina levnadsminnen att Söderblom saknade stöd bland landets biskopar och prästerskap, vilka fann honom mindre
lämplig ”på grund af hans oberäknelighet och flygande fantasi och entusiasm”. På sina håll förfärades man över utsikten att en ”ritschlian” skulle utses
till kyrkans främste företrädare. Från universitetets sida ville man däremot
ogärna ha en prokansler som ingrep i verksamheten på det klåfingriga sätt
som både J.A. Ekman och Gottfrid Billing hade gjort under 1900-talets första decennium. Nils Johan Göransson, som tillhörde Söderbloms förtrogna, framhöll att universitetet helst såg ”en man, som icke var beklädd med
biskopsmitran”. Upsala Nya Tidning, som under tiotalet år hade argumenterat för prokanslersämbetets avskaffande, varnade i en ledare för följderna
om Danell eller Eklund skulle utses: ”Med en utpräglat reaktionär ärke
biskop som prokansler, skulle universitetet komma i en ställning som vore
fullkomligt barock i det tjugonde århundradet.” Söderblom stöddes dessutom öppet av flera tongivande universitetsföreträdare, däribland rektor
Henrik Schück och historikern Harald Hjärne.
Trots att Danell och Eklund hade det avgjort mest utbredda stödet inom
kyrkan ville kungen, enligt vad ecklesiastikministern Karl Gustaf Westman
enskilt meddelade Gottfrid Billing, ogärna utnämna Danell. Han kunde
däremot tänka sig både Eklund och Söderblom. Inom regeringen gick meningarna isär. Alla tre kandidaterna hade sina förespråkare, men Westman
lyckades genomdriva Söderbloms utnämning. Westman var otvivelaktigt
påverkad av universitetsopinionen; kanske spelade det en särskild roll att
hans lärare Hjärne arbetade för Söderbloms sak. Söderblom blev därmed
den förste ärkebiskopen efter Johan Olof Wallin som rekryterades utanför
kretsen av biskopar och stiftschefer (Wallin hade dessutom varit åtminstone ordensbiskop).
Under Söderbloms tjänstledighet och den efterföljande vakansperioden,
uppehöll docenten Edgar Reuterskiöld professuren. Han hade disputerat på
en avhandling om sakramentala måltider, men ägnade sig huvudsakligen åt
samernas religion och kultbruk. Inom detta område utgav han flera skrifter,
till exempel De nordiska lapparnas religion (1912). Arbetet blev emellertid
hårt kritiserat av K.B. Wiklund, professor i finsk-ugriska språk och eminent
kännare av den samiska kulturen. Enligt Wiklund hade Reuterskiöld uppställt en godtycklig och schematisk utvecklingsmodell, som saknade empiriska belägg. Som specimen för professuren utgav Reuterskiöld en studie
över Zarathustras religionshistoriska ställning (1914), men varken hans eller
övriga sökandes meritering var särskilt stark. En av de sakkunniga ansåg inte
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Nathan Söderblom. Fotografiet är taget av Emil L:son Finn.

Nathan Söderbloms installation
Den 24 september 1901 installerades Nathan Söderblom som professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi. Hans professorstillträde skedde efter ett decennium av
hårda strider mellan ortodoxa och radikala strömningar och grupperingar. Installationsföreläsningen ”Den allmänna religionshistorien och den kyrkliga teologien”, som han höll inför
en fullsatt universitetsaula, blev en kraftfull markering av att en ny tid var inne, då tro och
vetenskap skulle låta sig förenas. Den nye professorn vände sig direkt till sina studenter för
att ingjuta optimism och framtidstro:
Nu, m. h., tager jag till orda för att af hjärtat lyckönska eder till edert närvarande studium, till att
bedrifva teologiens studium på denna tid och till edert kommande kall. Nog finnes såväl i studiet
som i arbetet svåra kriser och trånga portar att genomgå, afgrunder att passera, där ingen rutin,
ej häller människors hjälp, utan endast trons vingar kunna föra en öfver, och jag tror med Luther,
att den som själf erfarit samvetets nöd och ångest under bojorna, äger en prästerlig hemul däri
för värdet af sin dyrköpta frälsning och frihet. Men skulle mina ord innehålla ett beklagande i
stället för en lyckönskan, skulle jag ljuga mot de dyrbaraste erfarenheter jag gjort under de teologiska studierna och under församlingstjänstens utöfning samt mot det jag från min barndom
sett vara möjligt att förverkliga.
Jag lyckönskar eder till edert studium här vid akademien och allt framgent: fortsätten
studierna utan fruktan att vara någon misshaglig därmed.
[- - -]
Jag lyckönskar eder till att idka teologiska studier på denna tid. Ingen högre ståndpunkt och insikt
vinnes utan ökad risk. Och det vore tanklöshet att förneka allvaret af den svåra kris, hvari den
teologiska forskningens divergenser med allmänt häfdvunna läromeningar föra oss, en kris, hvars
vådlighet dock torde bero mer på den dogmatiska oklarhet och äfven på de maktinträssen,
den fåvitska välmening och de förlöpningar och mänskliga lidelser, som på båda hållen förvärra
krisen och grumla dess verkliga innebörd, än på denna själf. Men det vore beklaglig kortsynthet
att misskänna de utomordentliga frukter, kyrkan redan vunnit genom den så förkättrade teol.
vetenskapen, och att blunda för Herrens underbara ledning.
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att Reuterskiöld hade styrkt sin kompetens. Flera representanter för humanistiska sektionen uttryckte missnöje över att ingen av dess ledamöter hade
fått deltaga i valet av sakkunniga, eller fått yttra sig över de sökande. Formellt tillhörde religionshistoria teologiska fakulteten, men hade blivit ett
examensämne även inom humanistiska sektionen. Rektor Henrik Schück
betonade att det bland sektionens ledamöter fanns lika stor sakkunskap
som hos teologerna när det gällde ”lappsk, grekisk, romersk och germansk
religionshistoria”. Schück (liksom matematikern Erik Holmgren) inkompetensförklarade samtliga sökande, även Reuterskiöld. Andra humanister,
till exempel Karl Ferdinand Johansson, framförde kritiska synpunkter både
på Reuterskiölds samiska forskning och på Zarathustraboken, men utan att
ifrågasätta hans formella kompetens. Reuterskiöld uppfördes således på förslag av en stor majoritet och utnämndes 1916. Han innehade professuren
fram till 1928, då han blev biskop i Växjö.
Striden om Segerstedts docentur
Den 28 maj 1903 försvarade Torgny Segerstedt sin docentavhandling Till
frågan om polyteismens uppkomst i universitetshusets lärosal IV. Det var
den första avhandlingen i ämnet religionshistoria som lades fram i Sverige,
liksom den första teologiska avhandlingen som rörde en annan religion än
kristendomen. Segerstedt hade studerat äldre religionsformer som han satte
i samband med kristendomen, vilken därmed framställdes som en länk i
en lång utvecklingskedja. Nathan Söderblom, som var fakultetsopponent,
avslutade sitt framträdande med att berömma författarens vetenskapliga
begåvning och avhandlingens stora förtjänster. Men precis som vid Hjalmar
Danells disputation elva år tidigare var det en extraopposition som ådrog sig
det största intresset. Denna gång var det Erik Stave som höll ett långt och
mycket kritiskt inlägg, men Segerstedt blev honom inte svaret skyldig under
deras ganska långa meningsutbyte. Stave – som själv blivit anklagad för att
hysa kätterska åsikter – ifrågasatte Segerstedts renlärighet. Även arkeologen Oscar Montelius yttrade sig, dock främst för att uttrycka sin erkänsla
för respondentens prestation. Montelius yttrade sig även skriftligen och det
gjorde även orientalisten Herman Almkvist och professorn i klassiska språk
Sam Wide, som gjort sig känd som kännare av det forngrekiska kultbruket.
Efter disputationen följde middag på Stadshotellet (”Gästis”). Söderblom
höll tal till sin elev och uttryckte sin glädje över att få Segerstedt som sin
docent, men han lämnade middagen tidigt, eftersom fakultetens betygssammanträde genomfördes samma kväll.
Vid mötet, där avhandlingens betyg skulle fastställas, deltog teologiska
fakultetens samtliga åtta professorer. Söderblom yttrade sig först i egenskap
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av professor i det aktuella ämnet. Han ansåg att avhandlingen, trots smärre
brister, utgjorde ett mycket gott vetenskapligt arbete. Med tanke på Staves extraopposition anade han att mer kritiska röster skulle höjas, men han
hade inte kunnat föreställa sig att fakulteten med fem röster mot tre skulle
underkänna avhandlingen. Majoriteten, som utgjordes av Erik Stave, Hjalmar Danell, Johan Erik Berggren, Herman Lundström och Adolf Kolmodin,
ifrågasatte inte det vetenskapliga värdet av Segerstedts studie, men de ansåg
inte att den kunde meritera till en docentur vid en teologisk fakultet, eftersom den inte rörde kristendomen eller, som Danell uttryckte det, stod på
”en kristlig teologisk grundval”. Mot detta argumenterade Söderblom förgäves att ämnet religionshistoria ingick i hans professur och således otvivelaktigt tillhörde fakulteten. Vid omröstningen var det bara de båda praktiska
teologerna Oscar Quensel och Carl Martin som följde hans votum.
Beslutet var sensationellt och väckte stor uppståndelse. Resultatet blev
en omfattande tidningsdebatt. Upsala Nya Tidning befarade att händelsen
skulle skada fakulteten ”mer än något som under senare tider inträffat”. I en
uppföljande kommentar anklagades Stave för att ”inom teologiska fakultetens slutna krets ta repressalier för sina offentliga nederlag”; underkännandet
skulle vara en hämnd för att Segerstedt med bravur hade försvarat sig mot
hans extraopposition. Dagen efter Segerstedts disputation inföll doktorspromotionen, varvid Herman Almkvist skulle hålla promotionstalet ”Det senaste skedet af den semitiska språkvetenskapens strid mot gällande dogm”.
Talet var skrivet på förhand och handlade om de nya kontroversiella forskningsrönen om Gamla testamentets babyloniska ursprung som diskuterades
i den så kallade Bibel–Babel-debatten. Men Almkvist yttrade avslutningsvis
en önskan om ”ett ändtligt slut på den mänskliga själfförhäfvelse och ofördragsamhet, som just på det religiösa området ända in i våra dagar visat sina
mäst olycksbringande värkningar”. Det undgick knappast någon i den fullsatta universitetsaulan, inte heller Erik Stave, som fanns i auditoriet, att han
syftade på behandlingen av Segerstedt. Talet följdes av högljudda sympati
yttringar, som helt bröt emot konventionen vid akademiska högtider.
Snart nog fick Segerstedt ändå sin docentur. I september 1903 utnämndes
han nämligen till docent av teologiska fakulteten i Lund, vilket i sig var en
anmärkningsvärd demonstration mot kollegerna i Uppsala. Tidningsdebatten fortsatte under hösten. Stockholms Dagblad framhöll det orimliga i att
”sådana forskare som kand. Segerstedt hindrades från att vid universitetet
belysa de delar af religionshistorien, hvilka äro af så stor betydelse för en
riktig uppfattning af den kristna religionen och dess historiska ställning”.
Artikeln föranledde en gemensam protest från Berggren, Danell, Stave, Kolmodin och Lundström, vilka påpekade att de ”i likhet med andra ämbets-
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män ega rätten att i vår ämbetsutöfning vara fredade för ohemula personliga
angrepp”.
Segerstedt förblev kontroversiell. År 1912 lyckades konservativa krafter i
Lund förhindra hans utnämning till professor. Under den så kallade ”Segerstedtska striden” ingrep hans fiender i Uppsala. Trettio upsaliensiska teologie studerande antog exempelvis ett protestupprop, där de framhöll att det
vore ”ett hån mot vår kyrka” om Segerstedt skulle utnämnas, eftersom han
hade intagit en positiv hållning gentemot kristendomskritikern Bengt Lidforss. Undertecknarna av uppropet ställde uttryckligen frågan om det var
”lämpligt och rätt att vid besättandet af en teologie professur allenast låta de
vetenskapliga förtjänsterna gälla, utan ringaste hänsyn till den utnämndes
skicklighet för öfrigt?”
Segerstedt fick ingen lärostol i Lund, men utsågs i stället till professor i
allmän religionshistoria vid Stockholms högskola 1913. Från 1917 till sin död
1945 var han redaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.

Dogmatik och moralteologi
Disciplinen dogmatik och moralteologi, eller systematisk teologi, som ämnena ibland benämndes, syftade till ett grundligt och systematiskt studium
av kristendomens dogmer och lärosatser. Till skillnad från de historiskt inriktade teologiska disciplinerna var ämnets innebörd att principiellt utlägga
den kristna trons egenart och innehåll. Begreppet dogmatik och moralteologi motsvarade således de sentida universitetsämnena tros- och livsåskådningsvetenskap respektive etik. Innehavarna av denna lärostol bidrog under
flera decennier i hög grad till att Uppsalafakulteten fick en utpräglat lågkyrklig ideologisk inriktning. Denna process inleddes när Anders Fredrik
Beckman blev professor 1851.
Den främste förnyaren av dogmatiken under 1800-talets senare hälft var
den tyske teologen Albrecht Ritschl, som ville skapa en förening av kultur
och en moderniserad kristendom för att därigenom finna en väg att hindra
avkristningen. En central tanke hos honom var att tron inte i första hand
handlade om lära och dogmatik utan om en personlig gudsinsikt och andlighet. Ritschl har karakteriserats som den mest inflytelserike 1800-tals
teologen efter Friedrich Schleiermacher. Särskilt i Tyskland fick läran ett
starkt stöd och förfäktades av bland andra Adolf Harnack, Wilhelm Herrmann och Julius Kaftan, vilka alla räknades till Ritschls lärjungar. I Sverige
infördes Ritschls lära av framför allt två personer: Fredrik Fehr, pastor primarius i Storkyrkan i Stockholm, och Pehr Eklund, professor och domprost
i Lund. Såväl Fehr som Eklund var personligen bekanta med Ritschl och
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Carl Norrby (till vänster) och Teodor Odhner (till höger).
Båda fotografierna är tagna av Alfred Dahlgren.

Tro och samvetsfrihet
Den teologiska fakultetens beslut att underkänna Torgny Segerstedts docentavhandling Till
frågan om polyteismens uppkomst (1903) väckte starka känslor. Vid det traditionella Gustaf
II Adolf-firandet den 6 november 1903 höll zoologen Teodor Odhner, son till historikern
Clas Theodor Odhner, talet till kungens minne. Han tog tillfället i akt att framhålla behovet
av en obegränsad samvetsfrihet, som ”måste omfatta ej blott de kristna religionernas bekännare, den måste ock sträcka sig till alla den fria tankens män, kristna eller hedningar, af
hvilken religion, af hvilken världsåskådning de än må vara”. Vägen dit var dock fortfarande
lång, påpekade Odhner, och uppmanade studenterna att sköld vid sköld sluta sig samman
”till en den fria tankens vapenborg”. Han undrade vidare hur många ”kättarbål” som fortfarande tändes runt om i landet, vilket var en tydlig anspelning på Segerstedtaffären. Odhners
krav på samvetsfrihet framstod som särskilt uppseendeväckande eftersom det framfördes
i ett hyllningstal till en kung, vilken fortfarande av många betraktades som en korsfarare i
den sanna kristendomens namn mot de otrogna papisterna. Något motstycke hade, enligt
ett tidningsreferat, ”sannerligen icke på många år, knappast i mannaminne, förekommit vid
Upsala studentkårs traditionella firande af hjältekonungens minne”.
Odhner fick svar av en anonym insändare i tidningen Upsala, som ironiserade över
hans krav på oinskränkt samvetsfrihet. Det skulle till exempel innebära att han måste acceptera mormonernas tradition med månggifte. Signaturen, bakom vilken teologen Carl
Norrby dolde sig, anklagade Odhner för att ”med tillfredsställelse se den dag randas,
då en hop hinduer uppresa sina tempel här i Upsala och andäktigt tillbedja de älskvärda
djuren”. Norrby uppmanade dessutom Odhner att tala klarspråk om vilka kättarbål han
avsåg. Odhner framhöll å sin sida att samhällets lagar stod över religionernas växlande
yttringar och ceremonier, varför krav på samvetsfrihet inte var detsamma som att acceptera exempelvis mormonskt månggifte. Lika litet skulle Norrby tillåtas ”instifta en ny
religion för att t.ex. koka soppa på undertecknad jämte liktänkande”. Vidare tillade Odhner: ”’Den dag, då en hop hinduer uppresa sina tempel här i Upsala’ skulle jag skåda – ej
’med tillfredsställelse’ – men med skäligen filosofiskt lugn, kanske blandadt med ett visst
allmänmänskligt intresse’.” Med litet god vilja, framhöll han slutligen, borde alla begripa
vilket ”kättarbål” han hade avsett.
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Harnack. I sin tur utövade Fehr ett stort inflytande på Nathan Söderblom
och S.A. Fries i Uppsala, medan Eklund inspirerade lundensare som Magnus
Pfannenstill, Sven Herner och Torgny Segerstedt. Motståndet mot ritschlianismen var dock mycket utbrett, i synnerhet bland mer konservativa teologer. Hjalmars Danells docentavhandling Albrecht Ritschls lära om synden
(1892) och Lundaprofessorn (senare Linköpingsbiskopen) Otto Ahnfelts Är
ritschlianismen en fara, som hotar vår svenska kyrka? (1895) utgör två av de
många motskrifter som utgavs.
Mot slutet av seklet nådde den historiska bibelkritiken dogmatiken via
exegetiken. Julius Wellhausens bibelkritik kopplades således samman med
Albrecht Ritschls radikalteologi, trots att något egentligt samband mellan
dessa båda teologer inte existerade. I praktiken föll det sig naturligt att de
som lät sig inspireras av Wellhausens insatser inom exegetiken även läste
Ritschls arbeten inom dogmatiken. Detta gav upphov till många stridigheter
under åren kring sekelskiftet, vilka dock upphörde sedan reformteologerna
Einar Billing och Nils Johan Göransson intagit de båda lärostolarna i ämnet
åren kring 1910.
Lågkyrklighet och helveteslära
Anders Fredrik Beckman, som tillsammans med Ernst Kjellander och F.F.
Carlson hade utgjort det ledande triumviratet i det filosofiska kotteriet Andarnes brödraskap under 1830-talet, erhöll 1851 professuren i dogmatik och
moralteologi i konkurrens med Jacob Ulric Segerstedt och Henrik Gustaf
Hultman. Kjellanders särpräglade filosofi utövade ett stort inflytande på den
unge Beckman, som efter dennes tidiga bortgång dock allt mer närmade sig
hegelianismen. År 1837 hade Beckman blivit docent i teoretisk filosofi, men
han övergick snart till teologin. Han prästvigdes 1841 och blev samma år
docent i dogmatik och moralteologi. Efter några års mellanspel som lektor
i Skara återkom han 1847 till Uppsalas teologiska fakultet, där han blivit
utnämnd till adjunkt.
Redan 1844, när den kalsenianska professuren blev ledig, erhöll Beckman
påstötningar om att han borde söka. Det gjorde han också, men utan att
fullfölja sin ansökan. När Thure Annerstedt 1846 lämnade adjunkturen i
pastoralteologi för att bli kyrkoherde i Örebro ingrep Anders Erik Knös i
syfte att rekrytera Beckman. Denne tvekade något, eftersom han inte ville
stå i vägen för sin gode vän Carl Axel Torén. Först sedan Knös förklarat att
Toréns utsikter i alla händelser skulle vara mycket små, beslutade sig Beckman för att söka tjänsten och därmed återvända till Uppsala.
Omedelbart efter återkomsten fick Beckman taga ett stort ansvar för
ämnet och vikarierade bland annat för Knös på professuren i pastoralteologi.
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Utsikterna till befordran inom teologiska fakulteten var dock små, varför
Beckman i stället umgicks med planer på att söka professuren i teoretisk
filosofi, som blivit ledig efter Erik August Schröders oväntade frånfälle i
januari 1849. Efter en viss tvekan beslutade han sig i alla fall för att kvarstå
inom teologiska fakulteten, där nya möjligheter snart öppnade sig. Västeråsbiskopen Gustaf Nibelius hade nämligen avlidit i en drunkningsolycka sommaren 1849. Christian Erik Fahlcrantz utnämndes som väntat till Nibelius’
efterträdare, vilket i sin tur öppnade vägen för Beckman till professuren i
dogmatik och moralteologi.
Tillsammans med Lars Anton Anjou utgav Beckman under åren 1849–
51 Tidskrift för svenska kyrkan. Däri publicerade han bland annat artikeln
”Statskyrka och prästerskap”, i vilken han distanserade sig från den högkyrklighet som utmärkte teologiska fakulteten i Lund. Hans klara ställningstagande för den lågkyrkliga inriktningen orsakade meningsskiljaktigheter
mellan honom och medredaktören Anjou, varför tidskriftsprojektet blev
allt svårare att driva vidare. Till detta bidrog ekonomiska omständigheter.
Prenumerantantalet uppgick endast till dryga hundratalet och det krävdes
nära nog det dubbla för att tidskriften skulle kunna bära sina kostnader.
Under 1860-talet framträdde Beckman som den ledande av Uppsalateologerna. Han hade utvecklat goda förbindelser med den lokala väckelserörelsen och bland annat deltagit vid sammankomsterna hos rådmannen
Lars Wilhelm Henschen. Beckman formade visserligen ingen egen skola,
men utövade stort inflytande på den yngre generationen teologer, däribland
Claes Adolf Hultkrantz, Martin Johansson samt docenten i dogmatik och
moralteologi (sedermera kyrkoherden i Falköping) Nils Josef Linnarsson.
Beckman markerade avstånd från den rationella supranaturalism som de
flesta i den tidigare professorsgenerationen hade omfattat. I stället betonade
han bekännelsetroheten. Redan i det första numret av Tidskrift för svenska
kyrkan angavs tonen: ”Hvarheldst en åsigt framträder i väsendtlig strid med
kyrkans, i dessa skrifter nedlagda, bekännelse, der ser hon en afvikelse från
skriftens gudomliga sanning.”
Stor uppmärksamhet ådrog sig Beckmans meningsutbyte med filosofen
Christopher Jacob Boström, som 1864 hade utgivit skriften Anmärkningar
om helfvetesläran: Våra theologer och prester allvarligen att förehålla. Enligt
Boström utgjorde föreställningarna om helvetets existens endast ett vidskepligt arv från den persiska och judiska religionen och var därmed något
som stred mot och förnärmade ”Guds väsende och värdighet”. Prästernas
uppgift var, enligt Boström, att predika ”den sanna och christliga läran om
Guds godhet och himmelriket”, inte att torgföra ”den falska och hedniska
läran om djefvulens magt och helfvetet”. Skulden för detta missförhållande
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lade Boström i första hand på ”de högsta och förnämsta religionslärarne, våra
Professorer i de Theologiska Fakulteterna”.
Otto Myrberg hade polemiserat med boströmianerna redan i slutet av
1850-talet och även Beckman hade fått påstötningar om att han borde ge sig
in i debatten. I ett brev från 1861 skrev exempelvis Gustaf Daniel Björck:
”Bror är en filosofiskt förberedd teolog och torde väl svårligen aequo animo
kunna fördraga att se, huru ungdomen blifver förvirrad och med afseende på
förberedelserna till teologiens studium i förväg ledes på afvägar.” Boströms
helvetesskrift gav till slut Beckman anledning att antaga uppmaningen. I sin
motskrift Om den eviga osaligheten (1864) anklagade han Boström för att
föra fram ”den vulgäraste rationalistiska dogmatism”. Boströms skrift var
visserligen obetydlig till både form och innehåll, men eftersom dess författare var en man ”som länge under stort tillopp docerat från en akademisk
lärostol, och af en skara lärjungar med enthusiasm framhållits såsom skaparen af ett nytt stortartadt filosofiskt system” fanns det, menade Beckman,
all anledning att gå i svaromål. Han underströk att Gud var ett väsen med
personlig vilja, som med nödvändighet reagerar med dom och straff. Om
människan inte ville det rätta skulle hon vara tvungen att sona sitt brott
genom ett lidande som rättade missförhållandet mellan handling och rätt.
Därför var Kristi ställföreträdande lidande nödvändigt. Debatten om helvetesläran blev mycket uppmärksammad även utanför Uppsala.
Från 1861 till 1867 utgav Beckman Theologisk tidskrift, i vilken han själv
svarade för många artiklar, däribland ”Nya testamentets lära om Christi
gudom”, som utgjorde en skarp vidräkning med Viktor Rydbergs Bibelns
lära om Kristus. Beckman var inte okontroversiell och mötte motstånd även
inom konsistoriet. Under sitt rektorat 1859/60 gav han nämligen studenten Mårten B. Richert ett visst stöd i dennes uppmärksammade konflikt
med kemiprofessorn Lars Svanberg (”det Richertska målet”). Svanbergs anhängare hade svårt att förlåta Beckman för detta, och några år senare fick
de möjlighet att göra en markering. Beckman hade då blivit förste teologie
professor efter Anders Erik Knös och av hävd skulle han därmed utses till
domprost av Kungl. Maj:t. Konsistoriet skulle visserligen upprätta förslag,
men detta betraktades som en ren formalitet. Denna gång lanserade emellertid den Svanbergtrogna grupperingen Carl Axel Torén som motkandidat.
Vid omröstningen stöddes emellertid Beckman av en betryggande majoritet. Juristen Johan Christopher Lindblad var särskild förbittrad på Beckman. Lindblads student Robert Themptander var kusinson till Beckman
och betraktades nästan som en son i det Beckmanska hemmet. Man kan
därför förmoda att det beredde Lindblad en viss tillfredsställelse när han
1863 underkände Themptanders tentamen. Det ”Themptanderska målet”
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Omslaget till Sändebref till hvar och en, men i synnerhet mina vänner Orthodoxerna och
Svafvelpredikanterna var utformat som ett brev avsänt från djävulen till ”Herr Adams-son”.

Ett brev från djävulen
Vid mitten av 1860-talet pågick en intensiv debatt om helvetesläran och huruvida helvetets existens var förenlig med kristendomen. Från början fördes debatten mellan filosofen
Christopher Jacob Boström och teologen Anders Fredrik Beckman, till vardags kolleger
inom konsistoriet. Deras meningsutbyte gav upphov till en debatt i pressen och under de
följande åren avsatte helvetesfrågan en rik flora av småskrifter och pamfletter. Kyrkoherden
Kasper Strömbäck utgav 1864 Några tankar, författaren till ”Anmärkningar om helfvetesläran”,
m.m. allvarligen, men vänligen att förehålla, som utgjorde en skarp vidräkning med Boström.
Han ansåg att filosofen drivits av ”ett phrenetiskt raseri eller en paroxysm deraf ” när han
utifrån ett enstaka beklagligt faktum ”tro sig ega å ’det absoluta förnuftets’ vägnar magtfullkommenhet att anställa en hetsig sporrjagt emot Theologer och Prester”.
Alla blev dock inte lika imponerade av teologernas argument. K.P. Arnoldson, då
en student i tjugoårsåldern, utgav under signaturen ”En röst ur hjorden” skriften Anmärkningar om helfvetesläran ”för Folket” (1865). Syftet var att ”ådagalägga den absoluta
omöjligheten af det förfärliga helfvetets tillvaro, till följd af hvilkets förmenta existens det
blir så många syndares lott, – att såsom vedträd representera uti den eviga bakugnen”.
Kritikern och kulturhistorikern Christofer Eichhorn låg bakom satiren Sändebref till
hvar och en, men i synnerhet mina vänner Orthodoxerna och Svafvelpredikanterna (1864).
Omslaget till skriften var utformat som ett kuvert, adresserat till ”Herr Adams-son”, vars
djävulsprydda frimärken var avstämplade på platser som ”Helvetet”, ”Etna”, ”Blåkulla”,
”Limbus” och ”Eviga osaligheten”. I detta fiktiva brev tackade djävulen de ortodoxa prästerna för att de tillhörde de få som ännu tog honom på allvar. Han påpekade dessutom att
de hade en gemensam fiende i filosofin. ”Tvärtom”, låter Eichhorn djävulen säga till prästerna, ”afskyr jag henne [filosofin] lika mycket, om ej mera än I, denna spetsfundigt falska
vetenskap, ’som afgudar förnuftet och gör menniskor uppblåsta, högmodiga och inbilska,
då den anser förnuftet som enda måttstocken eller gradmätaren för sanningen’.” Det
inbakade citatet i djävulens yttrande var hämtat från Strömbäcks motskrift mot Boström.
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blev visserligen ett nederlag för Lindblad, men bidrog till att ytterligare försämra förhållandet mellan Beckman och delar av konsistoriet.
Beckman tillhörde Bibelkommissionen från 1853 till 1862, således i stort
sett under hela den tid han innehade lärostolen i dogmatik och moralteologi. Hans försvar för den kristna helvetesläran gjorde hans namn känt långt
utanför universitetet. Inte minst bland det norrländska prästerskapet var
stödet för helvetesläran utbrett, och där vann följaktligen Beckman stor
popularitet. Vid biskopsvalet i Härnösand 1864 erhöll han många röster
och blev utnämnd. När han senare uppvaktade Carl XV för att tacka för
utnämningen sägs kungen ha svarat: ”Tacka Du Fan min kära Beckman, och
icke mig för den saken.” Det är givetvis omöjligt att avgöra om historien är
sann eller inte, men den visar hur samtiden uppfattade hans biskopsutnämning. Det hörde till god ton att biskopar inom detta norrländska stift utsågs
till hedersledamöter vid Norrlands nation, som utgjorde ett av boströmianismens starkaste fästen. Följaktligen var landsmännens entusiasm inför
Beckman begränsad, vilket nationens dåvarande förste kurator Göran Dillner har omvittnat: ”Beckman hade legat i en litterär strid med nationens afgud Boström om den s.k. Helvetesläran och var derför hos nationen mycket
impopulär.” Dillner befäste skyndsamt ett tigande bifall med klubbslag och
därmed var saken avgjord. Efter elva år i Härnösand blev Beckman biskop
i Skara.
Som docent i dogmatik och moralteologi verkade under hela 1850-talet
Johan Fredrik Israel Landberg. Under denna period vikarierade han på flera
olika teologiska lärostolar samtidigt som han tjänstgjorde som amanuens vid
universitetsbiblioteket. Han sökte utan framgång befattningen som universitetets bibliotekarie efter Johan Henric Schröder, och lyckades inte heller
erhålla tjänsten som vice bibliotekarie efter Carl Johan Fant. Efter dessa
motgångar lämnade han universitetet för att bli kyrkoherde i Särestad i Skara stift. Vid jubelfesten 1877 blev han utnämnd till teologie doktor.
Katekesfrågan och kyrkobegreppet
Claes Adolf Hultkrantz erhöll 1865, efter ansökan hos kanslern, förflyttning
från lärostolen i exegetik till den efter Beckman lediga professuren i dogmatik och moralteologi. Han var en lärd teolog och hade ägnat sig åt de flesta
av de teologiska disciplinerna, varför han hade kunnat bekläda vilken som
helst av fakultetens professurer. Han intresserade sig för både exegetik och
systematisk teologi, men hans huvudsakliga insatser gällde den praktiska
teologin, trots att han företrädde ämnet dogmatik och moralteologi. Under
många år ledde han de praktiska teologiska övningarna och ägnade sitt prebende avsevärt mer tid än de flesta av sina kolleger.
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Hultkrantz var bördig från byn Hultåkra (därav namnet) i Flisby i Småland. Han hade inlett sin bana som filosof och disputerade 1851 med avhandlingen Historisk framställning och granskning af hufvudpunkterna i Plotini theoretiska philosophi, men övergick sedan till teologin. Han blev docent
och adjunkt, varefter han genomförde en studieresa till ett antal europeiska
länder. I Wäktaren publicerade han resebrev under utlandsvistelsen. Även
debattskriften Om olika slag af religionsfrihet och möjligheten af deras införande i Swerige (1857) publicerades först i Wäktaren. I den aktuella religionsfrihetsfrågan förordade Hultkrantz en lösning enligt tysk modell, det vill
säga med religionsfrihet utanför statskyrkan. Han motsatte sig därför det
engelska systemet, där de fria religiösa rörelserna höll till inom statskyrkan,
utan att några bestämda gränser uppdrogs. Som exeget intresserade han sig
bland annat för Nya testamentets eskatologi, men sedan han övergått till
dogmatiken ägnade han sig främst åt katekesen. I Theologisk tidskrift införde
han 1864 uppsatsen ”Några ord i katekesfrågan” och till detta ämne återkom
han många gånger, bland annat i Handledning vid undervisningen i katekesen
(1866), som utkom i en rad upplagor och användes i skolorna. Det är därför
knappast ägnat att förvåna att Hultkrantz 1872 kallades till ledamot av katekeskommittén.
Uppsalas kyliga klimat hade ingen stärkande inverkan på Hultkrantz,
vars hälsa var bräcklig. För att återfå krafterna tillbringade han sommaren
1875 i södra Europa. Efter hemkomsten sökte och fick han en tjänst som
kyrkoherde i Skåne. Den planerade flyttningen till Sydsverige, som var föranledd av medicinska skäl, hann dock aldrig verkställas. Hultkrantz insjuknade nämligen i fläcktyfus och dog i Uppsala i juni 1877. Vid sin bortgång
hade han just färdigställt en Homiletisk handbok öfver kyrkoårets evangelier
(1877), vilken utkom postumt.
Arbetet med att rekrytera en efterträdare till Hultkrantz hade således
påbörjats redan före hans bortgång, och i augusti 1877 kunde därför adjunkten i pastoralteologi Martin Johansson utnämnas till ny innehavare av
lärostolen. Johansson hade blivit utnämnd till docent i Nya testamentets
exegetik i januari 1866. Han vistades därefter som Thunsk stipendiat i Tyskland och Schweiz, varvid han bland annat stiftade bekantskap med företrädare för Erlangenteologin, vilken sedan fick stor betydelse för hans egen
gärning. Efter återkomsten till Uppsala blev han en av medredaktörerna för
Theologisk tidskrift, vilken han senare ledde ensam från 1876 till nedläggningen 1889.
I Theologisk tidskrift fullföljde Johansson den lågkyrkliga linje som
Anders Fredrik Beckman hade utstakat. År 1871 införde han uppsatsen
”Några ord om läseri och lekmannaverksamhet”, där han i princip ställde
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sig positiv till dessa inslag i kyrkolivet. Han välkomnade lekmannapredikanterna så länge de inte övergav sina ordinarie yrken för att ägna sig åt
detta värv på heltid. Även frikyrkorna, särskilt EFS, bemötte han välvilligt, åtminstone så länge de inte öppet revolterade mot statskyrkan. Under
1870-talet stärkte han sin position som den upsaliensiska lågkyrklighetens
ledare. I sin dogmhistoriska skrift Om det lutherska kyrkobegreppet (1877)
vände han sig kraftfullt mot Lundahögkyrklighetens syn på kyrkan som i
första hand en nådeanstalt. I motsats till detta ville han betrakta kyrkan
som ett samfund format av människor. I oktober 1888 utnämndes Johansson till biskop i Härnösand. Han blev därmed den tredje lågkyrkligt inriktade Uppsalateologen i rad som vigdes till biskop i detta stift efter Anders
Fredrik Beckman och Lars Landgren.
Docenten Ernst Jakob Keijser förestod professuren i dogmatik och moralteologi under läsåret 1879/80. Han kunde som tillfällig vikarie knappast
sätta någon långsiktig prägel på ämnet, men väckte viss uppmärksamhet
genom att bereda stort utrymme för symboliken i sina föreläsningar. Under 1880-talets andra hälft framträdde Claës Elis Johansson som en flitig
vetenskaplig författare, huvudsakligen inom apologetiken. Hans docentavhandling Om apologetikens begrepp (1884) blev emellertid hårt kritiserad
av fakulteten, som endast tillerkände den ett slätstruket Approbatur för
författandet. Johansson valde därför att återkalla sin docentansökan. Trots
detta blev studien, på rekommendation av K.H. Gez. von Schéele, intagen i
Upsala universitets årsskrift, något som i skarpa ordalag kritiserades i en insändare i Upsala. Skribenten framhöll att beslutet hade ”väckt allmänhetens
största förundran” och att det borde ligga i universitetets eget intresse att
”icke rent af underhaltiga produkter blefve synliga i en publikation, som icke
blott hemma i Sverige utan äfven inför utlandet skall bära vittne om den
vetenskapliga forskningens ståndpunkt vid vårt första universitet”. Insändaren träffade möjligen en öm punkt. Redan följande dag införde nämligen
universitetets rektor Carl Yngve Sahlin en förklaring i samma tidning. Han
påpekade att man tidigare hade infört gradualavhandlingar med betyget
Cum laude approbatur i årsskriften och att en med Approbatur betygsatt
docentavhandling måste anses ha minst lika stort vetenskapligt värde. För
urvalet svarade dessutom en kommitté, ingen enskild person. Claës Elis Johansson kvarstod som universitetslärare och fick ett år senare en docentur
i apologetik. Han uppehöll därefter flera av fakultetens professurer, men
hade ingen lycka när de skulle besättas. Efter flera motgångar lämnade han
universitetet för att bli kyrkoherde i Helsingborg.
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Radikal ritschlianism och konfessionell dogmatik
K.H. Gez. von Schéele utnämndes 1879 till ordinarie professor i teologiska
prenotioner och teologisk encyklopedi. Han hade dessförinnan varit extra
ordinarie professor i samma ämnen, det vill säga innehavare av den professur som tillkom när adjunkturen ombildades 1877. När von Schéele erhöll
en ordinarie lärostol omvandlades den befattning han lämnade till en extra
ordinarie professur i dogmatik och moralteologi. Från och med våren 1879,
då kanslern förordnade Robert Sundelin att uppehålla den nya lärostolen,
företräddes ämnet dogmatik och moralteologi således av två professorer, en
ordinarie och en extra ordinarie.
Sundelin sökte tjänsten tillsammans med J.A. Ekman (som dock återtog
sin ansökan) och Västeråslektorn Carl Schmidt. Den sistnämnde förordades
av Otto Myrberg, men Sundelin hade ett kompakt stöd. Han utsågs 1881 till
förste innehavare av professuren, men övergick fem år senare till den ordinarie professuren i kyrkohistoria. Sundelin efterträddes 1888 av Johan Erik
Berggren, som dock från hösten 1889 i stället vikarierade på den ordinarie
professuren, vilken blivit ledig genom Martin Johanssons biskopsutnämning. När den ordinarie lärostolen tillsattes 1890 uppfördes Berggren enhälligt i första förslagsrum och utnämndes kort därefter. I mångas ögon var han
emellertid inte förstahandsvalet. Lektorn och docenten Uddo Ullman mottog nämligen en petition, undertecknad av fyrtiotre studenter (däribland
J.A. Eklund), som uppmanade honom att söka professuren, vilket han dock
avböjde.
Trots att Berggren därmed framstod som den självklare pretendenten till
lärostolen ledde tillsättningen av professuren till en strid, som markerade
upptakten till en turbulent period inom det upsaliensiska dogmatikämnet.
Perioden mellan 1890 och 1905 präglades av återkommande konflikter mellan konservativa och radikala teologer. I detta fall gällde det vem som skulle
tillerkännas det andra förslagsrummet bakom Berggren, Lundadocenten
Frans August Johansson eller upsaliensaren Claës Elis Johansson. Frågan kan
förefalla akademisk, eftersom ingen av dem skulle få professuren. Den inbördes ordningen på förslaget saknade dock inte betydelse vid kommande
vakanser. Claës Elis Johansson, som tillhörde det mer ortodoxa lägret, hade
blivit inkompetensförklarad av två av de tre sakkunniga. Den tredje hade
efter tvekan uppfört honom i tredje förslagsrum. Lundensaren Frans August
Johansson var en betydligt mer radikal forskare, som i sitt arbete Om inspirationen (1889) hade dristat sig till att ifrågasätta verbalinspirationen. I strid
med de sakkunnigas utlåtanden uppfördes emellertid Claës Elis Johansson
i andra förslagsrum av en enig fakultet, vilket föranledde ett våldsamt angrepp från Dagens Nyheter. Tidningen ansåg att fakulteten hade ”visat att
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den skattar en trångbröstad ’renlärighet’ högre än allt annat, på ett sätt som
ställer fakulteten i afgjord opposition mot hela den nyare, genom exakta
forskningsmetoder och en sorgfällig historisk kritik i de stora kulturländerna vunna utvecklingen på det teologiska arbetsfältet”. Angreppet gav
J.A. Ekman anledning att gå i svaromål. Teologernas argumentering var dock
inte starkare än att konsistoriet med stor majoritet ändrade ordningsföljden
till Frans August Johanssons fördel. Nästan hälften av ledamöterna ville
dessutom förklara Claës Elis Johansson inkompetent.
Berggren, som under studietiden hade varit informator för filosofen Vitalis Norström på Eriksberg i Värmland, verkade under 1870-talet som lärare
vid flera läroverk, bland andra Fjellstedtska skolan. Han blev docent i exe
getik 1880, varefter han uppehöll flera lärostolar inom fakulteten. Från sin
ursprungliga position som exeget övergick han successivt till systematiken,
även om han hellre – om möjligheten hade funnits – hade blivit professor i
exegetik eller kyrkohistoria. I sina skrifter behandlade han ämnen som den
kristna fullkomligheten, David Friedrich Strauss’ teologi och Olaus Petris
reformatoriska grundtankar. Han deltog dessutom gärna i aktuella teologiska debatter, till exempel kring Strauss’ och Harnacks läror. År 1883 invecklades han i en polemik med den lundensiske systematikern och exegeten Clas
Warholm, som offentligt hade kritiserat Bibelkommissionens översättning
av Nya testamentet på ett i Berggrens tycke överdrivet sätt.
I mitten av 1880-talet genomförde Berggren en studieresa till Tyskland,
Österrike, Schweiz och Italien. Efter hemkomsten, då han blivit extra ordinarie professor, gav han en föreläsningsserie om nya världsåskådningar,
varvid han introducerade teologistudenterna för bland annat Schopenhauers
pessimism, Strauss’ liberalteologi och darwinismen. Han behandlade även
mer historiska ämnen, till exempel Blaise Pascals och jansenisternas kamp
mot jesuiterna i 1600-talets Frankrike. Detta ämne gav honom dessutom
möjlighet att förena teologin med ett annat av hans främsta intresseområden: Frankrikes kultur, historia och språk. Med föreläsningarna som utgångspunkt hade Berggren planerat att utge en större monografi om motsättningen mellan jansenister och jesuiter, men endast ett första häfte blev
färdigställt och utgivet under titeln Om Antoine Arnaulds och Blaise Pascals
moralteologiska strid med jesuiterna (1890). En del av förklaringen härtill står
att finna i Berggrens omvittnat försiktiga och självkritiska förhållningssätt.
I sina skrifter och inte minst i sina föreläsningar nedlade han stor möda på
att återge citat och åsikter på ett objektivt, värderingsfritt och korrekt sätt.
Denna grundlighet hämmade kreativiteten, vilket Carl Yngve Sahlin åsyftade när han en gång påtalade att Berggren ”fåfängt bemödade sig om att så
behandla och utveckla sina ämnen, att ingen vidare skulle kunna ha något
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väsentligt att säga i saken”. Av detta följer att Berggren inte drev några bestämda teser eller företrädde någon närmare utmejslad riktning. Han hade
aldrig ambitionen att forma någon skolbildning kring sin egen teologi, vilket
inte hindrar att han vann respekt hos många av sina elever.
Vid biskopsvalet i Karlstad 1907 hamnade Berggren, värmlänning som
han var, i andra förslagsrum. Han blev kvar på professuren under de två
år som återstod fram till pensioneringen. Vänskapen mellan Berggren och
Vitalis Norström bestod livet igenom. I ett av Norströms sista brev, avsänt
två månader innan han dog, skriver han att Berggrens ”bild är inbränd i min
själ som ett oförgätligt ungdomsminne – både från Eriksberg och Uppsala”.
Docenten Olof Ahnlund, far till historikern Nils Ahnlund, uppehöll den
extra ordinarie professuren från och med våren 1889. Han sökte befattningen när den skulle tillsättas, men återtog sin ansökan sedan han utnämnts
till kyrkoherde i Umeå landsförsamling. Ahnlunds avhopp öppnade vägen
för hans ende medsökande, Lundadocenten Frans August Johansson. Denne
hade blivit förbigången av Berggren när den ordinarie professuren i ämnet
tillsattes, men fick således en andra chans. I grunden var han emellertid exe
get, och redan 1895 övergick han till den extra ordinarie lärostolen i detta
ämne.
Sedan Johansson lämnat den extra ordinarie professuren i dogmatik och
moralteologi inkallades Hjalmar Danell som tillförordnad vikarie. Därmed
skärptes motsättningarna inom fakulteten. Han framstod snart som ledaren för den konservativ-ortodoxa falangen, vilken dominerade fakulteten
fram till 1905. Danell och hans meningsfränder uppfattade radikalteologen
Albrecht Ritschl och dennes sympatisörer som sina huvudfiender. Motsättningarna hade kommit upp till ytan redan när Danell 1892 försvarade sin
avhandling om Ritschls lära om synden, som utgjorde en kritisk vidräkning
med den tyske teologens läror. Den drygt tre timmar långa disputationsakten blev mycket omtalad. Bland åhörarna fanns nämligen Fredrik Fehr,
pastor primarius och kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Fehr
tillhörde Ritschls mest kända svenska anhängare, och hade bland annat tagit
ställning för ritschlianismen i skriften I religiösa och kyrkliga frågor (1891).
Han höll en längre extraopposition, varvid han anklagade Danell för att ha
missförstått Ritschl och för att medvetet ha framställt denne i dålig dager.
Respondenten svarade kort att hans avsikt just hade varit att presentera en
kritisk granskning, varefter han tillade att beskyllningen för oärlighet föll
tillbaka på Fehr själv. Fehr förklarade i sin tur att han, efter att ha gjort sig
besväret att resa till Uppsala, hade förväntat sig ”ett mera tillmötesgående
beteende från en så ung teolog som Ni, herr Pastor”. Längre än så kom han
aldrig, eftersom auditoriet dränkte hans ord i stampningar och hyssjningar.
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När oljudet hade tystnat meddelade professor Carl Norrby, som ledde disputationen, att statuterna visserligen gav alla rätt att extraopponera, men
tillade att det inte kunde vara med ”god ordning öfverensstämmande, att
hvilka extra opponenter som hälst få hålla på huru länge de behaga”. Yttrandet tolkades som att han ställde sig bakom auditoriets beteende mot
Fehr, eller, som Upsala Nya Tidning uttryckte det, att han ”icke blott gaf
sitt indirekta gillande af detta sätt att häfda tankefriheten mot icke Upsaliensiskt rättrogne teologer, utan äfven på ett uppseendeväckande groft sätt
underströk skymfen mot d:r Fehr”.
Det inträffade uppfattades som en stor skandal och blev föremål för åtskilliga tidningsskriverier. Danell, som blev docent på avhandlingen, fortsatte att polemisera med Fehr i andra sammanhang. Kort efter disputationen
översatte Fehr en av Ritschllärjungen Adolf Harnacks skrifter till svenska.
Danell svarade omgående med att översätta en tysk motskrift, varpå Fehr
replikerade genom att på svenska utge Harnacks svar till sin kritiker.
I mitten av 1890-talet sökte Danell den extra ordinarie professuren i
dogmatik och moralteologi, som han själv uppehöll. Han speciminerade
med skriften Religion och sedlighet (1896), men tillsättningen saknade inte
komplikationer. Två av de sakkunniga, K.H. Gez. von Schéele och Johan
Erik Berggren, satte endast med ”mycken tvekan” Danell före hans medsökande Carl Martin. Den tredje sakkunnige, Helsingforsprofessorn Gustaf
Rosenqvist, förordade däremot Martin. Ingen av de sakkunniga var dock
översvallande i sina omdömen. ”Något större eller mera betydande vetenskapligt arbete har ingendera presterat”, konstaterade Rosenqvist, medan
Berggren och von Schéele å sin sida framhöll att Danell endast hade ”någorlunda nöjaktigt ådagalagt sin kompetens”.
Meningarna gick isär även inom fakulteten, som dock förordade Danell.
I konsistoriet ställde sig däremot en klar majoritet på Martins sida. Två ledamöter, juristen Ernst Trygger och nordisten Adolf Noreen, ansåg att inte
någon av de sökande hade styrkt sin kompetens. Trots detta blev det till
slut Danell som utnämndes. Den kritik mot ritschlianismen, som Danell
uttryckt redan i docentavhandlingen, utvidgade han under professorstiden
till att gälla det mesta som inte lät sig omedelbart förenas med en ortodoxkonservativ ståndpunkt. Den historiska bibelkritiken utgjorde enligt hans
förmenande ett övergrepp på det heliga. I en recension av Erik Staves Bibelkritikens inflytande på det kristliga troslifvet (1901) betonade Danell att
det krävdes en kongenialitet ”med den heliga historiens objekt” för att den
exegetiska forskningen skulle vara fullt värdig och pietetsfull. Utan att särskilt utpeka just Stave beklagade han att även nyanserade bibelkritiker ofta
saknat ”det helighetens ödmjuka sinne, för hvilket allena den heliga histori370
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Fredrik Fehr (till vänster) och Hjalmar Danell (till höger)
hade skilda uppfattningar om Albrecht Ritschls teologi.

Pastor primarius hos Uppsalateologerna
Den 28 maj 1892 försvarade Hjalmar Danell sin avhandling Albrecht Ritschls lära om synden,
som utgjorde en kritisk vidräkning med den tyske radikalteologens läror. Pastor primarius
Fredrik Fehr, ritschlianismens ledande företrädare i Sverige, opponerade extra ordinem, varvid han anklagade Danell för att medvetet ha förvanskat Ritschls läror. Det slutade med
att Danells anhängare i auditoriet tystade kritiken med stampningar och hyssjningar. Professorerna Johan Erik Berggren och Carl Norrby, vilka ledde disputationen, ingrep inte, varför
de beskylldes för att ha sanktionerat publikens uppträdande. Upsala Nya Tidning betraktade
det inträffade som ”den största skandal, som på de senaste två årtiondena inträffat i Upsala” och Aftonbladet mottog brev från åhörare som ville ”protestera mot all delaktighet i
denna lika vidriga som uppseendeväckande tilldragelse”. De konservativa tidningarna Fyris
och Stockholms Dagblad beklagade det inträffade, men påpekade att Fehr själv bar ansvar
för reaktionerna genom sitt uppträdande mot Danell. Konflikten åskådliggjorde att två olika
teologiska riktningar kämpade om inflytandet vid universiteten och utgjorde ett slags efterskalv till 1880-talets strider om kulturradikalismen vid universitetet. Men den förebådade
även kommande motsättningar inom fakulteten.

en, den gudomliga uppenbarelsens historia, upplåter sina hemligheter”. Vid
fakulteten hade Danell en nära bundsförvant i Adolf Kolmodin, som delade
hans syn på de bibelkritiska forskningsmetoderna.
I sina föreläsningar utlade Danell etiken ur en rad olika aspekter och perspektiv. Han berörde även i detta sammanhang Ritschls läror och dolde inte
sin personliga inställning. Henrik Fredrik Spak, senare känd som ”socialistprästen”, har vittnat om att Danells föreläsningar ”gjorde ämnet till läxplugg
i rättrogenhet” och ”utgjordes av hänsynslösa och ytterligt ovederhäftiga utfall mot oliktänkande och rena förvrängningar av de vetenskapliga system,
som han föregav sig föreläsa över”.
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Danell utgav bland annat en studie kring Luthers etiska åskådning (1900)
och svarade under många år för utgivningen av Kyrklig tidskrift, vilken utgjorde ett slags fortsättning på Tidskrift för kristlig tro och bildning, som
K.H. Gez. von Schéele och Uddo Ullman börjat utge i början av 1880-talet.
Kyrklig tidskrift grundades på hösten 1894 vid en sammankomst hemma
hos Waldemar Rudin. Danell var, tillsammans med Frans August Johansson
och Oscar Quensel, den drivande kraften bakom tidskriften. Redaktionen
var, har Danell senare omvittnat, enig om att den nya publikationen ”icke
skulle kunna undgå strid, särskildt mot den rationalistiska teologi, som då,
väsentligen anknytande till Albrecht Ritschls namn, begynte göra rätt stort
väsen af sig”. I motsats till såväl ”falsk konservatism” som ritschlianismens
falska liberalism ville Kyrklig tidskrift, enligt programartikeln i första årgången, ”söka befrämja och understödja en sund, organisk utveckling på
det kyrkliga lifvets alla områden”. Tidskriften utgjorde under de följande
åren Danells och den konservativa falangens språkrör. Som ett slags radikal
motvikt grundades 1906 tidskriften Kristendomen och vår tid, vilken leddes
av lundensarna Magnus Pfannenstill och Sven Herner, men där även uppsvenska teologer som Nathan Söderblom, Nils Johan Göransson och S.A.
Fries medverkade.
Danell framstod som en praktisk kyrkoman i högre grad än en vetenskaplig författare. På uppdrag av Svenska kyrkans missionsstyrelse genomförde han exempelvis en resa till Sydafrika, Indien och Ceylon. Efter hemkomsten utsågs han 1905 till biskop i Skara, varvid han lämnade professuren.
Stridigheterna tog dock inte slut med Danells biskopsutnämning. När
hans efterträdare skulle utses förekom framför allt tre namn i diskussionen,
nämligen Einar Billing, Oscar Bensow och Nils Johan Göransson. De representerade vitt skilda inriktningar och ståndpunkter. Billing, som var son till
Lundabiskopen Gottfrid Billing, hade nästan uteslutande ägnat sig åt etiken. Sitt professorsspecimen ägnade han De etiska tankarne i urkristendomen
(1907). Hans meriter inom dogmatiken var däremot mycket begränsade. För
Bensow var läget det omvända. Han var en utpräglad dogmatiker, som föga
hade ägnat sig åt etiken. Göransson utgick å sin sida från religionspsykologi
och religionsfilosofi; hans forskning rörde snarare teologiska prenotioner än
dogmatik och moralteologi. Till detta kom tydliga politiska skillnader. Den
konservative Bensow var lågkyrkligt ortodox och stod Danells inriktning
nära, Göransson var däremot lierad med Nathan Söderblom och S.A. Fries
alltsedan tiden i Fritt ur hjärtat. Tillsättningen av professuren visade dessutom att ämnet dogmatik och moralteologi började bli otympligt. Det blev
allt svårare att finna kandidater som var fullt kompetenta inom professurens
båda huvudområden. Vissa menade därför att ämnet skulle delas upp, vari372
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genom den ena professuren skulle inriktas mot dogmatiken och den andra
mot etiken.
Göransson var född i värmländska Sunne, där prästen Anders Fryxell
uppges ha hjälpt familjen att planera hans studier. Han hade studerat filosofi
för Carl Yngve Sahlin men sedan övergått till teologin. Han hade haft olika
pastorala förordnanden, bland annat som garnisonspastor på Karlberg, innan
han blev docent på avhandlingen Utkast till en undersökning af religionen
med hänsyn till moralen (1899). Även om avhandlingen rörde etiken blev
han docent i teologiska prenotioner. För religionshistorien hade han emellertid intresserat sig redan under studietiden, sannolikt under inflytande
från Söderblom.
Bensow hade beskrivit en, för en teolog, någon ovanlig karriär. Han hade
disputerat i konsthistoria i Tübingen och efter hemkomsten blivit docent
under Viktor Rydberg vid Stockholms högskola. Under en kort period var
han redaktör för skämttidningen Söndags-Nisse och gifte sig med en dotter
till dess mångårige ägare Frans Hodell. Bensow övergick sedan till teologin
och blev docent i dogmatik och moralteologi 1899. Två år senare sökte han
utan framgång professuren i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi. I likhet med Danell intog han en kritisk hållning till Ritschl och utgav
en granskning av ritschlianen Adolf Harnacks läror, till vilken Waldemar
Rudin fogade ett förord. Bensows författarskap rörde i övrigt centrala dogmatiska frågor som det kristologiska problemet och Bibelns auktoritet. År
1905 utsågs han till kyrkoherde i Österåker, men han hoppades kunna återvända till universitetet som professor. Han sökte, liksom Göransson, professuren i systematisk teologi i Kristiania 1905, men hade ingen framgång.
Förhoppningarna ställde han i stället till Danells professur.
Det hörde till kutymen att avgångna professorer skulle vara sakkunniga
när deras efterträdare utsågs. Danell borde följaktligen ha varit självskriven
som sakkunnig för den professur han just hade lämnat. I fakulteten uttryckte emellertid Söderblom stor tveksamhet, eftersom han delade ”de
betänkligheter rörande hans [Danells] vetenskapliga kompetens, som utlades vid platsens sista tillsättande” och inte heller funnit att dennes senare produktion utgjorde anledning att ompröva värderingen. Det var ett
hårt omdöme: den nyss avgångne professorn skulle alltså – på vetenskapliga
grunder – inte vara lämpad att granska de sökande till den lärostol han
själv just lämnat! Fakulteten hade svårt att enas om vilka som skulle vara
sakkunniga, men Danell kunde trots allt inte förbigås. Han blev sakkunnig
tillsammans med Johan Erik Berggren, Otto Ahnfelt och den lundensiske
liberalteologen Magnus Pfannenstill. Den sistnämnde hade varit sakkunnig
när professuren i systematisk teologi tillsattes i Kristiania något år tidigare,
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och hade då yttrat sig synnerligen kritiskt mot Bensow. Av detta följde att
Bensows anhängare, särskilt Adolf Kolmodin, till varje pris ville undvika
honom. Fakultetens radikala krafter ville däremot gärna ha honom av precis samma anledning.
De sakkunniga yttrade sig på förväntat sätt. Danell uppförde Bensow i
första rum, de tre övriga förordade Billing. Pfannenstill framhöll att Bensow
var en teolog ”med afgjordt konservativ ståndpunkt”, medan Billings åskådning karakteriserades som ”i alla härför afgörande frågor den fullt moderna”.
Göransson berömdes för att han ”lika afgjordt som Billing tagit sin position
inom den nyare teologiska vetenskapen”. Pfannenstill kompetensförklarade
visserligen Bensow, men uppförde honom i tredje förslagsrum med tillägget
att han stod ”ett godt stycke” bakom sina båda medsökande. Billing förordades av både fakultet och konsistorium och utnämndes i maj 1908.
Bensow anförde besvär, eftersom han ansåg att han blivit åsidosatt av politiska, inte vetenskapliga, skäl. Ärendets beredning aktualiserade, menade
han, viktiga principiella frågor: ”Har den konfessionella dogmatiken vetenskapligt berättigande? Och med den frågan följer en annan: Har en evangelisk-luthersk teologi existensrätt vid våra universitet?” I fakulteten hade alla
utom en (Söderblom) placerat Bensow före Göransson, men i konsistoriet
erhöll Göransson med knapp majoritet andrarummet. Det inbördes styrkeförhållandet dem emellan saknade inte betydelse, eftersom Johan Erik
Berggren blev emeritus 1909. Det innebar att de på nytt fick konkurrera om
en professur i dogmatik och moralteologi. Även vid detta tillfälle lyckades
fakultetens radikala majoritet förhindra Bensows utnämning. Pfannenstill,
men inte Danell, fick förnyat förtroende att vara sakkunnig, och han intygade denna gång att Bensows författarskap präglades av ”en fullständig
frånvaro af den vetenskapliga metod man har rätt att kräfva af en modern
dogmatiker”. Billing, som nu fick yttra sig över sina båda medsökande från
konkurrensen två år tidigare, framhöll att Göransson i fråga om ”vetenskapligt allvar och djup liksom i tankens originalitet och rikedom och uppfattningens finhet” var Bensow överlägsen. Tre år tidigare hade Söderblom i
fakulteten varit ensam om att sätta Göransson före Bensow; denna gång blev
utfallet det omvända: alla utom Kolmodin röstade för Göransson, som även
förordades av konsistoriet. Danell, som alltså inte fick vara sakkunnig, presenterade likafullt ett utlåtande i saken. I Kyrklig tidskrift 1910 införde han
nämligen en kritisk granskning av Göranssons studie över Gudsförhållandets
kristologiska grund I (1909). Enligt Danell hade Göransson, lika lite som förebilderna Ritschl och Herrmann, förmått skapa en kristologi som svarade
mot uppenbarelsetrons krav. Någon inverkan på ärendets utgång hade dock
inte detta, utan Göransson utnämndes i början av 1911.
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Under 1910-talet företräddes ämnet dogmatik och moralteologi således
av två ordinarie professorer, Einar Billing och Nils Johan Göransson. Billing
hade vuxit upp i den högkyrkliga Lundamiljön, men han frigjorde sig tidigt
från faderns inflytande och delade inte dennes högkyrkliga upptagenhet vid
det kyrkliga ämbetet. Han tillhörde den första generationen systematiska
teologer som hade formats av Wellhausen och den historiska bibelkritiken.
För Billing framstod de omvälvande teorierna som en gåva till kristenheten,
vilken tvingade fram en nödvändig uppgörelse med ortodoxin. Den största
vinsten med bibelkritiken var att det blev klarlagt att de historiska händelserna gick före böckerna, vars berättelser byggde på muntliga traderingar i
flera led. Med denna utgångspunkt kunde Billing distansera sig från verbalinspirationens upptagenhet vid själva skriften och bokstavslydelsen. I stället
förordade han en koncentration på gärningar och konkreta händelser. Hans
historiska studier för källkritikern Harald Hjärne saknade inte betydelse i
sammanhanget. Hjärnes förening av kristen idealism och en empirisk vetenskaplig hållning betydde mycket för Billings strävan att kombinera den
historiska bibelkritiken med en optimistisk gudstro. Med allt detta följde
att Billings teologi främst utgick från Gamla testamentet, eftersom det i
första hand var dessa böcker som bibelkritiken hade ställt under debatt. I
arbetet De etiska tankarna i urkristendomen (1907), som byggde på föreläsningar vid universitetet, utlade Billing sina tankar i detta avseende. Hans
avhandling hade emellertid ägnats Luthers lära om staten. Billings Lutherforskning – särskilt hans studie över Luthers religiösa och teologiska utvecklingsgång, vilken utgavs i samband med reformationsjubileet 1917 – bildade
utgångspunkt för den så kallade Lutherrenässansen i svensk teologi. Billings
teologiska ståndpunkt formulerades i nära samarbete med, och under inspiration från, den fem år äldre Nathan Söderblom. Dessa båda ledde den
omfattande moderniseringen av den upsaliensiska teologin, som ägde rum
i början av 1900-talet. Billing var även påverkad – meningarna går dock
isär i vilken utsträckning – av samtida tyska teologer som Martin Kähler,
Wilhelm Herrmann och Ernst Troeltsch. Klart är dock att Söderbloms och
Billings Uppsalateologi var besläktad med den tyska radikalteologin. Billing
lämnade professuren när han utsågs till biskop i Västerås 1920.
Göransson var i första hand religionspsykolog, men hade, till skillnad
från Bensow, även behandlat moralteologin, främst i Utkast till en undersökning af religionen med hänsyn till moralen (1899). Under tiden i Fritt ur
hjärtat hade han varit mycket inspirerad av Ritschl, men med åren avtog
hans radikalism. Det hindrade inte att han emellanåt blev bedömd med
viss misstänksamhet. I sitt sakkunnigutlåtande framhöll exempelvis Gustaf Rosenqvist att ”ehuru han i åtskilligt väsentligen emanciperat sig från
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den ritschlska skolteologin, dock synbarligen fått sin vetenskapliga utbildning under denna teologis dominerande inflytande, något som icke varit
ägnadt att befrukta tankeklarhet och begreppsreda”. I sin teologiska åskådning fäste Göransson framför allt uppmärksamhet på personlighetsbegreppet. Hans teologiska författarskap präglades av en inre samstämmighet och
han höll i allt väsentligt fast vid de tankar som han fört fram redan i ungdomsverket Om den kristna åskådningen af samvetet (1891). Han definierade det mänskliga samvetet som den grundläggande andliga livsprincipen
och det som förbinder oss med Gud. Eftersom människan har en del i både
den jordiska och den himmelska världen krävs dock att Gud inträder som
förlossare. Människans innersta strävan bestod, menade han således, i en
vilja att förverkliga sitt personliga väsen, men för att lyckas behövde hon
den gudomliga uppenbarelsen. Denna grundsyn, som hämtade inspiration
från filosofer som Boström, Hegel, Fichte och Geijer, präglade de flesta
av hans arbeten inom den systematiska teologin, däribland tvåbandsverket
Evangelisk dogmatik (1914–16). Han hävdade däri dogmatikens särställning
bland de teologiska vetenskaperna, eftersom den var helt bestämd av uppenbarelsen. Trosläran kunde nämligen inte behandlas som objektiv empiri, utan hörde hemma på ett högre och fullkomligt vetenskapligt plan, där
gränserna mellan vetenskap, moral och religion var upplösta. Göransson
framhöll gärna att tron och världsåskådningen hade genomgått en drastisk
förändring under inflytande av den moderna vetenskapens framsteg, såväl
inom naturvetenskap som inom historia eller psykologi. Han innehade professuren fram till 1928.

Praktisk teologi
Ämnet praktisk teologi skilde sig från den teologiska fakultetens övriga
discipliner, eftersom dess syfte var att tillhandahålla praktisk pastoralundervisning för blivande präster inom kyrkan. Schleiermachers lärjunge Carl
Immanuel Nitsch talade om ”det kyrkliga utövandet av kristendomen”. I
disciplinen ingick således färdighetsträning i homiletik liksom utbildning i
liturgik och kateketik samt kyrkorätt. Det var den pastorala verksamheten
som stod i centrum, varvid särskild vikt fästes vid predikan och andra praktiska inslag.
Det som under 1800-talet benämndes praktisk teologi motsvarade ungefärligen det moderna ämnet kyrkovetenskap. Genom reformen av prästutbildningen 1903 stod det klart av att den praktiska teologin utgjorde en teoretisk disciplin, som var skild från den praktiska färdighetsträningen. Denna
överflyttades i stället samtidigt till ett praktisk-teologiskt övningsinstitut,
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utanför fakultetens övriga verksamhet. Detta övningsinstitut fanns kvar
ända fram till 1980; dess avskaffande markerade den slutliga upplösningen
av banden mellan fakulteten och kyrkan.
Omsättningen av lärare var stor inom ämnet praktisk teologi vid 1800talets mitt. Professuren stod ledig sedan Anders Erik Knös hade övergått till
lärostolen i exegetik 1850. Året därpå lämnade dessutom Anders Fredrik
Beckman adjunkturen i ämnet för att övertaga professuren i dogmatik och
moralteologi. Ny adjunkt blev Gustaf Daniel Björck, tidigare kyrkoherde i
Uddevalla. Han tog initiativ till tidskriften Pastoral-Tidning, men lämnade
Uppsala redan 1856 sedan han blivit utnämnd till biskop i Göteborg. Ytterligare en lärare i ämnet lämnade universitetet vid samma tid, nämligen
docenten, tillika domkyrkovicepastorn Claës Herman Rundgren. Han tillträdde en befattning som kyrkoherde i Norrköping. Längre fram skulle han
bli en mycket uppburen teolog, biskop i Karlstad och ledamot av Svenska
Akademien. Docenturen i pastoralteologi var den enda vid universitetet till
vilken var knutet ett bestämt tjänsteåliggande, nämligen att tillsammans
med professorn och adjunkten leda de homiletiska övningarna. Han var
dessutom självskriven som fakultetens notarie, och kunde därigenom erhålla en fast, om ock blygsam, lön.
Teologisk praktik och kyrkovetenskap
Carl Axel Torén förordnades 1851 att uppehålla föreläsningarna i pastoralteologi sedan Knös övergått till exegetiken. Två år senare utsågs han till
tjänstens ordinarie innehavare, varvid han ägnade sin installationsföreläsning åt predikoämbetets ursprung och betydelse, till vilket ämne han ofta
återvände i sina föreläsningar. Hans professorstid varade ända fram till 1889,
men under många år var han tjänstledig. Torén, som promoverats till filosofie magister av Geijer 1836, hade studerat för bland andra Törneros och
Atterbom. Han prästvigdes 1839 av Johan Olof Wallin, vilket sägs ha varit
dennes sista ämbetsgärning. Torén blev sedan teologie kandidat och docent i
pastoralteologi. Han uppehöll därefter adjunkturen i ämnet innan han 1848
företog en studieresa till Tyskland, varvid han bland annat lyssnade till föreläsningar av David Friedrich Strauss i Berlin, Gottlieb Christoph Adolf von
Harless i Leipzig samt Julius Müller och August Tholuck i Halle. ”Desse och
flere andra äldre och yngre teologer”, skriver Torén i en självbiografi, ”voro
nog till stort gagn ej blott genom de lärorika hänvisningar de offentligen
gåfvo mig, utan lika mycket, om ej mer, genom det personliga umgänget och
tankeutbytet.” Under resan, som även utsträcktes till England och Skottland, utnämndes Torén till adjunkt i pastoralteologi. Under ett senare besök i Tyskland sammanträffade han med forskare som Franz Delitzsch och
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Johann Tobias Beck. I början av 1860-talet besökte han återigen Tyskland,
England och Skottland för att på regeringens uppdrag studera religionsundervisningen i dessa länder. Han skaffade sig således en gedigen orientering
i den samtida europeiska teologin.
År 1853, samma år som Torén tillträdde professuren, utsågs han till ledamot av Bibelkommissionen, inom vilken hans åtagande blev allt större
med tiden. På inrådan av Henrik Reuterdahl åtog han sig 1862 sekreterarskapet i kommissionen. Det blev ett arbetskrävande uppdrag, varför han – så
när som på tre terminer – var tjänstledig från professuren från hösten 1867
till hösten 1878. Han ingick även i psalmbokskommittén tillsammans med
Uddo Ullman och Carl David af Wirsén. De utgav 1889 ett förslag till en
reviderad psalmbok för Svenska kyrkan. Trots att Torén var tjänstledig från
professuren behöll han uppdraget att vara domprost, varför han fortsatte att
predika i domkyrkan. Alla externa engagemang försvårade hans möjligheter
att bedriva egen forskning och hans vetenskapliga författarskap blev följaktligen mindre omfattande. Förutom predikningar och tidskriftsartiklar utgav
han Uppsatser i andliga och kyrkliga ämnen (1871) – men i stort sett inte mer
än så. Utöver praktiska ämnen som homiletik, kateketik och liturgik ägnade
Torén sina föreläsningar åt ämnen som den kyrkliga kulten under medeltiden och reformationstiden.
Torén gick i pension först 1889, då han fyllde sjuttiosex år. Han levde
dock ytterligare halvtannat decennium. På hans nittioårsdag överlämnade
fakulteten en festskrift med bidrag från femton av hans forna elever, däribland Johan Erik Berggren, Hjalmar Danell, J.A. Ekman, Carl Martin, Ernst
Jakob Keijser, Carl Norrby, Oscar Quensel, Waldemar Rudin, Erik Stave,
Nathan Söderblom och Uddo Ullman.
Efter Toréns pensionering följde ett flerårigt interregnum, innan Henry
Tottie tillträdde 1893. Denne hade från början varit kyrkohistoriker och till
denna disciplin hörde hans viktigaste vetenskapliga skrifter, dels tvåbandsverket Jesper Svedbergs lif och verksamhet (1885–86), dels Haqvin Spegel som
kateket och homilet (1890). Han hade dock vikarierat på flera av fakultetens
lärostolar, innan han fick professuren i praktisk teologi i konkurrens med
lundensaren Olof Holmström. En av de sakkunniga tillerkände Holmström
ett företräde, men Tottie förordades enhälligt av både fakultet och konsistorium. Holmström anförde besvär men nådde ingen framgång.
Tottie var uppväxt i ett hem präglat av den engelska evangelismens idéer.
När han kom till universitetet 1875 slöt han sig till väckelsekretsarna kring
Lördagsföreningen och KFUM. Under studietiden behöll han kontakterna
med de likasinnade i Stockholm och han erhöll som tjugotvååring förtroendet att predika i Blasieholmskyrkan och Betlehemskyrkan. När den engelske
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missionären Granville Waldegrave (lord Radstock) besökte Uppsala i mars
1879 framträdde han som dennes medhjälpare.
Under 1880-talet inledde Tottie ett omfattande arbete för och om missionen. Han utsågs 1884 till sekreterare (och därmed i praktiken ledare) för
Svenska Kyrkans Mission, vilken post han innehade under tio års tid. Uppdraget var förenat med många resor, bland annat till Sydafrika 1886. Senare
introducerade han missiologin vid universitetet och hävdade dess plats inom
den praktiska teologin, bland annat med arbetet Evangelistik (1892). Totties
praktiska organisationsförmåga och hans ekumeniska arbete bidrog till att
han på hösten 1900 utnämndes till biskop i Kalmar, där han blev stiftets
sista biskop.
Tottie efterträddes av Carl Martin, som var ensam sökande. Denne hade
inlett sin bana som matematiker, men övergått till teologin. Han prästvigdes
1871 och tillträdde en tjänst som komminister i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Efter ett kortare mellanspel som kyrkoherde i Össebygarn
utnämndes han till assistent vid fakulteten efter Carl Norrby. Martin hade
flera gånger tidigare försökt vinna en professur. År 1888 uppfördes han i
andra förslagsrum till den extra ordinarie professuren i dogmatik och moralteologi. Till samma lärostol tillerkändes han förstarummet 1897, men blev
vid utnämningen förbigången av Hjalmar Danell.
Både 1887 och 1897 gjorde de sakkunniga den bedömningen att Martin
förvisso ägde originalitet och förmåga till nytänkande, men att han saknade
en mer djupgående teologisk lärdom. Inte heller Martins utnämning till professor i praktisk teologi förlöpte utan komplikationer. En av de sakkunniga,
Lundaprofessorn Olof Holmström, påpekade exempelvis att hans vetenskapliga produktion nästan uteslutande rörde andra läroämnen än praktisk
teologi. Martin utnämndes i slutet av 1901. Hans forskning var huvudsakligen inriktad mot religionspedagogiken, evangeliebegreppet och uppenbarelsen. Hvarför genom parabler? (1892), som av de sakkunniga tillmättes
störst värde av hans skrifter, berörde huvudsakligen exegetiken. Många av
sina studier samlade Martin i verket Efter typologisk metod. Av kolleger och
studenter betraktades han med en viss tveksamhet och hans forskningsintressen kunde framstå som perifera eller rentav kuriösa. Han uppfattade
själv dessa stämningar, vilket han visade i samband med sin pensionsavgång
1909. Till sin avskedsmiddag hade han inbjudit fakultetens professorer och
docenter samt ärkebiskopen J.A. Ekman. I sitt tal förklarade han att han väl
visste att såväl fakultetens nuvarande som tidigare ledamöter länge hade
velat bli av med honom. Således fanns det, menade han, ingen anledning för
någon att nu beklaga hans pensionering. ”Men trots detta”, tillade han, ”har
den [fakulteten] visat mig välvilja – och för detta tackar jag nu.” Den dåva379
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rande docenten Gustaf Aulén, som deltog i middagen, har vittnat om den
verkan som värdens tal hade: ”Säger jag att stämningen bland gästerna blev
tryckt, är det ett mycket eufemistiskt ord.”
Oscar Quensel hade studerat i Uppsala under 1860-talet, men utan tanke
på att bli teolog. Sedan han genomgått en religiös omvändelse sadlade han
om och prästvigdes 1875. Under ett tiotal år fungerade han som kyrkoherde
i Marstrand, men i slutet av 1880-talet återvände han till Uppsala som docent i praktisk teologi. År 1888 erhöll han på förordnande en extra ordinarie
professur och tio år senare blev han extra ordinarie professor. Under denna
tid författade han sitt viktigaste arbete Homiletik I–II (1894–96). I samband
med Linnéjubileet 1907 kreerades han till teologie doktor och 1909 kallades
han till den efter Carl Martin vakanta ordinarie professuren i pastoralteologi, vilken han innehade fram till pensioneringen följande år.
Quensel hade genom arv erhållit en stor förmögenhet och var gift med
Florence Dickson, dotter till den förmögne godsägaren Axel Dickson. Paret
kunde därigenom finansiera uppförandet av en mycket imposant professorsbostad. Den så kallade Trädgårdsvillan eller Engelska villan i hörnet av
Trädgårdsgatan och Slottsgränd, som stod färdig 1888, utgjorde ett markant
inslag i stadsbilden och blev en samlingspunkt för kristna studenter. Med
anspelning på den ståtliga trevåningsvillan samt på Quensels profession kom
huset ibland att kallas ”Den kristliga enkelheten”.
Efter Quensels pensionering uppehölls professuren en tid av docenten
Gustaf Lizell, som hade speciminerat med en homiletiskt inriktad studie
över Jesper Swedberg och Anders Nohrborg. Arbetet byggde på en gedigen
materialsamling, men den analytiska bearbetningen utsattes för viss kritik.
När professuren skulle tillsättas blev Lizell tämligen snålt bedömd av de
sakkunniga, och han förbigicks vid utnämningen av Lundadocenten Edvard
Rodhe, son och namne till biskopen i Göteborg Edvard Rodhe. Den yngre
Rodhe var huvudsakligen kyrkohistoriker och hade disputerat på avhandlingen Jacob Axelsson Lindblom såsom biskop i Linköping. Studien var biografiskt orienterad och byggde huvudsakligen på källmaterial från Linköpings
stiftsbibliotek. Några år senare utgav han en liknande biografisk studie över
Henric Schartau, särskilt dennes homiletiska insats.
Rodhes lärare i kyrkohistoria var Otto Ahnfelt, men av större betydelse
för honom torde historikern Martin Weibull ha varit. År 1906 respektive
1908 införde Rodhe studien ”De svenska bibelsällskapens uppkomst” i Kyrkohistorisk årsskrift, vilken meriterade honom till en kompetensförklaring
när professuren i kyrkohistoria tillsattes i Lund 1908. Tjänsten tillföll dock
hans medsökande, upsaliensaren Hjalmar Holmquist. Rodhe hade vid denna
tid lämnat den renodlade kyrkohistorien och ägnade sig åt ämnen som ho-
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miletik och liturgi, vilka snarare hörde till den praktiska teologin. Fortfarande använde han dock ett historiskt perspektiv, till exempel i Dopritualet
i svenska kyrkan efter reformationstiden (1910) och särskilt i Kyrka och skola
i Sverige under 1800-talet (1908).
Efter professorsutnämningen i Uppsala ägnade sig Rodhe huvudsakligen
åt liturgik, kateketik, homiletik och predikans historia. Dessa ämnen utlade
han även i sina föreläsningar, däribland den forskning som han 1917 presenterade i Studier i den svenska reformationstidens liturgiska tradition. Sex år
senare följde han upp detta arbete med översikten Svenskt gudstjänstliv, som
skildrade den liturgiska utvecklingen i Sverige efter reformationen. Detta
arbete har blivit ett referensverk av bestående värde, ett omdöme som även
gäller hans senare arbeten som Svenska kyrkan omkring sekelskiftet (1930),
Den religiösa liberalismen (1935) och Geijer och samhället (1942).
Rodhe kan karakteriseras som en nydanare av den praktiska teologin. Genom hans insatser utvecklades ämnet till att bli något utöver en ren pastoral
färdighetsträning. Han betonade att kyrkliga företeelser skulle ägnas omfattande empirisk forskning, gärna med ett historiskt perspektiv. På så sätt knöt
han samman den praktiska teologin med kyrkohistorien – de två teologiska
discipliner han själv huvudsakligen hade ägnat sig åt. Genom att den praktiska teologins grundläggande syfte försköts från att vara normativt till att
bli deskriptivt inleddes ämnets omvandling till kyrkovetenskap, även om det
formella namnbytet skedde långt senare. Det är betecknande att det praktisk-teologiska övningsinstitutet inrättades under Rodhes tid som professor.
I själ och hjärta förblev Rodhe lundensare och han betraktade Uppsala
tiden som ett slags mellanspel. År 1919 kunde han återvända till Lund sedan
professuren i praktisk teologi blivit ledig. Ytterligare sex år senare efterträdde han sin svärfar Gottfrid Billing som biskop i Lund och han blev därmed
Lunds universitets siste prokansler.
Vetenskapens gränser
Sedan Anders Fredrik Beckman 1851 erhållit professuren i dogmatik och
moralteologi övertogs hans adjunktur i pastoralteologi av kyrkoherden i
Uddevalla, Gustaf Daniel Björck. Utgången var inte given. I vetenskapliga
kvalifikationer kunde Björck inte mäta sig med sin medsökande Henrik
Gustaf Hultman, men han hade i stället överlägsna pastorala meriter och
stöddes aktivt av Beckman. Under flera decennier diskuterades frågan om
vilka kvalifikationer som adjunkten och senare den extra ordinarie professorn i pastoralteologi skulle ha. Eftersom innehavarens främsta uppgift var
att leda de praktiska övningarna inom prästutbildningen ansågs i allmänhet
den pastorala erfarenheten väga tyngre än formella vetenskapliga meriter.
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Gustaf Daniel Björck återvände till Göteborg som biskop redan 1856,
varefter Claës Adolf Hultkrantz övertog adjunkturen. Han övergick i sin
tur till exegetiken några år in på 1860-talet. Adjunkturen innehades därefter
under ett par år av Gustaf Leopold Collinder. Han efterträddes av Martin Johansson, som erhöll platsen i konkurrens med K.H. Gez. von Schéele
och Herman Wilhelm Ulff. Även vid denna tillsättning fördes en principiell
diskussion om de pastorala erfarenheternas betydelse; en minoritet inom
konsistoriet ville av detta skäl inte godkänna K.H. Gez. von Schéeles kompetens. Efter utnämningen blev Martin Johansson i praktiken huvudansvarig för den praktiska teologin, eftersom Carl Axel Torén var tjänstledig. År
1877 skulle Johansson ha blivit befordrad till extra ordinarie professor, men
utnämndes kort dessförinnan till professor i dogmatik och moralteologi.
Det visade sig vara svårt att rekrytera en efterträdare. Den nyinrättade
extra ordinarie professuren i praktisk teologi utlystes flera gånger men aspiranterna var få. Besvikelsen blev stor när Uddo Ullman återkallade sin
ansökan sommaren 1879. Docenten Gustaf Jakobsson uppehöll befattningen
under hela vakansperioden men visade heller inget intresse när den väl utlystes. Till slut anmälde sig tre hugade kandidater: docenten J.A. Ekman,
assistenten Carl Norrby och Oscar Kleberg som var domkyrkovicepastor i
Lund. Tillsättningen kom att få stor principiell betydelse och utgången blev
mycket omdebatterad. Kleberg blev kompetensförklarad, men konkurrensen stod mellan Norrby och Ekman.
Inför tillsättningen hade Ekman speciminerat med avhandlingen Det
kristna prestembetets ursprung, betraktadt från historisk och praktisk synpunkt (1882) och när det gällde vetenskapliga meriter var han sin fjorton år
äldre medsökande överlägsen. Norrby hade varit präst på Gotland under
1870-talet och dessförinnan tjänstgjort som lektor vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm. År 1877 kallades han av fakulteten till innehavare av
en nyinrättad assistenttjänst. Denna befattning, skriver Adolf Kolmodin i
en minnesteckning, ”skulle besättas med en prästman, som icke blott ägde
tillräckliga teoretiska förutsättningar utan framför allt i församlingsarbetet
vunnit mognad och erfarenhet”. Norrbys pedagogiska och pastorala meriter
kunde ingen ifrågasätta, men någon vetenskapsman var han knappast. Han
hade aldrig avlagt någon grad, vare sig en filosofisk eller teologisk, och hade
heller aldrig försvarat någon avhandling. Till viss del ansågs dock hans omfattande och väl vitsordade teologiska skriftställarskap uppväga detta.
I den mån Norrbys namn var känt för en vidare publik berodde det inte
på hans insatser som teologisk skriftställare. I en omtalad artikel i Nya Dagligt Allehanda hade han nämligen avslöjat bedragerskan Helga De la Brache,
en stor sensation på sin tid. De la Brache hade hävdat att hon var dotter till
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Edvard Rodhe (till vänster) och Einar Billing (till höger).
Båda fotografierna är tagna av Emil L:son Finn.

Teologiska förnyare
Under 1910-talet gjorde Einar Billing och Edvard Rodhe viktiga insatser för att omdana och
modernisera sina respektive teologiska discipliner, dogmatik och moralteologi respektive
praktisk teologi. Efter Nathan Söderbloms utnämning till ärkebiskop framstod Billing och
Rodhe som de tongivande forskarna inom teologiska fakulteten. Billing hade studerat för
Harald Hjärne, medan Rodhe hade erhållit samma källkritiska skolning under Martin Weibulls färla i Lund. Den historiska inriktningen satte sin prägel på deras respektive vetenskapliga arbete. Billing välkomnade den historiska bibelkritiken och framträdde som historisk
Lutherforskare. Under Rodhes ledning ändrade den praktiska teologin karaktär. Ämnet
hade tidigare varit samtidsinriktat och koncentrerat på det praktiska församlingsarbetet,
men Rodhe införde en historisk dimension. Han skrev bland annat om gudstjänstlivet och
liturgin i ett historiskt perspektiv.
Billing och Rodhe hade även annat gemensamt. De var båda biskopssöner och blev
svågrar när Rodhe gifte sig med Billings syster Rut. Inom loppet av några år utnämndes
båda dessutom till biskopar: Billing i Västerås, Rodhe i Lund.

Sveriges detroniserade kungapar Gustaf IV Adolph och Fredrika av Baden.
Hennes uppgifter hade betraktats som tillräckligt trovärdiga för att hon skulle beviljas statlig pension. I Carl Norrbys uppdrag ingick att förmedla understöd till henne från änkedrottning Josefina, men han började snart betvivla
hennes historia och hans avslöjande ledde till att hennes pension indrogs.
Under andra omständigheter skulle Norrby ha varit chanslös mot Ekman, men fakultetsmajoriteten lyckades ändå genomdriva hans utnämning.
För att motivera detta framhöll man att innehavaren inte bara skulle föreläsa utan också leda en stor del av de praktiska övningarna inom präst-
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utbildningen. I likhet med innehavaren av fakultetens assistentbefattning
skulle av den extra ordinarie professorn i praktisk teologi krävas, inte bara
ådagalagd vetenskaplig skicklighet, utan framför allt en omfattande pedagogisk erfarenhet.
Så resonerade fakultetens majoritet, vilken leddes av Martin Johansson,
men åsikterna gick isär. Tillsättningen blev ännu ett exempel på de meningsmotsättningar som rådde mellan exegeterna Myrberg och Rudin och
den övriga fakulteten. Myrberg framhöll i sitt anförande att Norrby skulle
ha varit självskriven om det hade handlat om ”platsen af en seminarieprefekt
eller föreståndare för ett predikoinstitut”, men nu gällde den en befattning
vars innehavare skulle vara ”sjelfskrifven som ställföreträdare för den ordinarie professorn i ämnet, der denna är förhindrad att tjenstgöra, och man
kan väl äfven tryggt säga sjelfskrifven som hans efterträdare i embetet”. Av
detta följde att samma krav måste ställas som på vilken annan professor som
helst. Dagens Nyheter påtalade det orimliga i att Ekman skulle behöva stå
tillbaka för ”den af sina mera ortodoxa stallbröder i styrelsen för studenthemmet gynnade assistenten Norrby”.
För att försvara varför man skulle fästa så stort avseende vid de praktiska
och pedagogiska meriterna hänvisade majoriteten till ett kungligt brev från
1831, vilket innehöll instruktioner rörande den adjunktur som professuren
ansågs vara en direkt efterföljare till. I detta brev meddelades att sökanden
till tjänsten skulle ha ”gjort sig kände för sann Guds fruktan, wärdig wandel samt mogna insigter i det som rörer Prediko Embetet hwilket de till
någon tid böra hafwa beklädt och under dess utöfning hafwa förwärfvat
erfarenhet samt ådagalagdt den wärma, den stadga, det nit, som fordras till
efterdöme i ett så wigtigt kall”. Det kunde emellertid uppfattas som högst
diskutabelt att betrakta den extra ordinarie professuren som en fortsättning
på den äldre adjunkturen, i synnerhet mot bakgrund av det beslut Kungl.
Maj:t meddelat hösten 1879, enligt vilket det uttryckligen stipulerades att
de båda professurerna i praktisk teologi skulle vara principiellt likställda
med varandra. Såväl den ordinarie som den extra ordinarie professorn kunde exempelvis förordnas att leda de praktiska homiletiska övningarna.
Konsistoriet ställde sig på Ekmans sida, men prokanslern ärkebiskop
Sundberg förordade Norrby, som utnämndes på hösten 1882. Myrberg och
Rudin försökte bereda Ekman en liten kompensation genom att föreslå hans
kallelse till den assistenttjänst som Norrby lämnade, men förslaget togs inte
välvilligt emot av fakulteten. I stället föll valet på kyrkoherden Carl Martin.
Beslutet att utnämna Norrby blev hårt kritiserat. Aftonbladet undrade om
inte ”vetenskap och ådagalagd skicklighet” längre betydde något för fakulteten.
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Före professorsutnämningen hade Norrby utgivit Vittnesbörd om den heliga skrift (1876–77) samt Om det onda (1881). Under tiden som professor
blev homiletiken hans huvudsakliga intresseområde. Efter pensioneringen
utgav han ytterligare ett par skrifter, däribland Läran om den kyrkliga själavården med särskildt afseende på förhållandena inom svenska kyrkan. Han
ingick i kyrkohandbokskommittén och blev teologie doktor vid jubelfesten
1893. Tillsammans med sin maka Jane Miller Thengberg skänkte han 1872
gården ”Klostret” vid Östra Ågatan till Gotlands nation, som därmed fick
sitt första nationshus. Senare tillkom på Norrbys initiativ, och delvis på hans
bekostnad, det så kallade Norrbyska studenthemmet (”Norrbyhus”), som invigdes 1887. Ambitionen med studenthemmet var bland annat att förbättra
villkoren för teologie studerande vid universitetet i ett läge när studentantalet hade sjunkit dramatiskt.
Norrby gick i pension 1896. Han efterträddes två år senare av Oscar
Quensel, som 1909 övergick till den ordinarie lärostolen. Den extra ordinarie professuren i praktisk teologi indrogs därefter, en åtgärd som förebådade
den praktiska prästutbildningens överförande till ett särskilt praktisk-teologiskt övningsinstitut.
Universitetsämnet praktisk teologi var under lång tid styrt av Svenska
kyrkans behov. Någon fri forskning kunde man således inte förvänta sig,
knappast ens forskning över huvud taget. Undervisningen syftade till praktisk träning inför ett kommande församlingsarbete. Följaktligen värderades
pastorala meriter ofta högre än vetenskapliga när lärartjänsterna skulle besättas. Det gällde i synnerhet adjunkturen, sedermera den extra ordinarie
professuren. Konkurrensen mellan Carl Norrby och J.A. Ekman 1882 är
ur den synvinkeln mycket intressant. I universitetsstatuterna hade redan
1852 fastslagits att inga andra meriter än ”graden af ådagalagd wetenskaplig
skicklighet” fick åberopas vid akademiska tjänstetillsättningar. Men ännu
tre decennier senare tvekade vare sig teologiska fakultetens majoritet eller
universitetets prokansler att resonera på rakt motsatt sätt: en vetenskapligt väl meriterad sökande fick stå tillbaka för en kandidat som saknade all
erfarenhet av vetenskap. Detta paradoxala inslag har sin förklaring i det
faktum att teologiska fakulteten och prokanslern samtidigt utgjorde Uppsalas domkapitel, och att professorerna var minst lika mycket kyrkomän som
vetenskapsmän. Det var följaktligen inte uppseendeväckande att det många
gånger handlade om att tänka rätt, inte tänka fritt. Praktisk teologi befann
sig i ett gränsland mellan tro och vetenskap, inte sällan närmare den förra.
Under Edvard Rodhe skedde en nyorientering – som längre fram fullföljdes
av hans efterträdare i Lund, Yngve Brilioth – varigenom ämnet omvandlades
till kyrkovetenskap. I stället för att lämna handledning i det praktiska kyrk385
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liga arbetet syftade ämnet till att vetenskapligt belysa detta arbete, ofta i ett
historiskt perspektiv. Denna omvandlingsprocess inleddes under 1910-talet,
men hör i allt väsentligt till den senare epoken.
Den praktiska teologins ställning utgör – tillsammans med bland annat prebendesystemet, teologie doktorsgradens utformning och kraven att
enskilda forskare skulle vara tillräckligt ”renläriga” – en påminnelse om
teologiska fakultetens vacklande ställning och konfessionella struktur. De
återkommande konflikterna var därför inte bara uppgörelser mellan konservativa och radikala företrädare, utan hade sin grund i hur den vetenskapliga
uppgiften definierades i förhållande till tron och kyrkan.
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en svenska juridiken, således även

Uppsalafakulteten, var under hela
1800-talet starkt influerad av den tyska. Nästan alla professorer genomförde studieresor till tyska universitet för att orientera sig om vad som
skedde inom den internationella forskningen. Alltsedan det tysk-romerska
rikets upplösning vid seklets början hade den tyska juridiken dominerats av
den så kallade historiska skolan, vilken med vissa reservationer kan karakteriseras som romantikens rättsfilosofi.
Utgångspunkten för den historiska skolan blev den så kallade Kodifikationsstriden 1814, som inleddes när Heidelbergprofessorn Anton Friedrich
Justus Thibaut föreslog att en gemensam civillag skulle skapas för hela
det politiskt splittrade Tyskland. Thibaut utgick från en stark nationalistisk övertygelse, men blev kritiserad av Friedrich Carl von Savigny – vilken
tillsammans med Gustav von Hugo brukar betraktas som den historiska
skolans upphovsman. Savigny menade att antagandet av en gemensam tysk
civillag skulle vara olyckligt, eftersom man då skulle tvingas utgå från den
franska Code Civil. Savigny framhöll att det var omöjligt att på rationalistisk väg, via lagar och kodifikationer, omdana ett lands rättsordning på ett
konstruktivt och framgångsrikt sätt. Lagarna måste, enligt Savigny, spegla
nationens historia och dess innersta väsen. Rätten utvecklades långsamt och
organiskt; den enskilde lagstiftarens betydelse var därför begränsad. Historien utgjorde, framhöll han i sin programskrift Vom Beruf unserer Zeit für
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814), ”der einzige Weg zur wahren
Erkenntnis unsers eigenen Zustandes”. Åskådningen fördjupade han i andra
skrifter och den historiska skolan fick 1815 ett samlande organ i Zeitschrift
für geschichtliche Rechtswissenschaft, grundad av Savigny och hans meningsfränder Johann Friedrich Ludwig Göschen och Karl Friedrich Eichhorn.
Den historiska skolans avståndstagande från den äldre naturrättstraditionen
utgör en återspegling av romantikens reaktion mot upplysningsrationalis-
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men, men det bör betonas att den rationalistiska naturrätten, som den framställdes av bland andra Christian von Wolff, hade förlorat inflytande redan
i slutet av 1700-talet – särskilt genom Kants filosofi. En viktig del av den
historiska skolans program var ambitionen att höja nivån på det juridiska
studiet; juridiken skulle omvandlas till en verklig vetenskap.
Till Sverige nådde den historiska skolan under 1810-talet, men dess idéer
anammades först av historiker och filosofer, inte av jurister. I en föreläsning
1815 framhöll exempelvis Erik Gustaf Geijer att ”lagen är ett folks quint
essens och väsende” och några år senare hänvisade han direkt till Savigny.
Från och med 1820-talet blev den historiska skolan en dominerande strömning även inom den svenska lagfarenheten. Carl Johan Schlyters och Hans
Samuel Collins storslagna utgåva av Sveriges gamla lagar, Corpus juris Sveogothorum antiqui (1827–77), präglades av denna riktning. Hans Järta, Johan
Holmbergsson, Sven Themptander och Carl Olof Delldén tog alla starka
intryck av den historiska skolan, liksom den i Finland skolade Johan Jacob
Nordström, sedermera riksarkivare och kanslerssekreterare.
Vid mitten av 1800-talet började emellertid den historiska skolans dominans att avtaga. Dess främsta organ Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft upphörde betecknande nog just 1850. I stället blev den så kallade
rättspositivismen allt viktigare. Denna strömning, inom vilken Paul Laband,
Rudolf von Jhering och Bernhard Windscheid tillhörde förgrundsgestalterna, distanserade sig från historismen och vad man uppfattade som ett
överdrivet filosoferande hos den historiska skolan. Den rättsliga verkligheten
skulle utgöra det juridiska studiets föremål och man var därför angelägen
om att avföra alla icke-juridiska faktorer. Inom den praktiska juridiken tog
man inte hänsyn till etiska, ekonomiska eller politiska faktorer, varför man
heller inte borde göra det inom den juridiska forskningen. Rättspositivismen
vände sig inte bara mot historismen, utan även mot de naturrättstankar som
fortfarande var utbredda bland rättslärda, särskilt i katolska länder. Enligt
rättspositivisterna utgjorde lagarna konstruktioner och överenskommelser,
vilka inte avspeglade några allmängiltiga rättsprinciper.
För den svenska juridiken innebar 1800-talets första hälft knappast någon storhetstid och förhållandena vid Uppsala universitet var synnerligen
primitiva. I sin skrift Om den juridiska undervisningen vid universitetet i Upsala (1859) lämnade civilrättsprofessorn Knut Olivecrona denna nedslående
skildring av tillståndet inom fakulteten under decennierna före 1850: ”Under
den långa tid, då Hernberg, Lundström och Drissel sedermera beklädde juris
patrii professionen, sjönko de juridiska studierna till det yttersta förfall. Den
s.k. Hofrätts-examen blef en obetydlighet; juris candidat-examen absolverades med allra största lätthet, och i Romerska Rätten erfordrades ej ens den
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ytligaste kunskap. Föreläsningarne inskränkte sig till de knapphändigaste
förklaringar öfver de särskilda balkarne i lagen, utan att de studerande någonsin fingo begrepp om jurisprudensen såsom vetenskap.”
I princip var Carl Johan Schlyter landets ende internationellt respekterade rättsvetenskapsman, framför allt genom sina insatser för rättshistorien.
Han fullföljde härvidlag den inriktning som hans lärare Johan Holmbergsson hade slagit fast. Tillsammans med Uppsalaadjunkten Hans Samuel Collin erhöll Schlyter i augusti 1822 det offentliga uppdraget att utge Sveriges
gamla lagar. Med detta mastodontverk, Corpus juris sveogothorum antiqui,
var Schlyter sysselsatt under ett halvt sekel. Collin avled redan 1833, varför arbetet i allt väsentligt var hans verk. Schlyter sökte 1826 professuren
i civilrätt vid Uppsala universitet men blev förbigången av Jacob Edvard
Boëthius. Öppna meningsutbyten med både Carl Olof Delldén och Johan
Christopher Lindblad bidrog till att ytterligare fjärma honom från Uppsalafakulteten, till vilken dock andra krafter gärna ville knyta honom. I
januari 1835 utsågs han till extra ordinarie professor i rättshistoria, men
eftersom någon lön inte utgick var det högst motvilligt som han i mars
detta år inledde sina föreläsningar. När en ny professur kort därefter inrättades i Lund såg han sin chans att återvända och han lämnade Uppsala efter
knappt två år. Den uppryckning av de juridiska studierna som Schlyter inledde på 1830-talet fortsatte under 1850-talet, då de yttre förutsättningarna
väsentligen hade förbättrats.
Fram till 1840-talets början bestod juridiska fakulteten av endast två lärostolar, den ena för civilrätt med internationell privaträtt och den andra för nationalekonomi med finansrätt. Dessa båda lärostolar härrörde från
1700-talets slut och de innehades under 1840-talet av Jacob Edvard Boëthius respektive Pehr Erik Bergfalk. I praktiken innebar detta att fakulteten
endast hade en professor (Boëthius) som skulle ansvara för alla juridikens
kärnområden: civilrätt, processrätt, straffrätt, juridisk encyklopedi med
mera. Lärarresurserna var således fullständigt underdimensionerade, varför
riksdagen 1840 beviljade ett anslag om 6 400 kronor för att skapa fyra nya
juris professurer, två vid vartdera universitetet. År 1841 lämnade juridiska
fakulteten i Uppsala ett förslag som blev vägledande för hur de olika läroämnena skulle fördelas över de fyra professurerna. Uppdelningen innebar
att en professur kom att omfatta svensk civilrätt, romersk rätt och juridisk
encyklopedi, en annan svensk kriminalrätt, processrätt och rättshistoria, en
tredje nationalekonomi, politirätt med näringsrätt och finansrätt och den
fjärde statsrätt, kyrkorätt, folkrätt och krigslagfarenhet.
Uppsalas juridiska fakultet blev således fördubblad när Johan Christopher
Lindblad 1843 tillträdde professuren i svensk kriminalrätt, processrätt och

389

uppsala universitet

1852–1916

rättshistoria, samt när Carl Olof Delldén året därpå blev förste professor i
statsrätt, kyrkorätt, folkrätt och krigslagfarenhet. Genom en överenskommelse mellan Boëthius och Lindblad överfördes ämnet rättshistoria till professuren i civilrätt medan i stället juridisk encyklopedi hamnade under professuren i svensk kriminalrätt.
I vilken utsträckning de utvidgade lärarresurserna bidrog till att höja nivån på forskningen och undervisningen kan diskuteras. Ett problem var att
professorerna i den äldre generationen saknade erfarenhet från praktisk domarverksamhet. Visserligen framhöll justitieombudsmannen Carl Marcus
Wester 1859 att ”den juridiska bildningen i allmänhet under de senare två
tiotalen af år ej så obetydligt gått framåt, att döma efter det kunskapsmått,
med hvilket många ynglingar från akademien inträdt i det praktiska lifvet”.
Något låg det väl i detta, men bristerna kvarstod under flera decennier. Den
uppryckning som skedde hängde snarare samman med några enskilda personers insatser än med utökningen av antalet tjänster. Bortsett från Knut
Olivecronas betydande arbeten inom civilrätt, rättshistoria och straffrätt
utkom få vetenskapliga studier att tala om. Lundaprofessorn Fredrik Schrevelius blev vid riksdagen 1863 tvungen att medge att det svenska juridiska
utbildningsväsendet var underlägset de flesta andra jämförbara länders. Den
norske rättshistorikern Ebbe Hertzberg konstaterade efter ett besök i Uppsala 1871 att den svenska juridiska litteraturen visserligen hade äldre anor än
den dansk-norska, men han tillade att den under lång tid inte hade kunnat
mäta sig med dessa länders. Häradshövdingen Johan Ludvig Bååth karakteriserade några år därefter den vetenskapliga litteraturen på det juridiska
området som tunn – till både kvalitet och kvantitet.
Trots tillkomsten av de båda nya professurerna under 1840-talet stod
det snart klart att ytterligare utökning av fakultetens lärarkader skulle bli
nödvändig. År 1859 sände fakulteten därför en skrivelse till kanslersämbetet, i vilken man djärvt föreslog att antalet professurer skulle fördubblas,
från fyra till åtta, med följande ämnesuppdelning: 1) fäderneslandets rättshistoria, 2) juridisk encyklopedi och svensk civilrätt, 3) svensk kriminalrätt,
komparativ kriminalrätt och krigslagfarenhet, 4) svensk processrätt och
komparativ processrätt, 5) politisk ekonomi och statistik, 6) ekonomirätt
och finansrätt, 7) statsrätt, kyrkorätt och folkrätt samt 8) romerska rättens
historia och den romerska privaträtten.
Givetvis insåg fakulteten att utsikterna att kunna genomdriva en så drastisk utökning av antalet lärostolar var begränsade. Därför anhöll man, som
ett alternativt yrkande, om medel för två nya professurer eller åtminstone
två nya adjunkturer. Kanslern uttryckte förståelse för fakultetens behov,
men fann inte skäl att lämna något omedelbart förslag om fler tjänster.
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Fakulteten förnyade sin önskan i en skrivelse till kanslern 1862. Denna
gång begränsade man sig dock till att anhålla om medel för ytterligare en
professur. Önskemålet upprepades 1865 och vid riksdagen 1866 föreslog
Kungl. Maj:t att förslaget skulle bifallas. Propositionen fick stöd av riksdagen, som beslutade om medel för en femte lärostol.
På hösten 1866 föreslog fakulteten att den nya professurens läroämnen
skulle vara romersk rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria, vilket fastställdes genom ett kungligt brev. Tillkomsten av den nya professuren innebar således att ämnet rättshistoria avsöndrades från Lindblads professur i
kriminal- och processrätt. Trettio år efter Schlyters korta gästspel som extra
ordinarie professor hade rättshistorien därmed fått en egen professur, därtill
uppförd på ordinarie stat. År 1867 utnämndes adjunkten Victor Nordling
till förste innehavare av denna lärostol.
Vid sidan om de ordinarie professurerna förfogade fakulteten över ytterligare ett par lärartjänster. Från 1849 till 1854 innehade Carl Axel Juel en
extra ordinarie professur i kamerallagfarenhet. Dessutom var två adjunkturer knutna till fakulteten; den ena omfattade svensk allmän lagfarenhet och
romersk rätt, den andra nationalekonomi, folkrätt samt svensk stats- och
specialrätt. Precis som inom medicinska fakulteten var det dock svårt att
locka kvalificerade kandidater till de lågt avlönade adjunkturerna.
När Ludvig Annerstedt 1877 lämnade universitetet och lärostolen i kriminal- och processrätt blev ett ordinarie professorsämbete ledigt. Detta
sammanföll med adjunkturernas omvandling till extra ordinarie professurer, varför fakulteten fann lämpligt att göra en översyn av ämnenas fördelning på de olika lärostolarna. Förslaget, som stöddes av Kungl. Maj:t, innebar
dels att en ordinarie professur i nationalekonomi och finansrätt skulle skapas
genom att dessa ämnen utbröts ur lärostolen i nationalekonomi, närings-, finans-, och politirätt, dels att ämnena kriminal- respektive processrätt skulle
skiljas från varandra genom att en extra ordinarie professur inrättades för
vartdera ämnet. Den nya professuren i nationalekonomi och finansrätt tillföll Carl Gustaf Hammarskjöld. Johan Hagströmer blev förste innehavare
av den nyinrättade extra ordinarie professuren i kriminalrätt, medan Ivar
Afzelius fick motsvarande ansvar för processrätten.
Under en period av omkring tre decennier hade således antalet lärostolar
utökats från två till sex. Det hörde dock till undantagen att samtliga professorer inom fakulteten var i tjänst samtidigt, eftersom flera av ämnesföreträdarna också hade andra uppdrag. Tillkomsten av nya professurer och nya
läroämnens utveckling mot självständighet sammanhängde med juridikens,
särskilt civilrättens, professionalisering och ett allt större inslag av yrkesutbildning. Behovet av utökade lärarresurser var stort, eftersom antalet stu391
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denter vid fakulteten ökade snabbt, inte minst under 1870- och 1880-talen.
Höstterminen 1872 hade fakulteten 146 studenter. Motsvarande siffra för
höstterminen 1890 var 480. Under 1890-talet sjönk däremot studentantalet,
som 1897 uppgick till 363.
Krassa ekonomiska realiteter innebar dock att fakulteten, snarare än att
hoppas på ytterligare lärarplatser, fick sträva efter att fördela läroämnena
över de redan befintliga lärostolarna på bästa möjliga sätt. När Carl Gustaf
Hammarskjöld lämnade professuren i nationalekonomi och finansrätt 1888
fick fakulteten, precis som vid Annerstedts avgång elva år tidigare, anledning att diskutera om ämnesfördelningen kunde organiseras på ett mer effektivt sätt. Diskussionen utmynnade i ett förslag, som fastställdes av Kungl.
Maj:t i juni 1889. Nyordningen innebar att läroämnena fördelades på så sätt
att professurerna framdeles omfattade 1) civilrätt, 2) speciell privaträtt,
3) statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt, 4) romersk rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria, 5) straffrätt, 6) processrätt samt 7) nationalekonomi
och finansrätt. De fem förstnämnda skulle vara ordinarie lärostolar medan
professurerna i processrätt samt i nationalekonomi och finansrätt skulle vara
extra ordinarie.
Denna ordning varade emellertid inte länge. Efter drygt ett år föreslog
fakulteten att den, när ett ordinarie professorsämbete var ledigt, skulle äga
rätt att utan ansökan kalla någon av de extra ordinarie professorerna, som
– med bibehållande av sitt gamla läroämne – skulle upphöjas till ordinarie
professor. Därefter skulle i stället en extra ordinarie professur i den tidigare
ordinarie professorns läroämnen anslås ledig för ansökan. Kungl. Maj:t godtog även detta förslag.
Genom beslut av 1897 års riksdag skapades ytterligare en extra ordinarie
professur, vilken kom att omfatta juridisk encyklopedi, romersk rätt och
internationell privaträtt. Tillkomsten av denna lärostol innebar att den professur som tidigare omfattat romersk rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria begränsades till att endast avse rättshistoria. Under den följande tioårsperioden bestod fakulteten av dessa åtta lärostolar: 1) civilrätt, 2) straffrätt,
3) processrätt, 4) speciell privaträtt, 5) statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt, 6) nationalekonomi och finansrätt, 7) rättshistoria samt 8) juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt.
Vid utgången av 1909 blev professuren i juridisk encyklopedi, romersk
rätt och internationell privaträtt ledig sedan Carl Axel Reuterskiöld flyttat
över till professuren i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt. Vid samma
tidpunkt stod dessutom ytterligare tre lärostolar vakanta, nämligen i civilrätt, processrätt och rättshistoria. Den rådande situationen gav i januari 1910
nationalekonomen David Davidson möjlighet att lansera ett förslag om att
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stärka civilrättens ställning. Han menade att ämnet borde företrädas av två
professorer och att denna förändring av praktiska skäl borde verkställas omgående, eftersom flera av professurerna samtidigt stod vakanta.
Fakulteten kunde dock inte utan adjunktion besluta i ärendet, varför
landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld och politikern Ernst Trygger, båda
tidigare juristprofessorer, inkallades som tillfälliga ledamöter. Båda dessa
delade Davidsons uppfattning. Deras röster innebar att förslaget med tre
röster mot två erhöll majoritet, trots att Herman Dahlberg och Carl Axel
Reuterskiöld opponerade sig kraftigt. Davidson, Trygger och Hammarskjöld
förordade 1) att professuren i straffrätt skulle omvandlas till en professur i
straffrätt med juridisk encyklopedi, 2) att den romerska rätten skulle föras
till professuren i civilrätt samt 3) att professuren i romersk rätt, juridisk encyklopedi och internationell privaträtt skulle ersättas med en ny professur i
civilrätt med internationell privaträtt.
Konsistoriet gick dock på Reuterskiölds och Dahlbergs linje och avslog
förslaget. Även kanslern förordade avslag, varefter Kungl. Maj:t uppdrog åt
en kommitté med presidenten Ivar Afzelius, lagberedningens ordförande
Hjalmar Westring, justitieråden Erik Marks von Würtemberg och Wilhelm
Sjögren samt revisionssekreteraren Tore Almén att avge yttrande i ärendet.
I sitt betänkande föreslog kommittén att juridiska fakultetens förslag
skulle antagas, trots att det blivit avstyrkt av både konsistoriet och kanslern.
Reuterskiöld insände i sin tur ett kritiskt svar till Kungl. Maj:t, vilket ytterligare försenade ärendet, som blev något av en följetong i både fakultet och
konsistorium under hela 1911. Kungl. Maj:t beslutade till sist att kommitténs
rekommendation, och därmed i praktiken fakultetens ursprungliga förslag,
skulle följas. Professuren i civilrätt med romersk rätt fick 1914 sin förste
innehavare i Vilhelm Lundstedt. Däremot dröjde det ytterligare tre år innan
Östen Undén intog professuren i civilrätt med internationell privaträtt.
Dessa båda professorstillsättningar markerade avslutningen på en turbulent period i fakultetens historia, vilken varade från sekelskiftet fram till
mitten av 1910-talet. Under dessa år skedde en omfattande generationsväxling, som inte utan svårigheter lät sig genomföras. Johan Hagströmer insjuknade och var tjänstledig från 1907 till sin död tre år senare. Hugo Blomberg
rycktes bort 1909, och vid samma tid övergick Wilhelm Sjögren till Högsta
domstolen. Elsa Eschelssons karriär hindrades på grund av hennes kön. Viktigt i sammanhanget var dessutom att Stockholms högskola inrättade en
juridisk fakultet 1907. Inte mindre än fem av Stockholmsfakultetens sju professorer rekryterades från Uppsala, nämligen Alfred Winroth, Nils Alexanderson, Birger Ekeberg, Nils Stjernberg samt statsvetaren Otto Varenius. I
det korta perspektivet innebar detta en svår åderlåtning av Uppsalajuridiken.
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Till detta kom att den akademiska karriären inte var den mest ekonomiskt
lukrativa för framstående jurister, vilket inte underlättade rekryteringen av
universitetslärare. ”Särskildt i våra dagar”, konstaterade Upsala Nya Tidning
1901, ”då dugliga praktiserande jurister och läkare samt tekniskt bildade
ha så lätt att erhålla högt aflönade eller annars mycket inkomstbringande
privata sysselsättningar är tillgången till aspiranter på den magert aflönade
vetenskapliga banan helt naturligt ringa.”
I enlighet med 1852 års statuter och 1863 års kungliga förordning för
de så kallade civila ämbetsexamina kunde man vid de båda universiteten,
förutom licentiat- och doktorsgrad, avlägga tre examina. Den vanligaste var
examen till rättegångsverken, ofta kallad hovrättsexamen. Kandidatexamen
– ännu benämnd juris utriusque kandidatexamen – omfattade i princip
samma ämnen som hovrättsexamen, men var något mer teoretiskt kvalificerad. Denna examen avlades därför främst av dem som avsåg att fullfölja en
akademisk karriär. Slutligen fanns även en examen till Kungl. Maj:ts kansli,
kallad kansliexamen, som var kortare och mer begränsad.
För tillträde till studier för juris kandidatexamen fordrades en grundläggande examen, ”juridicofilen”, vid filosofiska fakulteten. Under 1800-talets
sista decennier blev denna ordning allt mer ifrågasatt, eftersom en bred humanistisk bildning inte längre ansågs vara omistlig för blivande jurister; det
var viktigare med solida juridiska specialkunskaper. Den som skulle avlägga
hovrättsexamen fick förkovra sig i latin, franska, matematik, teoretisk filosofi och historia, men däremot inte i nationalekonomi eller administrativ
rätt. I ett föredrag 1885 framhöll Alfred Winroth att humanistiska ämnen
borde avlägsnas från juridiska examina: ”De hade redan studerats i skolan,
och det vore så mycket mindre skäl att af juris studiosi fordra nämnda
studiers återupptagande vid universitetet, som de derigenom komme att
försumma för dem mera välbehöfliga ämnen, ej blott statsvetenskapliga
utan äfven egentligen juridiska.” Winroth fick bland annat stöd av Juridiska
föreningen, vars medlemmar diskuterade frågan i mars 1902. Studenterna
påpekade att kravet på avlagd juridicofil försenade kandidatexamen med
ett helt år. Trots opinionen dröjde det till 1904 innan juridicofilen avskaffades. Professorn i processrätt Ernst Trygger, som var motståndare till juridicofilen och utgick från att den snart skulle avskaffas, gav långt innan
reformen genomfördes sina studenter rådet att omedelbart börja läsa för en
juris kandidatexamen i stället för att ägna ett helt år åt humanistiska bildningsämnen. Trygger ingick i den kommitté som förberedde den juridiska
examensreformen. Carl Axel Reuterskiöld, som själv hade en bakgrund
som statsvetare och historiker, vägrade å andra sidan in i det sista att tentera studenter i juridisk encyklopedi och romersk rätt om de inte hade slut394
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fört juridicofilen. I stället för juridicofilen infördes en propedeutisk kurs i
civilrätt.
Undervisningen vid fakulteten bedrevs mestadels i form av föreläsningar,
men även olika rättsvetenskapliga övningar förekom. Fram till slutet av 1861
använde fakulteten auditoriet i Theatrum Oeconomicum vid Gamla torget för sina föreläsningar. Den välkända avbildningen av Johan Christopher
Lindblads föreläsning för kronprins Carl och prins Gustaf återger denna
lärosal. Theatrum Oeconomicum, som även inrymde tjänstebostaden för
professorn i nationalekonomi och finansrätt, såldes därefter av universitetet
till dess dåvarande rektor, juristprofessorn Knut Olivecrona, som använde
huset som bostad fram till sin flyttning från Uppsala 1868. Från och med
1860-talets början fick juristerna i stället använda en föreläsningssal i det
så kallade Ecclesiasticum intill domkyrkan, vilken universitetet hyrde av
domkapitlet. I samma byggnad hyrde även teologiska fakulteten en föreläsningssal.
Vid 1800-talets mitt fanns inte särskilt många svenska juridiska arbeten
utgivna, varför den huvudsakliga kurslitteraturen utgjordes av kollegieanteckningar från professorernas offentliga eller enskilda föreläsningar. Robert
Dickson, sedermera ämbetsman och landshövding, har berättat om studierna vid fakulteten i början av 1860-talet: ”Man bevistade derföre dels offentliga föreläsningar och dels enskilda föreläsningar eller kollegier, som mot
en avgift av 15 eller 10 kronor för hvarje däri deltagande studerande höllos av
professorer eller adjunkter, hvilka för hvar gång genomgingo en del av ämnet
och genom frågor och svar därå kontrollerade att de deltagande öfverläst
dagens avdelning och rätt uppfattat saken.”
Kollegierna blev emellanåt föremål för kritik, såväl bland studenter som
i pressen. År 1858 införde Aftonbladet artikeln ”En blick på den juridiska
fakultetens i Upsala förhållande till dess vetenskap och lärjungar”, vari framfördes en rad synpunkter på undervisningen i allmänhet, men särskilt på
kollegiernas utformning. Trots att innehållet i dessa inte var ”svårfattligare
än att hvarje med förstånd begåfvad menniska lätteligen kan på egen hand
begripa och lära sig dem” fordrade fakultetens professorer att studenterna
– mot ekonomisk ersättning – personligen skulle deltaga även i deras privata undervisning. Visserligen förelåg inga formella krav på detta, men i
praktiken vågade ingen ”såsom tentandus träda inför deras ögon” utan att ha
deltagit i kollegierna. Upsala-Posten förnekade inte att missbruk kunde ha
förekommit, men tog ändå fakulteten i försvar. Kollegieundervisningen var,
menade tidningen, ett nödvändigt komplement till föreläsningarna: ”Vore
det nog för den juridiska bildningen att lära sig lagtexten och läsa tryckta
arbeten, så kunde ju denna bildning förvärfvas lika väl utom, som vid akade395
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mien, och en professors göromål kunde ju då gerna inskränkas till att blott
och bart undersöka, huruvida det föreskrifna pensum blifvit riktigt inlärdt.”
Praktiska juridiska övningar förekom vid fakulteten redan i början av
1850-talet. I ett remissyttrande 1875 uttalade sig fakulteten positivt om införandet av seminarier. Först i början av 1880-talet började dock regelbunden seminarieundervisning bedrivas, till en början under ledning av en av
fakultetens docenter.
Juridisk forskning bedrevs under 1800-talets andra hälft inte bara inom
juridiska fakulteten. Christopher Jacob Boström och Fredrik Georg Afzelius behandlade juridiska frågeställningar ur ett filosofiskt perspektiv,
men framför allt var det statsvetare som berörde statsrättsliga ämnen. Olof
Wingqvists historik över den svenska riksdagen och Wilhelm Erik Svedelius’
Om stats-rådets ansvarighet (1856) är goda exempel på detta. Något senare
utgav Oscar Alins flera statsrättsliga studier av den svensk-norska unionens
innebörd och karaktär. Under inflytande från Alin behandlade även historikern Sam Clason unionsfrågan ur ett statsrättsligt perspektiv, till exempel i
Historisk redogörelse för unionsfrågans tidigare skeden (1898). Flera historiker
fördjupade sig inom rättshistorien. Ett exempel utgör Harald Hjärnes uppsats ”Skandinavisk laghistoria” i Svensk tidskrift 1876, i vilken han kartlade
den statsuppfattning som framträdde i de forngermanska och medeltida lagarna. Juridikens avgränsning mot humaniora blev emellanåt föremål för
diskussion, så till exempel när det gällde juridicofilen men även vid tjänstetillsättningar.

Civilrätt
Civilrätten betraktades under 1800-talet som den juridiska basvetenskapen,
såväl i Sverige som utomlands. Den historiska skolan utvecklades exempelvis allra först inom civilrätten, varifrån den sedan spreds till övriga juridiska
discipliner. I Uppsala hade de flesta akademiskt verksamma juristerna under
1800-talets sista decennier disputerat inom civilrätten och därefter övergått till andra ämnen. Johan Hagströmer, Ivar Afzelius, Alfred Winroth och
Ernst Trygger lade alla fram civilrättsliga avhandlingar men blev senare professorer i straffrätt (Hagströmer), processrätt (Afzelius och Trygger) samt
romersk rätt (Winroth, vid Lunds universitet).
Jacob Edvard Boëthius innehade professuren i civilrätt i Uppsala fram
till sin död i augusti 1849. Det dröjde sedan två och ett halvt år innan Knut
Olivecrona, efter många turer, utnämndes till hans efterträdare. Tillsättningen föregicks av en bitter och utdragen strid. Juridiska fakulteten hade
enhälligt förordat Olivecrona före hans båda medsökande, Otto Herman
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Forssell och Carl Axel Juel. Den sistnämnde, som placerades i tredje förslagsrum, blev först efter stor tvekan (och med röstsiffrorna två mot en) förklarad kompetent. I konsistoriet blev utfallet lika tydligt: Olivecrona erhöll
arton förstarum och två andrarum av de tjugo rösterna. Forssell fick sjutton
andrarum och två tredjerum, men även ett förstarum. Juel tillerkändes ett
förstarum, två andrarum och sjutton tredjerum.
Den ende som satte Juel i första förslagsrum var medicinaren Israel
Hwasser, vilket främst berodde på vänskapsrelationer. Hwasser var nämligen en stor beundrare av före detta landshövdingen och riksarkivarien Hans
Järta, som på ålderns höst hade bosatt sig i Uppsala. Juel tillhörde Järtas
favoriter, och han var den person som Järta helst hade sett som sin efterträdare som riksarkivarie. I Uppsala hade Järta introducerat Juel i Hwassers
krets och därvid övertygat denne om att Juel var en kapacitet som universitetet borde taga vara på. Juel stod dessutom på god fot med kanslerssekreteraren Johan Jacob Nordström och med Daniel Hwasser, som i sin tur stod
kronprins Carl nära. Detta förhållande skulle också inverka på utnämningsprocessen. Hela tillsättningen utgjorde ett idealtypiskt exempel på de dolda
nätverkens betydelse. I detta fall ingick både kungen och kronprinsen i det
kotteri som arbetade för Juels sak.
Det första Juel gjorde sedan han erhållit konsistoriets, för hans vidkommande nedslående, beslut var att bege sig till kanslerssekreteraren och riksarkivarien Johan Jacob Nordström för att klaga. Han ansåg sig vara offer för
en komplott, vars hjärna var Johan Christopher Lindblad. När Juel återvände till Uppsala var han, enligt Olivecronas självbiografi, mycket upprymd
och meddelade sina vänner att ”kronprinsen givit honom sitt bestämda löfte
att han, ehuru han stod i tredje förslagsrummet, skulle erhålla den lediga
professuren, och att kronprinsen med handslag bekräftat detta löfte”.
Olivecrona svarade på ett okonventionellt sätt. När han insåg att han
höll på att förlora professuren, inte på grund av vetenskapliga meriter, utan
på grund av en medtävlares ”förfvärvade furstegunst” valde han att i Postoch Inrikes Tidningar i september 1851 införa en nedgörande kritik av Juels
professorsspecimen Om Danaarf, vilken med gillande refererades i UpsalaCorrespondenten. Genom att på detta sätt offentligt påvisa bristerna i medtävlarens specimen hoppades Olivecrona kunna försvåra för kungen att utnämna Juel, eftersom kungen enligt regeringsformen endast fick taga hänsyn
till kompetens vid befordringar. Priset blev kunglig onåd, men i mars 1852
utnämnde Oscar I motvilligt Olivecrona till professor. För Juels del blev nederlaget bittert, och hans förhållande till fakulteternas ordinarie professorer
Lindblad, Bergfalk, Delldén och Olivecrona blev mycket ansträngt under
det år som följde. Situationen blev snart ohållbar och i mitten av 1850-talet
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lämnade Juel Uppsala och den akademiska karriären. Den infekterade professorstillsättningen visade att den vetenskapliga specialiseringen hade börjat inträda inom fakulteten. Tidigare ansågs i princip samtliga lärare inom
fakulteten vara kompetenta att inneha alla professurer, och vid tillsättningarna fästes stor vikt vid tjänsteåldern. Mot den bakgrunden är det förståeligt
att Juel hade stora förhoppningar att få professuren, trots att han närmast
uteslutande hade ägnat sig åt kamerallagfarenhet och ekonomisk juridik,
inte civilrätt.
Olivecrona och debatten om dödsstraffet
Med Olivecronas tillträde inträdde den upsaliensiska civilrätten i ett nytt
skede. Den nye professorn hade tagit djupa intryck av Savigny, särskilt dennes System des heutigen Römischen Rechts eller Das Obligationenrecht, vilket
märktes i hans föreläsningar om obligationsrätt och sakrätt under 1850-talet.
Med den historiska skolan följde ett uppsving för rättshistorien, vilket bland
annat innebar att ett historiserande perspektiv blev vanligt även inom övriga juridiska discipliner. Olivecrona gav till exempel gärna sina föreläsningar
en historisk anstrykning, varvid han sökte påvisa det organiska sambandet
mellan närbesläktade rättsinstitut och deras gemensamma förhållande till
den allmänna rättsutvecklingen. I denna anda utvecklade han en historiskdogmatisk metod, vilken företedde likheter med Savignys. Trots att rättshistoria egentligen inte hörde till den civilrättsliga lärostolen höll Olivecrona i
början av 1860-talet utförliga föreläsningar om Sveriges rättshistoria, varvid
han förmedlade en omfattande sammanställning av de svenska rättskällornas historia.
I sitt professorsspecimen Om lagbestämd giftorätt i bo (1848) studerade
Olivecrona giftorättens historiska utveckling. Arbetet, som utkom 1859 i en
ny och reviderad utgåva med titeln Om makars giftorätt i bo (och senare i
ytterligare flera upplagor), torde vara den viktigaste familjerättsliga avhandlingen under 1800-talets andra hälft. Till familjerätten återkom Olivecrona
ofta i sina föreläsningar. Han berörde även andra aspekter av civilrätten,
främst arvsrätten. Hans arbete Testamentsrätten enligt svensk lagstiftning
(1880) byggde på de föreläsningar han höll under läsåren 1854/55 respektive 1863/64 och innehöll många exempel på hans historiserande framställningsmetod. Olivecrona hade ambitionen att utge en samlad framställning
av hela den svenska civilrätten. Han berättar i sina memoarer att han efter
pensioneringen hade hoppats få tillfälle att utge sina föreläsningar över ”den
Svenska CivilRättens särskilda delar samt öfver Sveriges yttre Rättshistoria”.
Någon tid för detta fann han dock aldrig, eftersom han från 1868 och två
decennier framåt var fullt sysselsatt som justitieråd vid Högsta domstolen.
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Olivecrona tog mycket illa vid sig när Aftonbladet i april 1858 anklagade
både honom och Johan Christopher Lindblad för att missbruka sina kollegier, det vill säga sin privata undervisning, för sin egen ekonomiska vinnings
skull. Sedan artikeln publicerats förklarade han för sina studenter att han
omgående tänkte upphöra med all sådan undervisning, eftersom den hade
blivit offentligt kritiserad. Hans studenter samlades dock till ett möte, varvid de beslutade att mangrant uppsöka honom för att uttrycka sin förhoppning att han trots allt skulle fortsätta med sina kollegier. Opinionsyttringen
fick önskat resultat: kollegieundervisningen fortsatte.
Inom både civilrätt och rättshistoria gjorde Olivecrona betydande insatser, men hans mest uppmärksammade arbete hörde hemma inom straffrättens område. Hans namn har nämligen främst blivit förknippat med boken
Om dödsstraffet (1866) och med hans enträgna motstånd mot detta straff
– som vetenskapsman, som politiker och som justitieråd. Boken översattes till flera språk och blev det utan jämförelse mest internationellt kända
arbetet av en svensk 1800-talsjurist. Tillämpningen av dödsstraffet hade
i Sverige inskränkts vid flera tillfällen under 1800-talets lopp; bland annat hade det helt slopats för religions- och sedlighetsbrott. Strafflagen 1864
innebar ytterligare en viktig uppluckring, eftersom livstids straffarbete infördes som ett alternativt straff för alla brott vilka tidigare enbart hade
varit belagda med dödsstraff. Ett enda undantag angavs, nämligen ”dråp,
såsom i 14:3, 4 sägs, vilket begås av livstidsfånge och där omständigheterna
ej äro förmildrande”.
Frågan om dödsstraffets vara eller icke vara aktualiserades i såväl den
politiska som juridiska och filosofiska diskussionen vid 1860-talets mitt. På
hösten 1865 föreslog Sven Rosenberg i bondeståndet att dödsstraffet borde
suspenderas under tio till femton år för att man skulle kunna bedöma om
dess avskaffande skulle få några konsekvenser för den grova brottsligheten.
Olivecrona gick ännu längre. Han deltog som representant för adeln vid
1860 års riksdag och bidrog där till att 1734 års strafflag mildrades i flera
avseenden. I ett anförande på Riddarhuset sommaren 1863 uttryckte han
åsikten att dödsstraffet helt borde avskaffas, vilken ståndpunkt han vidare
utvecklade i Om dödsstraffet. Med utgångspunkt hos Beccaria och andra
rättsfilosofer bemötte han systematiskt alla argument för dödsstraffets bibehållande, såväl religiösa som filosofiska och rättssäkerhetsmässiga. För Olivecrona, som annars inte hade mycket till övers för Comte och positivisterna,
handlade det om att dödsstraffet representerade ett kulturstadium som det
svenska folket borde ha passerat. Dödsstraffet var kanske nödvändigt ”på ett
lägre kulturstadium”, men dess användning ”vid en högre civilisation kunna
betydligt inskränkas eller icke blifva vidare erforderlig”.
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I pressen mottogs Om dödsstraffet i allmänhet mycket välvilligt. Aftonbladet ägnade fyra artiklar åt verket, och skrev bland annat: ”Oss återstår
blott att hembära vår gärd av tacksamhet till författaren, vartill vi knyta den
förhoppningen att dödsstraffets utplånande ur Sveriges lag måtte skänka
honom den lön för hans ädla bemödanden, som vi veta att han framför
varje annan eftersträvar.” Liknande ståndpunkt intogs av Fäderneslandet,
Nya Dagligt Allehanda och Stockholms Dagblad. Den högkyrkliga Wäktaren
kritiserade honom däremot i skarpa ordalag. Tidningen fann det vara ställt
bortom allt tvivel att Olivecrona inte stod ”på bibelns, det heliga Guds ords
grund, då han, i enlighet med den så kallade humanismens rationalistiska
lära, utdömer dödsstraffets rättmätighet”.
Det var dock inte bara från högkyrkligt håll som Olivecrona fick mottaga
kritik. Filosofen Christopher Jacob Boström hade nämligen kort dessförinnan understrukit att dödsstraffet var nödvändigt för statens fortbestånd. I
sin bok Anmärkningar om helfvetesläran från 1864 framhöll han att myndigheterna endast befordrade brottslingens eget bästa ”när det genom dödsstraffet rättvisligen skiljer honom vid lifvet, d.ä. när det blott befriar honom från en sinnlighet, öfver hvilken förnuftet hos honom visat sig sakna
all magt”. Boströmianerna slöt som vanligt upp bakom sin lärofader. Axel
Nyblaeus utgav 1865 Om staters straffrätt, där han utlade en rad argument
för dödsstraffets bevarande. I en anonym motskrift angrep skriftställaren
Richard Kleen Olivecronas ståndpunkt, likaså utifrån boströmianska utgångspunkter. Vid riksdagen 1867, där frågan var uppe för diskussion, uppträdde Boströms efterträdare Sigurd Ribbing till stöd för dödsstraffets bibehållande. Trots att deras åsikter om dödsstraffet således gick isär rådde
ingen personlig osämja mellan Boström och Olivecrona. ”Oaktat våra ofta
upprepade dispyter i detta ämne”, skriver Olivecrona, ”förblefvo vi dock
alltid goda vänner.” Redan 1868 utkom Om dödsstraffet i en något utökad
fransk översättning och vid mitten av 1880-talet utgavs den även på finska.
I flera andra skrifter framhöll Olivecrona betydelsen av att återanpassa
brottslingar till samhället och inte minst behovet av att bekämpa brottslighetens uppkomst. Under en lång rad utlandsresor studerade han både
hur fångvården och den juridiska utbildningen bedrevs i andra länder. Han
korresponderade med en rad framstående europeiska jurister, och dessa internationella kontakter ledde till att Uppsalajuridikens provinsiella isolering
bröts. Därtill bidrog att han invaldes i flera utländska akademier, bland andra det 1873 grundade L’Institut de droit international. Han engagerade sig på
olika sätt för att förhindra att barn och ungdomar vanvårdades, och år 1873
deltog han i stiftandet av Föreningen till minne af konung Oscar och drottning Josephina – en stödförening för värnlösa barn.
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Rosalie och Knut Olivecrona som nygifta 1857. Rosalie Olivecrona, född Roos, tillhörde den
svenska kvinnorörelsens pionjärer. Båda makarna deltog i grundandet av Tidskrift för hemmet, i vars redaktion Rosalie ingick under parets Uppsalatid.

Olivecronas kamp mot dödsstraffet
Knut Olivecrona blev som professor i civilrätt i Uppsala och sedan som justitieråd i Stockholm framför allt förknippad med sin radikala ståndpunkt i dödsstraffsfrågan. Han arbetade
och propagerade ihärdigt för att detta straff skulle avskaffas, och hans bok Om dödsstraffet
(1866) översattes till flera språk. Tio år senare, i maj 1876, halshöggs de båda rånmördarna
Gustaf Adolf Hjert och Konrad Tector efter en utdragen och uppmärksammad process,
som återigen skärpte motsättningarna mellan anhängare av och motståndare till dödsstraffet. När Högsta domstolen fastställde dödsdomarna var Olivecrona den ende som
reserverade sig. Hans anförande illustrerar väl hans principiella motstånd mot dödsstraffet:
Twenne högtidliga afrättningar, dit skaror af nyfikna, skådelystna personer från aflägsna landsändar twifwelsutan skola tillströmma för att bewittna de blodiga skådespelen af statens rättwisa,
skulle, enligt min öfvertygelse, icke annat än i hög grad werka demoraliserande på de folkmassor, som ditkomma i afsigt att mätta sin lystnad att se blod flyta och att iakttaga huru delinqventerne uppträda wid tillfället. Mängden af de skådelystna skall för Hjert och Tector känna
medlidande eller beundran öfwer deras hållning under de sista ögonblicken, allt efter som de
komma att framträda till stupstocken antingen med wacklande gång och med undergifwenhet
för sitt öde eller med fasta steg modigt gå döden till mötes. Man skall i en sådan stund föga
tänka på deras brott; men så mycket mera på deras personer. Minnet af deras afrättande skall
i wisor besjungas och genom talrika afbildningar illustreras för den råa massan af folket, som
för framtiden skall omgärda deras namn med ett slags gloria, hwilken deremot aldrig tillfaller
dem, hwilka undangömmes i statens fängelser och der snart glömmas, om ock hågkomsten af
deras illbragder lefwer.
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Olivecrona, som i början av 1860-talet var universitetets rektor och under 1867 ordförande i Uppsala stadsfullmäktige, var inriktad på att kvarstå som professor fram till pensioneringen. Men i januari 1868, kort efter
dödsstraffsdebatten, valde han att acceptera justitiestatsministern Louis
De Geers för honom oväntade erbjudande att lämna Uppsala för att taga
plats i Högsta domstolen. När han anlände till Stockholm för att diskutera
tillträdet blev han, enligt vad han själv berättar, väl mottagen av De Geer,
som ”syntes alldeles hafva glömt att jag under debatten på Riddarhuset i
december 1865 uppträtt emot honom och bekämpat det s.k. De Geerska
förslaget rörande ståndsrepresentationens upphävande och antagandet av en
ny nationalrepresentation”. Den politiskt strängt konservative Olivecrona
hade svårt att acceptera representationsreformen och hans aktiva politiska
engagemang upphörde efter ståndsriksdagens avskaffande. Däremot utgjorde platsen i Högsta domstolen en utmärkt plattform för hans arbete för
dödsstraffets avskaffande. Under de dryga tjugo åren (fram till 1889) som
han var justitieråd reserverade han sig konsekvent mot alla dödsdomar, även
mot dem som enligt lagens bokstav måste avkunnas, vilket gjorde att han
för somliga kunde framstå som obekväm. Med tiden fick han fler och fler
anhängare, samtidigt som avrättningarna blev allt färre. Olivecrona, som dog
i februari 1905, fick dock aldrig uppleva straffets definitiva borttagande från
den svenska strafflagen.
Nordling och rättspositivismen
Efterträdare till Olivecrona blev Victor Nordling, som efter ansökan hos
kanslersämbetet erhöll förflyttning från den nyinrättade professuren i rättshistoria. Nordling hade uppehållit den civilrättsliga professuren under Olivecronas rektorat 1861/62. Vid tjugosju års ålder hade han disputerat i civilrätt med avhandlingen Om servituter enligt svensk lag (1859). Han blev docent
och fungerade fram till professorsutnämningen som adjunkt i romersk rätt
och svensk allmän lagfarenhet. Som rättsvetenskapsman orienterade han sig
bort från den historiska skolans starka inflytande. I stället betonade han statens betydelse för lagstiftningen och ansåg följaktligen att de skrivna lagarna
borde utgöra det centrala studieobjektet. Således lyfte han fram nationella
rättssatsers egenart och distanserade sig från vad han uppfattade som klichéer. Genom detta program, som Nordling framför allt förmedlade via sina
föreläsningar, ändrade civilrätten karaktär under 1870-talet. Till Nordlings
linje anslöt sig bland annat hans elever Johan Hagströmer och Ivar Afzelius.
Dessa tre ledde gemensamt vad som kan kallas uppbrottet från den historiska skolan, som tidigare varit det dominerande perspektivet inom den
upsaliensiska civilrätten.
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Bland Nordlings skrifter fick Föreläsningar i svensk civilrätt allmänna delen (1882) störst spridning och betydelse. En tredje upplaga av detta arbete
utkom så sent som 1913, femton år efter författarens död. Nordling var en
praktiskt sinnad jurist som dessutom var kommunalpolitiskt engagerad och
ingick i styrelsen för Henrik Gahns Aseptin-Amykos.
Sveriges första kvinnliga jurist Elsa Eschelsson skolades under Nordling,
vars inriktning hon stod nära. Hon disputerade 1897 med Om begreppet
gåfva enligt svensk rätt, varefter hon utsågs att vikariera på Ernst Tryggers
professur. Förordnandet förnyades de följande åren och under denna tid
uppmärksammade hon bland annat tryckfrihetsförordningen i sina föreläsningar. Fram till hennes tragiska bortgång på våren 1911 tillhörde hon
juridiska fakulteten, där hon till en början hade många välvilliga lärare,
däribland Victor Nordling, Ernst Trygger och Johan Hagströmer (som också var hennes svåger). Likafullt stötte hon redan åren före sekelskiftet på
motstånd, och av grundlagsmässiga skäl förbigicks hon när vikariatet på
professuren i civilrätt skulle tillsättas 1898. Trots motgången fortsatte hon
att forska och publicerade bland annat studier över civiläktenskapet och
besittningsrätten.
Tore Almén, som disputerade 1897 med första delen av tvåbandsverket
Om auktion såsom medel att åvägabringa aftal, var elev till Victor Nordling.
Hans fakultetsopponent var Elsa Eschelsson. I likhet med Nordling distanserade han sig från den historiska skolan. Han intresserade sig främst för avtalsläran och handelsrätten. Hösten 1897 uppehöll han som nybliven docent
den extra ordinarie professuren i civilrätt (vikariatet till vilket Eschelsson
förbigicks), men han lämnade universitetet redan 1902. Därefter ägnade han
sig huvudsakligen åt praktiskt lagstiftningsarbete. År 1916 grundade han
Svensk juristtidning tillsammans med Karl Schlyter. Almén avancerade till
justitieråd men dog redan 1919 i spanska sjukan.
Ensamforskaren Winroth
Tore Almén sökte i slutet av 1898 professuren i civilrätt efter Nordlings
bortgång. Han fullföljde dock aldrig sin ansökan, varför endast hans medsökande Alfred Winroth återstod vid specimenstidens utgång i februari följande år. Winroth hade inlett sina universitetsstudier i Uppsala, där han
disputerade med Om tjenstehjonsförhållandet enligt svensk rätt (1878), vilken till omfånget påstås ha varit den största avhandling som framlagts vid
universitetet sedan reformen 1852. Året efter disputationen utsågs han till
docent i svensk allmän lagfarenhet, rättshistoria och administrativ rätt, och
vikarierade under en kortare period som professor. År 1880 utsågs han till
extra ordinarie professor i romersk rätt och svensk rättshistoria i Lund. I
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början av 1890-talet övergick han till professuren i civilrätt vid samma universitet. Under sina två decennier i Lund gjorde han en betydande insats för
att höja nivån på de juridiska studierna.
När Winroth 1899, som ende kvarstående sökande, ville återvända till
Uppsala var sakkunnigförfarandet naturligtvis mest en formsak. Hans tidigare vetenskapliga författarskap hade redan 1892 fått goda vitsord av Knut
Olivecrona och Ludvig Annerstedt när han sökte och fick Lundaprofessuren. Han blev enhälligt förklarad kompetent av fakulteten och uppfördes en
månad senare på förslag av konsistoriet. Tillsättningen föregicks däremot av
komplikationer av annat slag. I enlighet med principbeslutet från oktober
1890 hade fakulteten nämligen kallat Wilhelm Sjögren till ordinarie professor efter Victor Nordlings död. Sjögren behöll dock sina läroämnen romersk
rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria, varför lärostolen i civilrätt i stället utlystes som en extra ordinarie professur. Mot detta protesterade Winroth, varvid han underströk att ”för de juridiska ämnena utgör civilrätten
det centrala ämnet, i förhållande till hvilket de öfriga mera eller mindre te
sig såsom utbrytningar eller såsom lemmar å en sammanhängande stomme”.
Det vore därför absurt att degradera lärostolen i civilrätt från en ordinarie
till en extra ordinarie professur, varigenom företrädaren för fakultetens viktigaste ämne således berövades säte och stämma i det akademiska konsis
toriet. Genom flyttningen till Uppsala skulle Winroth därmed bli tvungen
att ge upp sin ställning som ordinarie professor.
Juridiska fakulteten försvarade sitt agerande, men Göteborgstidningen
Morgonposten tog helt och hållet Winroths parti. Tidningen framhöll att
civilrätten hade avgjort större betydelse än de tre ämnen som Sjögren företrädde. Romersk rätt ingick till exempel inte alls i hovrättsexamen och
rättshistoria var inte obligatoriskt. Juridisk encyklopedi ingick visserligen,
men endast som ett underordnat ämne. Till detta kom att Sjögrens professur inom kort skulle delas, varför han endast skulle behålla ansvaret för
rättshistorien. I praktiken innebar detta att en ämnesmässigt begränsad
forskarprofessur med liten kontakt med undervisningen skulle ha högre status och högre lön än fakultetens mest centrala ämne. Morgonposten ansåg
att hela förfarandet utgjorde ett paradexempel på de risker, som var förbundna med direkta kallelser till professurer: ”Vid pass ett tjugutal år äro
nu förflutna, sedan genom sakkunnig-institutionens införande en välbehöflig
skranka sattes för det akademiska godtycket, humbugen och intrigspelet i
befordringsfrågor. Men det finnes en sällsam likhet mellan gamla synder och
amerikanska lifförsäkringsagenter; när de kastas ut genom dörren, krypa
de åter in genom fönstret eller möjligen på någon annan mera fördold väg.”
År 1905 blev Winroth befordrad till ordinarie professor, men fram till dess
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varade således det märkliga förhållandet att civilrätten endast företräddes av
en extra ordinarie professor.
Winroth var en trägen och nitisk arkivforskare, en hängiven empiriker,
som försökte belysa den svenska rättens historiska utveckling genom att
samla mängder av lagar och prejudikat. I detta avseende anslöt han sig till
Windscheids metod. Winroths ambition var att återge den gällande svenska rättens innehåll och han stod främmande för abstrakta rättsfilosofiska
spekulationer. Han var elev till Victor Nordling men distanserade sig från
dennes inriktning, vilken han avfärdade som ett ”abstrakt önsketänkande
utan nödigt iakttagande af de konkreta sakförhållandena, filosofiska tankeöfningar med lagrum och rättsnormer till material”. I motsats till lärarens
filosofiska utsvävningar betonade Winroth att han själv endast arbetade
med praxis och för praxis. ”Civilrätten vid ett svenskt universitet måste dock i första rummet lämna upplysning om hvad, som jämlikt lag och
praxis tillämpas här i landet på det civilrättsliga området”, framhöll han
1905 i ett anförande i fakulteten. Winroths mest omfattande verk var det
ofullbordade Svensk civilrätt, som utkom i fem delar mellan 1898 och 1909.
Arbetet behandlade nästan hela familjerätten, vilken utgjorde hans särskilda specialområde. I sitt omfångsrika författarskap berörde han dock även
andra delar av civilrätten, till exempel skadeståndsläran. Ett omfångsrikt
författarskap ansåg han för övrigt vara meriterande i sig. Om en författare
endast utgivit ett arbete, instruerade han sina studenter 1904, ”vore detta
i regel ej för mycket att lita på, ty här liksom på andra områden gällde, att
öfning ger färdighet, och först efter ett flertal arbeten vunnes i allmänhet
den nödiga skärpan”.
Winroth var en komplicerad person. Han personifierade ensamforskaren
och deltog, till skillnad från många av kollegerna inom fakulteten, aldrig i
det praktiska lagstiftningsarbetet. ”Hans lynne och läggning”, konstaterar
Wilhelm Sjögren, ”lämpade sig icke för de kollegiala former, i hvilka ett
dylikt arbete måste bedrifvas.” Genom hela sitt liv valde Winroth medvetet att isolera sig och gå sin egen väg. Den lundensiske straffrättsprofessorn
Johan Thyrén har beklagat hans oförmåga att kompromissa och rent av liknat honom vid Djingis Khan. Winroth har vidare karakteriserats som dels
”en juridikens Strindberg”, dels ”ett slags sanningesägare åt svenska nationen,
något efter Sundbärgskt mönster, men mera bitter och ensidigt mörksynt”.
Dessa omdömen gäller dock mindre hans vetenskapliga arbeten än de mer
populärt hållna skrifterna. En av dem som fick uppleva den hänsynslöshet,
som han ibland kunde begagna sig av, var docenten Elsa Eschelsson. Den
mycket uppmärksammade fejden dem emellan, som pågick under flera år,
har skildrats på annan plats.
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Utformningen av den juridiska undervisningen var en fråga som mycket
intresserade Winroth. Hans genomgående tanke var att det juridiska studiet skulle bedrivas i nära anslutning till det praktiska livet. Därför ansåg
han, i likhet med förespråkarna för en universitetsflyttning på 1850-talet, att
den juridiska ämbetsutbildningen borde flyttas till Stockholm. Han tog själv
aktiv del i upprättandet av juridiska fakulteten vid Stockholms högskola,
vid vilken han utsågs till professor sommaren 1907. Sju år senare, på senhösten 1914, avled han i sviterna av en hjärnblödning. Till följd av Winroths
övergång till Stockholms högskola 1907 hemställde juridiska fakulteten att
professorn i rättshistoria Wilhelm Sjögren skulle övertaga den lediga professuren i civilrätt. Så skedde, men Sjögren lämnade i sin tur professuren redan
1909 sedan han blivit utnämnd till justitieråd.
Speciell och internationell privaträtt
En andra, extra ordinarie, professur i civilrätt eller, som den ursprungligen
benämndes, speciell privaträtt inrättades som en följd av omorganisationen
av fakultetens ämnen 1889. Från och med februari 1890 uppehölls den nya
professuren av Hjalmar Hammarskjöld, som halvtannat år senare utnämndes till dess innehavare.
Hammarskjöld hade genomgått Högre allmänna läroverket i Uppsala,
där bland andra Pontus Wikner hade väckt hans intresse för humanistiska
studier. Med avsikten att bli filolog och språkforskare inledde han studier
vid Uppsala universitet, men han övergick snart till juridiken. Bevekelsegrunden bakom den förändrade studiegången är oklar, men sannolikt spelade de svåra ekonomiska omständigheterna en viktig roll. Möjligen var han
inspirerad av sin kusin Carl Gustaf Hammarskjöld, som under hans första
studieår innehade professuren i nationalekonomi. Kusinen var dock tjugofyra år äldre och tillhörde således en annan generation.
Med hjälp av stipendium anträdde Hammarskjöld i november 1884 en
studieresa till Tyskland, som varade drygt ett halvår och som blev av stor
betydelse för hans fortsatta karriär. Han studerade huvudsakligen i Strassburg och Freiburg. Av särskild betydelse blev den kontakt han etablerade
med rättshistorikern och Freiburgprofessorn Karl von Amira.
Året efter hemkomsten disputerade Hammarskjöld med en avhandling
om fraktavtalet och dess viktigaste rättsföljder. Han behandlade bland annat statens förhållande till trafikanterna inom järnvägstrafiken, postväsendet
och telegrafväsendet. Ämnet tillhörde privaträtten, om än det gränsade till
förvaltningsrätten. Enligt Hammarskjöld utgjorde fraktavtalet nämligen en
enskild överenskommelse mellan staten och trafikanterna, men de ifrågavarande avtalen hade samtidigt åtskilliga offentligrättsliga konsekvenser. I så
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Juristen Elsa Eschelsson
Juristen Elsa Eschelsson var inte den första, men väl den andra, kvinnan som disputerade i
Uppsala och Sverige. Hon blev däremot Sveriges första kvinnliga docent.Till skillnad från de
flesta andra kvinnliga doktorer stannade hon kvar vid universitetet, både för att undervisa
och bedriva forskning. Hon publicerade flera betydande arbeten inom civilrätten, bland
andra Bidrag till läran om besittning enligt svensk rätt (1904) som belönades med universitetets Oscarspris. Eschelsson anslöt sig i princip till den filosoferande inriktning som hennes
lärare Victor Nordling hade givit civilrätten. Längre fram intog hon dock en mer självständig
hållning och intresserade sig allt mer för rättspraxis. Hon hoppades kunna bli professor i
civilrätt, och meritmässigt hade hon hävdat sig väl i konkurrensen om de båda lärostolar
som blev lediga i början av 1910-talet. Regeringsformen – som den tolkades i löneregleringskommitténs betänkande 1911 – omintetgjorde dock hennes förhoppningar. Lärostolen i civilrätt skulle, enligt kommittén, förbehållas manliga sökande. Kort efter att Eschelsson
nåtts av detta besked avled hon av en överdos sömnmedel.

måtto kan avhandlingen sägas vara karakteristisk för hans inriktning som juridisk vetenskapsman; hans forskning utgick i grunden från civilrätten, men
tangerade ofta de offentligrättsliga disciplinerna. Genom sina forskningar i
gränslandet mellan dessa båda juridiska områden kom Hammarskjöld även
att lämna viktiga bidrag till förvaltningsrätten. I denna mening var avhandlingen nydanande och den rönte ett välvilligt mottagande, bland annat av
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Köpenhamnsprofessorn Julius Lassen. Studien meriterade författaren till en
docentur i allmän och speciell privaträtt.
Hammarskjöld föreläste över ämnen som sjörätt, näringsrätt och växelrätt. Han utgav dessutom ytterligare en avhandling, Om grufregal och
grufegendom i allmänhet enligt svensk rätt (1891). Även denna studie behandlade således ett ämne som befann sig i gränslandet mellan privat och offentlig rätt. Hammarskjölds betydelse som professor och universitetslärare blev
dock begränsad, eftersom hans krafter snart togs i anspråk på annat håll. I
september 1893, knappt två år efter sin utnämning, utsågs han till ledamot
av lagberedningen, varför han beviljades tjänstledighet. Han återinträdde
aldrig i tjänst, utan avgick formellt i december 1896.
Hammarskjöld ingick i början av 1900-talet som konsultativt statsråd och
senare justitieminister i Fredrik von Otters ministär. Efter några år vid Göta
hovrätt utsågs han på nytt till statsråd, denna gång som ecklesiastikminister
i Christian Lundebergs regering. En av hans huvuduppgifter blev att slutföra
de svensk-norska unionsförhandlingarna, och han var en av de fyra svenska
delegaterna vid Karlstadskonferensen. Sedan unionen blivit upplöst verkade
han en tid som svenskt sändebud i Köpenhamn, innan han 1907 återvände till
Uppsala som landshövding. Han kunde därmed även återupptaga sitt praktiska juridiska arbete. På regeringens uppdrag författade han ett betänkande,
i vilket han förordade inrättandet av en administrativ högsta domstol. Detta
ledde fram till skapandet av regeringsrätten 1909, vilket Hammarskjöld själv
betraktade som sin främsta juridiska insats, även om det slutliga resultatet
inte i allt överensstämde med hans förslag. Efter ett decenniums frånvaro från
politiken utsågs han i februari 1914 till ledare för den icke-parlamentariska
ministär som tillsattes efter borggårdskrisen. Efter sin avgång 1917 återvände
han till Uppsala och befattningen som landshövding, vilken han innehade till
pensioneringen 1930. År 1918 invaldes han på stol nummer sjutton i Svenska
Akademien, där han 1954 efterträddes av sin son Dag Hammarskjöld.
Herman Dahlberg, nybliven docent i förvaltningsrätt och rättshistoria,
förordnades i september 1893 att uppehålla Hjalmar Hammarskjölds professur. Han hade kort dessförinnan försvarat en rättshistorisk avhandling
om fattiglagstiftningen i Sverige fram till 1700-talets mitt. Han hade även
utgivit en studie kring strandrätten, vilket ämne han även utlade i sina föreläsningar. Dahlberg hade fått sin huvudsakliga utbildning vid fakulteten,
men dessutom tillbringat ett och ett halvt år i Berlin, Strassburg, Leipzig och
Halle. Sedan Dahlberg under fem år uppehållit professuren i speciell privaträtt utsågs han i slutet av 1898 till dess ordinarie innehavare. Han kvarstod
på denna befattning ända fram till 1925. Drygt ett decennium senare, 1938,
bytte professuren namn till civilrätt.
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Carl Axel Reuterskiöld var ensam sökande när den nyinrättade extra
ordinarie lärostolen i romersk rätt, juridisk encyklopedi och internationell
privaträtt utlystes 1898. Reuterskiöld var statsvetare och hade fått sin skolning under Oscar Alin. Han disputerade 1893, men övergick därefter till
juridiska fakulteten. År 1897 blev han docent i statsrätt och folkrätt sedan
han utgivit Om stater och internationella rättssubjekt. Studien var dock ingen
formell docentavhandling och ventilerades aldrig offentligt. Docentkompetensen grundades i stället på en sammanvägning av hans insatser inom filosofiska och juridiska fakulteten. Reuterskiöld hade goda meriter i statsrätt
och rättshistoria, det vill säga de discipliner som närmast tangerade stats
vetenskap och historia. Däremot saknade han erfarenhet från de grundläggande juridiska disciplinerna civilrätt, straffrätt och processrätt. Hans
kompetens för den nya lärostolen ifrågasattes därför av de sakkunniga, i
synnerhet av Wilhelm Sjögren, från vars professur den romerska rätten hade
avsöndrats. När sakkunnigutlåtandena blev kända återtog Reuterskiöld sin
ansökan, men bemötte invändningarna i Kritik och motkritik (1900). Han
hävdade att kompetenskraven måste ställas något lägre, eftersom det rörde
sig om en ny professur med ett stort ämnesmässigt omfång.
När professuren utlystes för andra gången inlämnade Reuterskiöld en ny
ansökan. Även denna gång var han ensam sökande, men Wilhelm Sjögren
hade inte ändrat uppfattning. Enligt hans mening hade Reuterskiöld inte
styrkt sin kompetens och skicklighet, tvärtom utmärktes hans författarskap
av bristande skärpa, tvivelaktiga metoder och svaga begreppsdefinitioner.
Sjögren konkluderade bland annat: ”I de skrifter, som sökanden utgifvit i romersk rätt och juridisk encyklopedi, är därför ock hvarje nämnvärdt försök,
som författaren gjort på egen hand, förfeladt.” Sjögren betraktade Reuterskiöld som en historiker och statsvetare, inte som någon jurist. Med tanke
på Sjögrens egen bakgrund som Hegelforskare inom filosofiska fakulteten
kan hans inställning framstå som paradoxal, vilket Reuterskiöld tog fasta
på i en av sina besvärsskrifter: ”Prof. Sjögren började själf såsom rättsfilosof, men synes numera anse t.o.m. allt, som blott gränsar till filosofi, såsom
ett oting inom rättsvetenskapen; konvertiter pläga ju ofta vara de största
renlärighetsifrarne, och utan tvifvel hyllar prof. Sjögren den satsen, att en
humanistiskt bildad sökande till en juridisk profession bör dokumentera sig
ej allenast såsom jurist, utan ock såsom icke-humanist.”
De båda utländska sakkunniga, finländaren Rabbe Axel Wrede och dansken Julius Lassen, förklarade Reuterskiöld kompetent, om än med viss tvekan. På våren 1901 behandlades tillsättningen av fakulteten, vilken förklarade Reuterskiöld inkompetent, låt vara med minsta möjliga marginal. David
Davidson och Ernst Trygger slöt upp bakom Wilhelm Sjögrens linje, medan
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däremot Hugo Blomberg, Herman Dahlberg och Alfred Winroth stödde en
kompetensförklaring. Röstsiffrorna var således tre mot tre, men Sjögrens
utslagsröst i egenskap av dekanus fällde avgörandet. I konsistoriet blev emellertid Reuterskiöld kompetensförklarad med bred marginal. Grecisten Olof
August Danielsson ansåg att han under rådande omständigheter kunde ”i
någon mån jämka med den äljest oeftergifliga fordran på en i allo klart och
otvetydigt fulltygad kompetens”. Flera andra resonerade på ett likartat sätt.
Efter de turbulenta preludierna kunde Reuterskiöld sommaren 1901 tillträda den nya professuren i juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt. Han har själv i skriften Professuren i juridisk encyklopedi,
romersk rätt och internationell privaträtt (1911) berättat att han omgående inledde arbetet med uppgiften att göra professuren till en gemensam lärostol
för den politiska och borgerliga rätten, det vill säga ett slags förening av juridikens två huvudgrenar. Arbetet handlade även om att höja de ifrågavarande
ämnenas status; eftersom de tidigare hade varit förenade med större ämnen
hade deras betydelse marginaliserats. De hade blivit behandlade ”ej blott
som mindre ämnen i examina, något som ligger i sakens natur, utan ock
vetenskapligt som biämnen, hvilka icke kräfde och kanske icke ens kunde
erhålla en fullt själfständig ställning inom Sveriges juridiska vetenskap”.
Reuterskiöld lade ned särskild möda på att etablera den internationella
privaträtten och han föreläste över detta ämne under hela professorstiden.
Den romerska rätten var emellertid minst lika eftersatt; flertalet av dem
som studerade juridik vid universitetet kom över huvud taget aldrig i beröring med ämnet. Genom den så kallade pandektlitteraturens ökade inflytande mot slutet av 1800-talet ökade dock intresset för den romerska
rätten. Till stor del byggde den svenska forskningen i romersk rätt under
denna tid på bearbetningar av den tyska pandektlitteraturen. Reuterskiöld
strävade medvetet efter att anknyta den svenska forskningen till det moderna romerskrättsliga studiet, som i första hand utgick direkt från de gamla
romerska källorna. Otvivelaktigt skedde en uppryckning av det upsaliensiska studiet av romersk rätt under 1900-talets första decennium, inte minst
genom de insatser som Reuterskiölds elev Martin Fehr svarade för. Detta
gällde dock inom forskningen. Den romerska rättens ställning inom den juridiska utbildningen blev däremot försvagad genom examensstadgan 1904.
Två professurer i civilrätt
Efter Wilhelm Sjögrens avgång från professuren i civilrätt 1909 uppstod diskussion om hur fakultetens läroämnen skulle fördelas. Nationalekonomen
David Davidson föreslog att den lärostol som Reuterskiöld vid samma tid
lämnade skulle omvandlas till ytterligare en professur i civilrätt, vilken dis410
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ciplin han ansåg borde företrädas av två professorer. Mot detta opponerade
sig både Reuterskiöld och Herman Dahlberg, men efter en flerårig diskussion (refererad ovan) beslutade Kungl. Maj:t 1912 – i huvudsak efter Davidsons ursprungliga förslag – att civilrätten skulle fördelas på två professurer,
dels civilrätt med internationell privaträtt, dels civilrätt med romersk rätt.
De båda professurerna utlystes omgående och ansökningar inflöt från
Uppsaladocenterna Hugo Wikander och Martin Fehr samt från lundensaren
Vilhelm Lundstedt. Professuren i civilrätt med internationell privaträtt söktes även av den nyblivne Lundadocenten Östen Undén, som dock återkallade sin ansökan i ett tidigt skede. Wikander hade disputerat i Uppsala på
avhandlingen Om rätt till undantag af fast egendom med särskild hänsyn till
frågan om dess natur af s.k. reallast (1909). Han utsågs därefter, som nybliven
docent, att uppehålla den lediga professuren.
Martin Fehr, son till den radikale teologen Fredrik Fehr, hade tidigt specialiserat sig på den romerska rätten och vunnit erkännande, inte minst för
sin avhandling om panträtten, Beiträge zur Lehre vom römischen Pfandrecht
in der klassischen Zeit (1910). Vid denna tid genomförde han flera studieresor till Berlin, München och Leipzig, där han utförde delar av avhandlingsarbetet. Dissertationen väckte stor uppmärksamhet och fick välvilliga
recensioner i den internationella fackpressen, bland annat av Leipzigprofessorn och rättshistorikern Ludwig Mitteis. Fehrs studie föranledde dessutom
rättshistorikern Rudolph Sohm att korrigera sina uppgifter om panträtten
i en senare upplaga av sin klassiska lärobok om den romerska privaträttens
historia. I egenskap av docent i romersk rätt ombesörjde Fehr delar av undervisningen, främst i just romersk rätt, men även i internationell privaträtt
och juridisk encyklopedi.
Lundensaren Vilhelm Lundstedt, som blivit docent 1909, tillhörde samma forskargeneration som sina båda upsaliensiska medsökande. Även Lundstedt hade genomfört studieresor till Tyskland och uppehållit flera professurer i Lund. Redan 1912 hade han sökt sig till Uppsala och erhållit andra
förslagsrum till professuren i processrätt.
Sakkunniga för professuren i civilrätt med romersk rätt var Kristianiaprofessorn Marcus Ingstad, justitierådet Wilhelm Sjögren och Lundaprofessorn Carl Björling. De båda sistnämnda var även sakkunniga för professuren
i civilrätt med internationell privaträtt tillsammans med revisionssekreteraren Tore Almén. De sakkunnigas mening gick isär, i synnerhet beträffande
professuren i civilrätt med romersk rätt. Norrmannen Ingstad hävdade att
Fehr och Lundstedt ägde ett avgjort försteg gentemot Wikander, vars kompetens – särskilt i romersk rätt – han fann högst tveksam. I valet mellan
Fehr och Lundstedt förordade han i bestämda ordalag den förstnämnde: ”Jag
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tillåter mig att varmt och enträget tillråda, att docent Fehr erhåller den lediga professuren. Han är enligt min uppfattning en ovanlig och framstående
vetenskaplig begåfning och – om allt går väl – tror jag, att han kommer att
sätta märke i både svensk och romersk rätt.”
Carl Björling erkände också Fehrs ”större genialitet” och hans ”obestridliga
öfverlägsenhet” gentemot Lundstedt när det gällde romersk rätt. Men han
underströk samtidigt att professurens huvudämne var civilrätt, varför hans
slutsats ändå blev att Lundstedt hade ”något företräde”. Björling uppförde
endast dessa två på förslag, eftersom han inte ansåg att Wikander hade styrkt
sin kompetens. Den tredje sakkunnige, Wilhelm Sjögren, var inte särskilt imponerad av någon av de sökande. Han framhöll dock att både Lundstedt och
Wikander, i nämnd ordning, stod före Fehr, främst i avseende på ”graden af
uppnådd rättsvetenskaplig utbildning”. Det är möjligt att Sjögrens tveksamhet inför Reuterskiölds inriktning även gick ut över dennes elev Fehr.
Fakulteten hade således svårt att få någon verklig vägledning av sina sakkunniga. Folke Wetter ansåg att Wikanders obefintliga meritering inom
romersk rätt omöjliggjorde en kompetensförklaring. För Fehr var läget det
omvända: han var en synnerligen framstående forskare inom den romerska
rätten, men hans renodlat civilrättsliga arbeten var däremot mindre imponerande. Wetter ansåg därför att endast Lundstedt borde uppföras på förslag, en åsikt som delades av David Davidson och Thore Engströmer.
Carl Axel Reuterskiöld talade varmt för Martin Fehr, som han uppförde
i första rum före Lundstedt. ”Beträffande ämnet romersk rätt”, framhöll han,
”torde ingen tvekan kunna råda därom, att doc. F. icke blott bland de sökande är den ojämförligt öfverlägsne, utan därjämte bland alla svenska jurister
den ende, som skapat sig ett i utlandets romanistiska fackkretsar synnerligen
kändt och redan högt ansedt vetenskapligt namn.” Herman Dahlberg instämde med Reuterskiöld, men det hjälpte inte; Fehr blev inkompetensförklarad med tre röster mot två. Domen över Wikander blev genom enhälligt
beslut densamma, varför han valde att återkalla sin ansökan. Saken blev inte
bättre av att Wikanders yngre docentkollega Kurt Lamm utgav skriften Citering eller plagiat? (1913) i vilken Wikander anklagades för plagiat.
I konsistoriet förordades Lundstedt av en stor majoritet; bland dem som
röstade för Fehr fanns bland andra Otto von Friesen, Henrik Schück och
Adolf Noreen. Vid samma sammanträde behandlades även professuren i civilrätt med internationell privaträtt. I denna konkurrens var Fehr naturligtvis chanslös, eftersom hans meriter nästan uteslutande gällde romersk rätt.
Inte heller ansågs Lundstedt och Wikander ha styrkt sin skicklighet. Ärendets behandling mynnade således ut i det nedslående resultatet att ingen av
de sökande uppfördes på förslag. I sitt utlåtande skrev Carl Björling att uni412
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versitetets hantering, snarare än de sökandes tillkortakommanden, utgjorde
huvudanledningen till detta: ”Att resultatet af täflingen om nu ifrågavarande
professorsämbete utfallit så pass ogynnsamt, beror helt visst ingalunda på
någon allmän underlägsenhet i begåfning eller förstudier hos de sökande.
Den värkliga orsaken är fastmer att söka i den för de sökande synnerligen
ofördelaktiga – så vitt jag vet enastående – anordningen med samtidigt ledigförklarande af två professorsämbeten i så närbelägna, men dock ej sammanfallande ämnesområden.”
Lundstedts installation som professor i civilrätt med romersk rätt innebar slutet för den femåriga vakansperioden. Den viktiga civilrätten hade
fått åtminstone en professor. Wikander förordnades samtidigt att vikariera
på professuren i civilrätt och internationell privaträtt. Han sökte tjänsten
även när den utlystes på nytt, men blev förbigången av Östen Undén, som
tillträdde 1917. Såväl Lundstedts som Undéns huvudsakliga professorsverksamhet inföll således under den senare epoken.
Martin Fehr, som blev ringa belönad av universitetet för sina avancerade
studier i den romerska rätten, uppehöll under 1910-talet flera professurer
inom fakulteten. Han övergick till Stockholms högskola, varefter han från
1919 till 1938 var professor i rättsvetenskap vid (och så småningom rektor
för) Handelshögskolan. Under 1920- och 1930-talen tillhörde han de ledande
liberala politikerna i landet.
Ur ett annat perspektiv kan man betrakta tillsättningarna av de båda
professurerna – särskilt det faktum att den ena över huvud taget inte kunde besättas – som ytterligare ett bevis på den orättvisa som drabbade Elsa
Eschelsson.

Nationalekonomi med finansrätt
Pehr Erik Bergfalk hade 1838 övertagit professuren i nationalekonomi med
finansrätt efter Lars Georg Rabenius. Han förvärvade sig ett rykte som
spränglärd polyhistor och var snarare historiker än nationalekonom i ordets
moderna mening. Så hade han också fått sin skolning under Erik Gustaf
Geijer, som satte stora förhoppningar till honom. Till sin politiska läggning
var Bergfalk liberal, varför han aldrig riktigt kände sig hemma i den konservativa akademiska miljön i Uppsala. Särskilt Israel Hwasser fann ofta anledning att angripa honom. Inom konsistoriet var meningarna om Bergfalk
delade och hans egen fakultet avstyrkte hans ansökan om statsmedel för den
studieresa till USA, som han genomförde läsåret 1849/50.
Bergfalk författade en rad större recensioner i bland annat Skandia, Frey
och Nordisk universitetstidskrift, främst av rättshistoriska arbeten. Hans eget
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vetenskapliga författarskap var däremot inte omfattande, men det kommunalförvaltningsrättsliga arbetet Om svenska städernas författning och förvaltning (1838) kan nämnas. Postväsendets historia – både i Sverige och i andra
länder – intresserade honom mycket. I sitt inträdestal i Vitterhetsakademien
behandlade han den svenska postinrättningen från 1636 till Carl XII:s död. I
teoretiskt hänseende var Bergfalk mycket inspirerad av den amerikanske liberale nationalekonomen Henry Charles Carey, som redan Geijer hade uppmärksammat. För dem som skulle tentera för Bergfalk var det tillrådligt att
man behärskade Careys tankegångar, särskilt dem som utlades i Principles
of Political Economy (1837–40). Arbetet översattes på Bergfalks initiativ till
svenska av docenten Sten Johan Stenberg och utgavs under titeln Grunderna
af national-ekonomien (tre volymer, 1853–56).
Carey, som tillhörde Abraham Lincolns närmaste rådgivare, reviderade
så småningom den ensidiga frihandelsvurm, som han från början hade givit uttryck för. Knut Olivecrona har berättat att detta kom som en total
överraskning för hans svenske anhängare Bergfalk. När Carey besökte Sverige 1857 arrangerades en middag till hans ära på restaurang Blå Porten på
Djurgården för en rad svenska frihandelsvänner. Bergfalk höll ett långt tal
till Carey, där han uttryckte sin beundran för dennes teser och tillika sin
egen tillfredsställelse över att han som akademisk lärare kunde förmedla
dessa insikter till sina studenter. ”Härpå”, berättar Olivecrona, ”hade Carey
svarat och tackat Bergfalk för skålen, men tillagt, i en skämtsam ton, att
han nu mera, med stöd af vunnen erfarenhet från sitt eget fädernesland,
måste alldeles desavouera allt hvad han i nämnde bok skrifvit om nyttan
af frihandeln.” Carey betonade tvärtom att han ansåg det vara nödvändigt
att olika länder, utifrån sina respektive förutsättningar, tillämpade ordnade
tullsatser för att hindra att de egna näringarna och industrierna gick under
i den internationella konkurrensen. ”Bergfalk”, fortsätter Olivecrona, ”lärer
härvid blifvit alldeles förbluffad, så att han icke kunde på en lång stund få
fram ett enda ord till uttryck för sin förvåning öfver hvad han nu fick höra
från vännen Carey’s egen mund.”
Bergfalks stora kulturhistoriska lärdom och fascination för detaljer utgjorde inte enbart en tillgång; hans föreläsningar och tentamina blev ofta
föremål för kritik, såväl avseende form som innehåll. När Aftonbladet, som
annars delade Bergfalks liberala värderingar, kritiserade undervisningen vid
fakulteten var det inte minst han som fick klä skott. Hans föreläsningar,
ehuru intressanta och allmänbildande, ansågs vara av tvivelaktig nytta för
blivande jurister, eftersom de allt som oftast ingick ”på för juridiken helt
främmande områden, såsom naturalhistoria, geografi, medicin”. Inte blev det
bättre av att Bergfalk i sina tentamina fordrade kunskap även om rena detal414
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Pehr Erik Bergfalk.

Bergfalk och kolerakarantänen
Under koleraepidemin på hösten 1853 föreläste Pehr Erik Bergfalk över det för en jurist
något originella ämnet kolerans vandringar. Hans bärande tanke var att koleraavspärrningar
och karantäner saknade all praktisk betydelse, varför han kritiserade de åtgärder som myndigheterna i Uppsala hade vidtagit för att skydda staden från smitta. Erfarenheterna från
andra städer talade, ansåg han, för att avspärrningar rentav kunde vara kontraproduktiva,
eftersom ”deras werkan på sinnestämningen, kunna öka receptiviteten för sjukdomen”.
Bergfalks teser blev mycket omdiskuterade och, inte minst, kritiserade. Han borde inte ha
yttrat sig som sakkunnig när han i själva verket var lekman, ansåg man. Tidningen Upsala påpekade att han inte ägde ens ”ringaste auctoritet” inom medicinvetenskapen. Den olyckliga
följden av Bergfalks föreläsningar hade likafullt blivit en ”betydlig afswalning i spärrningsnitet
hos dem, af hwilkas bildning och insigt man bort förmoda motsatsen”.

jer i föreläsningarna. Så beskylldes han för att ha kuggat studenter som inte
klarat att besvara frågor om hur många sängar Serafimerlasarettet hade när
det inrättades, eller som inte visste i hur många sjukdomsfaser gula febern
sönderföll.
När Bergfalk gick i pension framstod hans encyklopediska inriktning
som antikverad. Som emeritus bosatte han sig i Stockholm, där han bättre
kände sig hemma än i det konservativa Uppsala. I huvudstaden kom han att
tillhöra Fredrika Bremers närmaste umgängeskrets. Han dog i januari 1890,
några dagar innan han skulle ha fyllt nittiotvå år. På initiativ av juridiska
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fakulteten restes hösten 1892 en minnesvård på Bergfalks grav på Norra
begravningsplatsen i Solna.
Den ekonomiska juridiken företräddes förutom av professorn även av en
adjunkt. Efter Carl Axel Juels avgång i mitten av 1850-talet var adjunkturen
vakant under några år, men 1859 utnämndes docenten G.K. Hamilton till
innehavare av befattningen. Hamilton fick omgående vikariera på Bergfalks
professur, vilken han uppehöll fram till dennes pensionering. Hamilton sökte därefter professuren i konkurrens med Theodor Rabenius, som 1854, vid
trettioett års ålder, hade blivit professor i administrativ rätt och national
ekonomi i Lund. Rabenius hade dock inlett karriären i Uppsala, där både
hans far och farfar hade varit professorer i juridik. Han var lärjunge till
faderns efterträdare Bergfalk och hade 1851 blivit docent på avhandlingen
Om båtsmanshållet.
Juridiska fakulteten var enig om att Rabenius ägde företräde framför
Hamilton, även om också denne erhöll goda vitsord. Konsistoriet resonerade
på samma sätt, varpå Rabenius utnämndes på våren 1862. Hamilton fick
i stället övertaga den professur i administrativ rätt och nationalekonomi
som Rabenius lämnade i Lund. Rabenius gjorde sina främsta vetenskapliga
insatser inom förvaltningsrätten. Bland hans viktigare skrifter bör nämnas
trebandsverket Handbok i Sveriges gällande förvaltningsrätt (1866–73), där
han framhöll att förvaltningsrätten som disciplin sammanfattade områden
som ekonomirätt, politirätt och finansrätt. Han återvände till detta ämne i
uppsatsen ”Om förvaltningsrättens begrepp, betydelse och handhafvande” i
Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning 1874.
År 1863 hade Rabenius utgivit den för privaträtten inte oväsentliga skriften Om eganderätten till grufvor, där han utifrån 1855 års gruvstadga försökte
klargöra statens respektive enskilda personers äganderätt till malmfyndigheter. Gruvrätten blev ett av Rabenius’ specialområden, varför han i början
av 1870-talet fick i uppdrag att medverka vid utarbetandet av en ny gruvstadga. Även tidigare hade hans juridiska insikter kommit till användning
inom det praktiska lagstiftningsarbetet, till exempel när han 1861 kallades
till Högsta domstolen för att föredraga ett förslag till ny sjölag.
Adjunkturen i nationalekonomi, folkrätt samt svensk stats- och specialrätt, som G.K. Hamilton lämnat, fick 1865 en ny innehavare i Ludvig Annerstedt. Denne erhöll emellertid efter några år förflyttning till fakultetens
andra adjunktur i romersk rätt och allmän lagfarenhet. När adjunkturen
i nationalekonomi utlystes anmälde endast en sökande intresse, nämligen
Carl Gustaf Hammarskjöld. Han förklarades skicklig och kompetent av en
enhällig fakultet, varefter han utnämndes en månad senare. Kort dessförinnan hade han sökt motsvarande adjunktur i Lund och då utgivit avhand-
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Theodor Rabenius. Fotografi av Henri Osti.

En musikalisk rättslärd
Theodor Rabenius återvände till Uppsala från Lund när han 1862 utsågs till professor i
nationalekonomi med finansrätt. Både hans far Lars Georg Rabenius och hans farfar Olof
Rabenius hade tidigare varit professorer vid den juridiska fakulteten i Uppsala. Theodor
Rabenius tillhörde sin tids upsaliensiska kulturpersonligheter. Under studenttiden ingick han
i sällskapslivet kring bland andra Gunnar Wennerberg och J.A. Josephson. Även landshövdingparet Adolf och Agnes Hamilton tillhörde hans vänkrets. Rabenius var mycket musikalisk och blev tidigt medlem av Orphei Drängar och Filharmoniska sällskapet. Han innehade
befattningen som inspector musices vid universitetet och författade musikuppsatser till de
verk som Akademiska Kapellet framförde under Josephsons ledning. I sitt andra äktenskap
var han gift med den tjugosex år yngre sångerskan Olena Falkman, som var högt ansedd av
samtiden. Rabenius led av depressioner och var under långa perioder oförmögen att sköta
professuren. Han avgick med pension 1889 och dog tre år senare.

lingen Om lösdrifvare och deras behandling, företrädesvis enligt svensk lag
som specimen. Hammarskjöld hade blivit docent i nationalekonomi och finansrätt 1866. Under det följande decenniet förestod han vid olika tillfällen
professurerna i svensk statsrätt, kyrkorätt, krigslagfarenhet och folkrätt, i
nationalekonomi samt i kriminal- och processrätt. Således föreläste han över
vitt skilda juridiska ämnen. Därutöver innehade han befattningen som universitetets ombudsman i rättegångsärenden mellan 1868 och 1875. Till detta
kan läggas att han var ordförande i Uppsala stadsfullmäktige mellan 1873
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och 1880 samt att han var kyrkligt engagerad, bland annat som delegat vid
ett antal kyrkomöten. Redan under studenttiden slöt han sig till väckelsekretsarna kring Lördagsföreningen och senare var han medarbetare i Theologisk tidskrift, vilken fungerade som språkrör för den lågkyrkligt orienterade
teologiska fakulteten i Uppsala.
I samband med adjunktsreformen 1877 skedde en omfördelning av fakultetens läroämnen, bland annat genom att Theodor Rabenius’ lärostol
delades. På fakultetens förslag beslutade Kungl. Maj:t att ämnena nationalekonomi och finansrätt skulle utbrytas ur professuren i närings- och politirätt, vars innehavare Rabenius fortsatte att vara. Till förste innehavare av
den nya professuren i nationalekonomi och finansrätt utsågs Carl Gustaf
Hammarskjöld. Mellan 1879 och 1881 var Hammarskjöld ledamot av riksdagens andra kammare. I april 1880 utsågs han till konsultativt statsråd och
i augusti samma år till ecklesiastikminister. Uppdraget innebar att han var
tjänstledig från lärostolen, till vilken han aldrig återvände. Efter sin avgång
som minister 1888 utsågs han nämligen till justitieråd, varvid han sade upp
sig från professuren. Under tiden som professor framträdde Hammarskjöld
som en övertygad frihandelsvän. Han bekämpade nymalthusianismen, särskilt dess främste förkämpe i Sverige Knut Wicksell. Gentemot denne utgav han motskriften Några ord med anledning af ett utkommet arbete om
fattigdomens vigtigaste orsak och botemedel (1880), i vilken han bland annat uppmärksammade Careys kritik av Malthus’ tes att befolkningstillväxt
automatiskt ledde till armod. I denna strid fick Hammarskjöld understöd
av sin docent David Davidson, som tillsammans med filosofen Lawrence
Heap Åberg, Artur Bendixson och August Nilsson utgav häftet Granskning
af Herr. Kand. K. Wicksells arbete om samhällsolyckornas vigtigaste orsak
och botemedel (1880). Davidson ifrågasatte Wicksells nationalekonomiska
insikter och framhöll att bruket av konstlade sexuella preventiva metoder
var osedligt.
Davidson och nationalekonomin
Den akademiska nationalekonomin upplevde, som framgått, knappast någon storhetstid under de första decennierna av denna epok. Bergfalk var
framför allt historiker, Rabenius var sjuklig och Hammarskjöld kom allt mer
att ägna sig åt politiken. Följden blev att nationalekonomin förblev outvecklad och förde en ganska undanskymd tillvaro i skuggan av de övriga juridiska
disciplinerna.
I Hammarskjölds frånvaro uppehölls professuren av docenten David Davidson, som snart framträdde som en verklig disciplinbyggare. Hans betydelse för den moderna ekonomiska vetenskapens framväxt blev stor även i
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ett nationellt sammanhang, ehuru han har hamnat i viss skugga av Gustav
Cassel och Knut Wicksell. I själva verket författade Davidson sina första
rena nationalekonomiska arbeten tidigare än dessa båda och fram till Wicksells utnämning till professor i Lund 1901 var han nationalekonomins ende
akademiske ämnesföreträdare i landet. Till skillnad från Cassel och Wicksell var Davidsons internationella förbindelser däremot begränsade och hans
skrifter är, med något enstaka undantag, författade på svenska.
Davidson hade avlagt juridisk grundexamen i början av 1870-talet och
framlagt avhandlingen Bidrag till läran om de ekonomiska lagarna för kapitalbildningen (1878). Studien, med vilken han blev docent, rönte stor uppmärksamhet. Den var det första svenska nationalekonomiska arbetet som både
metodiskt och innehållsmässigt anknöt till den internationella vetenskapliga
diskussionen. Till skillnad från den tidigare svenska forskningen på området,
som uppehöll sig vid handfasta politiska eller praktiska problem, var den
rent teoretiskt inriktad. I likhet med Carl Gustaf Hammarskjöld, som i sin
undervisning bland annat uppmärksammade Emanuel Herrmann och Hans
von Mangoldt, var Davidson i teoretiskt hänseende påtagligt tyskorienterad.
Förutom från dessa båda hämtade han inspiration från nationalekonomer
som Carl Menger, Karl Knies och Karl Marx.
Från maj till december 1879 studerade Davidson för Knies i Heidelberg.
Under utlandsvistelsen började han ifrågasätta sitt tidigare metodologiska
förhållningssätt, vilket framgår av brev han skrev från Tyskland till sin nära
förtrogne nordisten Adolf Noreen. Uppenbarligen kände Davidson en allt
större tvekan inför nationalekonomins möjligheter som självständig akademisk disciplin. Han ställde frågan om den inte i stället ”måste uppgå såsom
en del i sociologien”. I detta avseende var han påverkad av den brittiske nationalekonomen och anhängaren av den historiska skolan John Kells Ingram
samt, framför allt, av Karl Rodbertus-Jagetzow.
Den vetenskapliga nyorienteringen präglade Davidsons nästa stora arbete, Bidrag till jordränteteoriens historia (1880), som han utgav efter återkomsten till Uppsala. I motsats till Davidsons övriga produktion utmärktes detta
arbete av en samhällsvetenskaplig orientering. Influenserna från RodbertusJagetzow var tydliga, men han lämnade också stort utrymme åt dennes kritiker Knies. I arbetet anknöt Davidson dessutom för första gången till den
engelske nationalekonomen David Ricardo, för vilken han hyste den största,
om än inte oreserverade, respekt. Ricardo hade vid mitten av 1810-talet
formulerat en teori om jordräntan, det vill säga jordegendomars avkastning,
som därefter blev mycket omdebatterad.
Under nästan hela 1880-talet ansvarade Davidson för både undervisning
och examination i ämnet nationalekonomi, men var samtidigt verksam som
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lärare i kameralistik och ekonomisk rättskunskap vid Ultuna lantbruksinstitut. Under dessa år ägnade han sina forskningar huvudsakligen åt områden som finansvetenskap, finansrätt och penningteori. I skriften Om beskattningsnormen vid inkomstskatten (1889) presenterade han en vetenskapligt
grundad teori om inkomstbegreppet för skatteändamål, vilken han senare
både utvidgade och försvarade i offentliga meningsutbyten. Denna skrift
tjänade tillsammans med Kommentar till bevillningsförordningen (1889) som
Davidsons specimen för professuren.
I april 1890 utnämndes Davidson, utan föregående ansökan, till ordinarie
professor i nationalekonomi och finansrätt efter att dessförinnan ha varit
både tillförordnad och extra ordinarie professor efter Hammarskjölds avgång. Kort därefter höll han sin installationsföreläsning ”Om konkurrensens
inskränkande och upphäfvande äfven under fullständig näringsfrihet”.
I debatten om samhällsolyckornas orsaker 1880 uppträdde Davidson som
kritiker av Knut Wicksell. Femton år senare gav han däremot den kontroversielle nationalekonomen sitt stöd i en annan uppmärksammad strid, i
vilken den juridiska fakulteten i högsta grad var inblandad. På hösten 1895
begärde Knut Wicksell hos Kungl. Maj:t att få ansöka om en docentur i
nationalekonomi med finansrätt inom någon av de filosofiska fakulteterna
i Uppsala och Lund, trots att en docentur egentligen endast kunde sökas
inom den fakultet där ämnet hörde hemma. Ärendet sändes på remiss till de
båda universiteten. Humanistiska sektionen i Uppsala ansåg att Wicksells
begäran borde avslås; däremot fick Wicksell stöd av majoriteten av motsvarande sektion i Lund.
Trots detta fattade Kungl. Maj:t i mars 1896 beslutet att avslå Wicksells
ansökan. Yttrandet från Uppsala hade otvivelaktigt stor betydelse för utgången, särskilt som flera ledamöter hänvisade till hans obekväma politiska
åsikter. Oscar Alin ansåg exempelvis att hans föredragsverksamhet i sig borde utgöra ett hinder för anställning vid universitetet. Flera av Uppsalahumanisterna hade uttryckligen hänvisat Wicksell till juridiska fakulteten, där
de ansåg att han hörde hemma. Följande månad anhöll Wicksell om en docentur vid juridiska fakulteten i Uppsala. Följden blev emellertid avslag även
denna gång. Fakulteten påpekade att han saknade juridiska kunskaper och
en juridisk examen. Mot detta beslut anförde Davidson starka invändningar,
eftersom det skulle försvåra nationalekonomers karriärmöjligheter om de
hindrades av både filosofiska och juridiska fakulteten. Även i juridiska fakulteten förekom öppna anspelningar på Wicksells politiska verksamhet. En
av Stockholmstidningarna rapporterade att en fakultetsledamot i ett enskilt
sammanhang hade yttrat sig mera oförblommerat om att ”malthusianer” och
”lennstrandare” inte hörde hemma vid juridiska fakulteten.
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David Davidson och titelsidan till första årgången av Ekonomisk tidskrift. Fotografiet är
taget av Anders Wiklund omkring 1890.

Davidson och Ekonomisk tidskrift
Inrättandet av en vetenskaplig tidskrift blev en viktig angelägenhet för nya vetenskapliga
discipliner, som önskade vinna erkännande och uppmärksamhet. Flera försök hade tidigare
gjorts för att etablera ett vetenskapligt organ för nationalekonomin, men ansatserna hade
runnit ut i sanden. David Davidson rönte större framgång med Ekonomisk tidskrift, som
utkom första gången 1899. Den första årgången innehöll tjugotvå artiklar, varav redaktören
själv svarade för sju. Gustav Cassel bidrog med fyra artiklar, Knut Wicksell med två. Tidskriften var helt och hållet Davidsons verk. Han kvarstod som dess redaktör under nästan fyrtio
år och införde otaliga uppsatser. I likhet med hans övriga skrifter var artiklarna i tidskriften
författade på svenska. Inte förrän 1947 infördes den första artikeln på engelska. År 1965
övergick man helt till engelskan, varvid tidskriften bytte namn till The Swedish Journal of
Economics (från 1976 utges den på samnordisk basis under titeln The Scandinavian Journal
of Economics). När Davidson 1938 lämnade ifrån sig redaktörskapet till Erik Lundberg och
Ingvar Svennilson var han åttiofyra år gammal. Från professuren hade han däremot avgått
med pension redan 1919.

Genom sin samlade insats etablerade Davidson den moderna nationalekonomin som disciplin vid universitetet. Som ett mått på den allt större
betydelse som nationalekonomin fick under Davidsons ledning kan man betrakta det faktum att ämnet från och med 1909 kunde medtagas i filosofiska
examina, förutsatt att professorn inom juridiska fakulteten var oförhindrad
och villig att examinera. Samtidigt företrädde Davidson även finansrätten,
vilket utgjorde ett viktigt juridiskt utbildningsämne och tog mycket tid i
anspråk. Specialiseringen gjorde det allt svårare att hålla ihop två så stora
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ämnen som nationalekonomi och finansrätt under samma lärostol, vilket
1912 föranledde sociologen och politikern Gustaf Steffen att motionera i första kammaren om inrättandet av en ny professur i enbart nationalekonomi
inom filosofiska fakulteten. Steffen uttalade sin stora respekt för Davidsons
och Wicksells insatser i Lund och Uppsala, men framhöll att kopplingen
mellan nationalekonomi och finansrätt innebar att det förstnämnda ämnet
inte kunde ”erhålla mer än en half arbetskraft, om ens så mycket, hvad statsuniversitetsprofessurerna beträffar”. Steffen hänvisade till utvecklingen i
framför allt Tyskland, där en rad professurer enbart i nationalekonomi hade
inrättats, i de flesta fall inom filosofiska fakulteterna. Rent konkret innebar
Steffens förslag att de befintliga professurerna vid juridiska fakulteterna inte
skulle förändras, men att lärostolar i enbart nationalekonomi skulle inrättas
vid filosofiska fakulteterna i Lund och Uppsala. Att förlägga de föreslagna
nyinrättade professurerna till juridiska fakulteterna ansåg Steffen vara uteslutet, ”emedan nationalekonomien till sina centrala delar alls icke är något juridiskt ämne, utan ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt ämne, som
närmast hör samman med historia, statskunskap, statistik och geografi samt
sociologi”. Steffens förslag vann emellertid inget gehör. Nationalekonomin
förblev ett renodlat juridiskt ämne under ytterligare flera decennier; först
1947 inrättades en professur i ämnet inom filosofiska fakulteten.

Kriminal- och processrätt
Under drygt tre decennier, från 1843 till 1874, innehades professuren i svensk
kriminalrätt av Johan Christopher Lindblad. Dennes mest betydande vetenskapliga produktion härrör från tiden långt före professorstillträdet, till
exempel Om prescription enligt svensk lag (1827) samt Om dråp och mord
(1832). Sedan han väl blivit professor ägnade han sig nästan uteslutande åt
att undervisa. Hans föreläsningar hade en praktisk inriktning och utgick
ofta från referat av aktuella rättsfall i Juridiskt arkif. Att Lindblads studenter
säkerligen hade nytta av föreläsningarna innebar ingalunda att han var någon
populär professor. Hans heta temperament och stränga krav gjorde honom
tvärtom till en fruktad tentator. En händelse som väckte stor uppmärksamhet inträffade i december 1863 då den nittonårige Robert Themptander,
sedermera statsminister, krävde att få undergå offentlig examen sedan han
först underkänts av Lindblad i tentamen. I den offentliga examen, som hölls
i ”Kuggianum”, blev Themptander – till många studenters förtjusning – godkänd av konsistoriet. På trappan utanför huset mottogs han av jublande studenter, som bar honom på sina axlar till Vedtorget, där framgången firades
med en sexa.
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Johan Christopher Lindblad.

En fruktad examinator
Johan Christopher Lindblad blev förste innehavare av professuren i kriminal- och processrätt. Han utgav endast ett fåtal skrifter, samtliga i början av karriären, och uppvisade inget
större vetenskapligt intresse. Som lärare blev han däremot mer framgångsrik. Han introducerade praktiska moment i undervisningen, bland annat genom framställning och bedömning av autentiska rättsfall. Hans stränghet och godtyckliga uppträdande gav dock upphov till
ständiga konflikter med studenter, ämbetsbröder och universitetsmyndigheter. Efter Robert
Themptanders ryktbara tentamen 1863 avhånades Lindblad öppet av studenterna. Specialskrivna nidvisor framfördes, däribland Georg August Gottmans ”Tack för Ditt arga sinne!”
I pressen utsattes Lindblad för återkommande påhopp, men de som väntade på hans pensionering fick vänta länge. Eftersom det bara fanns ett begränsat antal så kallade emeritirum
tvingades Lindblad kvarstå i tjänst till 1874, då han avgick vid sjuttiofem års ålder. Den bild av
honom som framträder i studentmemoarerna från denna tid är föga smickrande.

Efter Lindblads pensionering förordade juridiska fakulteten att adjunkten i nationalekonomi, folkrätt samt svensk stats- och specialrätt, Johan
Hagströmer, skulle utses till vikarie på professuren i kriminal- och processrätt. Konsistoriet ansåg dock att vikariatet i stället skulle tilldelas Carl
Gustaf Hammarskjöld, som var adjunkt i svensk allmän lagfarenhet och
romersk rätt. I september 1874 gick kanslern på konsistoriets linje och förordnade Hammarskjöld som vikarie.
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Både Hammarskjöld och Hagströmer sökte den lediga professuren och
uppfördes på förslag, trots att ingen av dem hade publicerat något vetenskapligt arbete inom processrätten. Det första förslagsrummet tillerkändes
dock Ludvig Annerstedt, som utnämndes på våren 1876. Som professor
hann denne emellertid knappast lämna några spår, eftersom han lämnade
lärostolen redan efter ett år för en tjänst som revisionssekreterare och byråchef vid justitiedepartementet. Han blev senare bland annat justitieråd och
innehade posten som justitieminister mellan 1896 och 1901.
Efter Annerstedts avgång – och i sammanhang med adjunktsreformen
– delades professuren i kriminal- och processrätt, varvid de båda ämnena
erhöll var sin extra ordinarie professur. Processrätten, vars ställning därmed
stärktes, hade länge varit eftersatt. De vetenskapliga studierna inom detta
område var lätt räknade, och ännu i slutet av 1800-talet betraktades David
Ehrenstråles och Matthias Calonius’ arbeten från 1700-talet som standardverk.
Annerstedt var själv en av de sakkunniga när hans efterträdare som professor i processrätt skulle utses. Befattningen söktes av två yngre krafter inom
fakulteten, den trettioettårige Ivar Afzelius och den tjugosjuårige Birger Grenander. Den sistnämnde hade blivit doktor under jubelåret 1877 sedan han
framlagt en avhandling, närmast hörande till folkrätten, om villkoren för att
i krig betraktas som soldat. Efter disputationen hade han varit verksam som
notarie i riksdagens konstitutionsutskott. Han blev emellertid snävt bedömd
av såväl sakkunniga som fakultet och erhöll inget förslagsrum. Några år därefter drabbades han av sinnessjukdom och intogs på Uppsala hospital.
Förnyelse av processrätten
Ny professor blev således Ivar Afzelius, som tillträdde i oktober 1879. Han
var son till filosofen Fredrik Georg Afzelius, dotterson till Johan Gabriel Richert och kusin till Harald Hjärne. Under 1870-talet hade Ivar Afzelius gjort
en snabb juridisk karriär och avlagt juris utriusque kandidatexamen med
goda vitsord. Med hjälp av sina släktförbindelser skaffade han sig värdefull
praktisk juridisk erfarenhet. Johan Gabriel Richerts brorson (och fosterson),
häradshövdingen Janne Richert, såg till att Afzelius fick tjänstgöra under
honom i Luggude härad 1873–74. Vid denna tid framträdde han ofta som
talare vid olika studentmöten; i egenskap av studentkårens ordförande höll
han bland annat ett tal för universitetet vid jubelfesten 1877.
I likhet med flera andra av sin tids Uppsalajurister hade Afzelius bedrivit studier i Tyskland. I Leipzig och Göttingen studerade han för framstående jurister som Bernhard Windscheid (i Leipzig) och Rudolf von Jhering (i Göttingen). Båda dessa blev av stor betydelse för hans vetenskapliga
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uppfattning. Störst inverkan hade Windscheid, vars överblick och allsidiga
orientering inom juridiken blev en viktig ledstjärna för Afzelius. I sina brev
från Tyskland talar han särskilt varmt om Windscheids föreläsningar om
den romerska rätten, och han uttrycker sin tacksamhet över att han personligen fick umgås med denne lärare. Livet igenom beskrev han sig själv som
lärjunge till Windscheid. Det upsaliensiska studiet av den romerska rät�ten framstod i Afzelius’ ögon som föråldrat i jämförelse med den moderna
pandektvetenskapen han mötte i Tyskland: ”Det var något alldeles nytt och
väckande. I Uppsala var romersk rätt ett stycke antikvitet, mycket intressant visserligen, men endast historia. Här lärdes den såsom gällande rätt; det
var före antagandet av civilgesetz, huru – man måste använda den på det
moderna livets problem. Härav följde ett långt intimare inträngande i den
romerska rättens ande, hela dess plastiska fulländning.”
Viktig för Afzelius’ utveckling blev även hans svenske lärare i civilrätt
Victor Nordling, ehuru Afzelius intog en relativt självständig hållning gent
emot denne. Nordling behandlade heller aldrig förmögenhetsrätten på ett
systematiskt eller planmässigt sätt.
Under Tysklandsvistelsen gjorde Afzelius kortare besök i Dresden, Köln,
Halle, Kassel och Berlin. I uppsatsen ”Om föreläsningarna vid universiteten
i Tyskland, rättens och rättsvetenskapens närvarande ståndpunkt samt de
juridiska studierna derstädes” redogjorde han för sina erfarenheter några
år efter hemkomsten. I Tyskland hade Afzelius påbörjat arbetet med docentavhandlingen Om cession af fordringar enligt svensk rätt (1877). Studien
räknades visserligen som ”ett betydande arbete” av de sakkunniga när han
sökte professuren, men arbetet hade likafullt karaktären av ett förstlingsarbete. Avhandlingen lades dessutom fram inom ämnet civilrätt, vilken disciplin Afzelius snart lämnade.
Under slutet av 1870-talet tjänstgjorde Afzelius en kortare tid som tillförordnad professor i nationalekonomi men utsågs därefter till extra ordinarie professor i processrätt. Inför sin ansökan till denna lärostol hade han
som specimen utgivit Om parts ed såsom processuelt institut (1879), där han
redovisade en historisk genomgång av begreppet parts ed i romerska, forngermanska samt äldre svenska rättskällor. Skriften utkom i nya utgåvor 1915
och 1925. Under 1880-talet genomförde han längre forskningsresor till både
Tyskland och Frankrike. Afzelius var en internationellt orienterad jurist
med stort kontaktnät. Han korresponderade bland annat med den norske
juristen Francis Hagerup, som var huvudredaktör för det samnordiska organet Tidsskrift for retsvidenskab.
Redan ett år efter professorsutnämningen utsågs Afzelius till ledamot
av lagberedningen för utarbetandet av en ny rättegångsordning. Under
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1880-talets första hälft ägnade han en stor del av sina krafter åt detta praktiska juridiska arbete. Han lämnade professuren 1886 och var därefter verksam inom olika lagkommittéer samt som justitieråd i Högsta domstolen. Senare blev han bland annat ledamot och talman i riksdagens första kammare
samt president i Svea hovrätt. Han var ledamot av Vetenskapsakademien
och preses i Vitterhetsakademien. År 1907 efterträdde han Claës Herman
Rundgren på stol nummer fyra i Svenska Akademien. Hans son Axel Afzelius blev också framstående jurist och var bland annat ordförande i Högsta
domstolen mellan 1948 och 1952.
Afzelius efterträddes 1888 som professor i processrätt av Ernst Trygger, som redan dessförinnan hade uppehållit befattningen på vikariat. Även
denna gång ansökte Birger Grenander men utan att bli kompetensförklarad. Trygger hade avlagt juris kandidatexamen 1881 och därefter anträtt en
studieresa till Tyskland, Schweiz och Frankrike. I Berlin umgicks han med
Windscheid, om vilket han berättar i ett brev till Ivar Afzelius: ”Familjen
var i allo älskvärd (fastän döttrarna ej ledo af någon överdrifven skönhet)
och hade stora sympatier för svenskarna.” Under resan knöt han många andra kontakter och följde bland annat Adolf Wachs och Otto Stobbes föreläsningar.
Efter hemkomsten införde Trygger i Nytt Juridiskt Arkif 1883 en utförlig recension av den norske juristen Ludvig Auberts Den nordiske vexelret,
vilket räknas som hans första vetenskapliga arbete. Året därpå disputerade
han på avhandlingen Om fullmakt såsom civilrättsligt institut, varefter han
utsågs till docent i allmän lagfarenhet, romersk rätt och rättshistoria. Avhandlingen, liksom Tryggers vetenskapliga författarskap i stort, berörde huvudsakligen processrätten, men han kunde draga nytta av sina omfattande
insikter i civilrätten. I studien Om skriftliga bevis såsom processuellt institut
(1887) presenterade han dels en monografisk framställning av det skriftliga
beviset, dels en sammanfattning av bevisrättens allmänna grundsatser. Han
återvände till bevisrätten i en rad andra studier, till exempel Om sakkunnige (1890). År 1897 inledde Trygger utgivningen av sitt mest omfattande
och betydande juridiska arbete, Kommentar till Utsökningslagen. Den nya
utsökningslagen hade tillkommit på 1870-talet och ersatt de lagbestämmelser kring de exekutiva myndigheternas agerande vilka ingick i 1734 års
utsökningsbalk. Tryggers kommentarer kring den nya lagens tolkning och
tillämpning fick stor praktisk betydelse.
Trygger gjorde sig känd som en sträng tentator med stora krav, vilket
dock inte innebar att han var impopulär. Han ansågs vara en synnerligen
framstående föreläsare med förmåga att engagera sitt auditorium. I sin undervisning införde han praktiska processrättsliga övningar utifrån aktuella
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Uppsalajurist och statsman
Ernst Trygger tillhörde de ledande svenska politikerna under 1920-talet. Han ledde högern
i första kammaren, var statsminister 1923–24 och senare utrikesminister i Arvid Lindmans
ministär. Från 1926 till 1937 innehade han befattningen som universitetskansler. Han inledde sin karriär vid den juridiska fakulteten i Uppsala, där han 1888 utsågs till professor i
processrätt. Han kvarstod på professuren fram till 1905, då han utsågs till justitieråd, men
redan 1898 hade han blivit invald i riksdagens första kammare. Det faktum att Trygger tidigt
övergick till politiken hindrar inte att han fick stor betydelse även som rättsvetenskapsman.
Tillsammans med sin företrädare Ivar Afzelius och lundensaren Ernst Kallenberg moderniserade han den svenska processrätten.Trygger, som i övrigt var mycket konservativ, intog en
radikal position i kvinnofrågan, och verkade för att förbättra villkoren för kvinnliga studenter
och kvinnliga akademiker. Han gav Elsa Eschelsson sitt fulla stöd under striden med Alfred
Winroth, och som riksdagsman motionerade han till stöd för kvinnans rätt att inneha akademiska ämbeten. Trygger var gift med Signe Söderström, en av Kvinnliga studentföreningens grundare, och paret bjöd ofta in föreningens medlemmar till sitt hem. I samband med
sitt silverbröllop 1916 donerade paret Trygger 10 000 kronor till Kvinnliga studentföreningen för inrättandet av Signe Tryggers stipendiefond, vars syfte var att understödja kvinnliga
studenter, som fortsatt med vetenskapliga studier efter avlagd examen.

rättsfall i Nytt Juridiskt Arkif. Dessa övningar kan närmast karakteriseras
som ett processrättsligt seminarium. Trygger förnyade processrätten och var
väl förtrogen med den internationella forskningen, även om det är svårt att
spåra några direkta influenser i hans egna arbeten. Hans främsta analytiska
redskap var, har det sagts, ”ett genomträngande skarpsinne, hänvisande till
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lagarnas ordalydelse, deras förhistoria och domstolarnas rättstillämpning”.
Under 1890-talet framträdde Trygger som förkämpe för den Alinska linjen
i unionsfrågan, inte minst som ledamot av den svensk-norska unionskommittén 1895–98 och i skriften Flaggfrågan (1899). Från denna tid blev hans
politiska åtaganden allt mer omfattande. Han utsågs 1898 till ledamot av
första kammaren, men kvarstod som professor fram till senhösten 1905, då
han inträdde i Högsta domstolen som justitieråd.
Efter Tryggers avgång uppehöll docenten Nils Alexanderson professuren
under drygt ett år. Alexanderson sökte professuren tillsammans med docenten Nils Stjernberg och licentiaten Hugo Gemmel. Både Alexanderson
och Stjernberg återkallade dock sina ansökningar när de utsågs till professorer vid den nyinrättade juridiska fakulteten vid Stockholms högskola. Även
Gemmel återkallade sin ansökan, men av helt andra skäl. Han drog inte
jämnt med Trygger, varför han vägrade att acceptera dennes utnämning till
sakkunnig. Fakulteten avfärdade emellertid Gemmels klagomål som ”helt
och hållet obestyrkt”. Kanslern och Kungl. Maj:t gjorde samma bedömning.
Efter Alexandersons flyttning till Stockholm övergick vikariatet på
professuren till den trettioårige docenten Thore Engströmer, som kort
dessförinnan hade disputerat med Om försäkringsgifvares förpliktelse på
grund af försäkringsaftalet, I (1908). Avhandlingen, som erhöll goda vitsord
av fakulteten, rörde i huvudsak den speciella privaträtten. Inom processrätten hade Engströmer emellertid meriterat sig genom en omfattande historisk-analytisk studie över vittnesbeviset, varvid han ingående granskade
vittnesutsagors bevisvärde. Inom detta område föll även hans studier över
konkurslagen. När professuren utlystes på nytt hade Engströmer dessutom
redan vikarierat under flera år och han var sina båda medsökande – licentiaten Hugo Gemmel (som förnyade sin ansökan) och Lundadocenten
Vilhelm Lundstedt – överlägsen. Någon egentlig konkurrens blev det aldrig tal om.
Engströmer genomförde flera studieresor, huvudsakligen till Tyskland
och Frankrike, under 1900-talets första decennium. Parallellt med sin akademiska lärarverksamhet ingick han i flera lagkommittéer, bland annat för
lagen mot kvacksalveri samt kring olika aspekter av lufträtten. Under 1930och 1940-talen tillhörde Engströmer de tongivande universitetsmännen i
Uppsala. Han blev bland annat rektor för universitetet och fungerade som
tillförordnad universitetskansler under Östen Undéns tid i regeringen. Engströmer innehade professuren i processrätt under trettiofem år, från 1912
till 1948, varför huvuddelen av hans verksamhet inföll under den senare
epoken.
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Hagströmer och straffrätten
När den äldre professuren i kriminal- och processrätt delades 1877 utsågs
Johan Hagströmer till förste innehavare av den nya extra ordinarie professuren i kriminalrätt. I likhet med Ivar Afzelius rekryterades han från civilrätten, inom vilken disciplin han hade framlagt avhandlingen Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872) – den första grundliga svenska monografin om
bolagsrätten. Arkivstudier hade han bedrivit under resor till Danmark och
Norge. Efter disputationen reste han till Tyskland, där han läste för rättshistorikern Konrad Maurer men framför allt knöt ett bestående vänskapsband
med Leipzigprofessorn Karl Binding. Efter hemkomsten beslutade han sig
för att övergå till kriminalrätten och processrätten, där framtidsutsikterna
såg ljusare ut med tanke på Johan Christopher Lindblads förestående pensionering. Rent forskningsmässigt kom han därmed till ett ämne som tidigare
blivit föga bearbetat. Knut Olivecrona hade visserligen skrivit den mycket
uppmärksammade studien Om dödsstraffet (1866) liksom senare Om orsakerna till återfall i brott (1872), men Lindblad, som under flera decennier varit
professor i ämnet, utgav inga vetenskapliga arbeten efter 1840-talet. Desto
större betydelse fick Hagströmers omfattande och komparativa studie Om
frihetsstraffen (1875), som snart följdes av flera arbeten.
År 1889 bytte professuren namn till straffrätt, men fortfarande med
Hagströmer som innehavare. Han innehade lärostolen under drygt tre decennier, varunder han fick stor betydelse som företrädare för sitt ämne, inte
minst genom sina föreläsningar. På dessa nedlade han ett omfattande arbete,
och hans ambition var att ägna den svenska straffrätten en fullödig belysning. Genom avskrifter nådde dessa föreläsningar stor spridning, men först
vid sekelskiftet 1900 ansåg han själv att de var färdiga att utges. Resultatet
blev tvåbandsverket Svensk straffrätt (1901–09). Hagströmer framstod som
sin tids främsta svenska auktoritet inom den tidigare eftersatta straffrätten.
I sin installationsföreläsning framhöll han att den gällande svenska rätten
skulle bli det huvudsakliga föremålet för hans lärda mödor. Det hindrade
dock inte att han – precis som Olivecrona – även engagerade sig praktiskt för
att reformera fångvården i progressiv riktning. Denna ambition fanns redan
i Om frihetsstraffen. Under de sista åren av sin långa professorstid var han
sjuklig, varför lärostolen uppehölls av vikarier. I slutet av 1910 skulle Hagströmer ha gått i pension, men han avled redan på försommaren samma år.
Nils Stjernberg, som blivit docent i juridisk encyklopedi och straffrätt
1903, framstod som en tänkbar efterträdare på Hagströmers professur. År
1906 utnämndes han dock till professor vid den nyinrättade juridiska fakulteten i Stockholm, varför han inte längre var tillgänglig som vikarie när
Hagströmer insjuknade 1907. Professuren i straffrätt uppehölls i stället av
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docenten Birger Ekeberg, som dock snart också övergick till Stockholms
högskola, samt därefter av Folke Wetter.
Efter Hagströmers död inleddes den ovan återgivna diskussionen om
läroämnenas fördelning på fakultetens professurer, vilket försenade utlysningen av tjänsten. Genom Kungl. Maj:ts beslut 1912 blev det definitivt
fastslaget att professuren i straffrätt framdeles även skulle omfatta juridisk
encyklopedi. När tjänsten utlystes var Folke Wetter, som redan uppehållit
lärostolen i fem år, den ende sökanden. Hans utnämning följde på våren 1913.
Wetter hade gjort en snabb karriär vid fakulteten under 1900-talets första decennium. I april 1907 hade han, tjugotre år gammal, disputerat och
blivit docent med avhandlingen Om trolöshet mot hufvudman, varpå han omgående fick övertaga ansvaret för professuren. Wetter, som var äldre bror till
teologen Gillis Wetter, innehade professuren ända fram till 1948. Parallellt
med sin tjänstgöring deltog han i olika lagkommittéer samt fungerade bland
annat som vice ordförande i Uppsala stadsfullmäktige och som prorektor för
Uppsala universitet.

Statsrätt och folkrätt
Statsrätt, kyrkorätt, folkrätt och krigslagfarenhet var den formella benämningen på den nyinrättade professur som Carl Olof Delldén innehade sedan
1844. Dessförinnan hade Delldén, som ursprungligen varit elev till filosofen
Nils Fredrik Biberg, under sjutton år innehaft adjunkturen i svensk och
romersk rätt. Delldén var anhängare av den historiska skolan men spelade
ingen framträdande roll som universitetslärare. Han avled redan i juni 1854
efter en längre tids ohälsa.
Efter Delldéns död ansåg de ordinarie professorerna Johan Christopher
Lindblad, Pehr Erik Bergfalk och Knut Olivecrona att den extra ordinarie
professorn i kamerallagfarenhet, Carl Axel Juel, var skyldig att åtaga sig vikariatet, eftersom han var fakultetens ende adjunkt. Juel vägrade emellertid,
bland annat under förevändning att detta skulle innebära ekonomisk förlust. Med all säkerhet spelade det in att Juels relation till fakultetens övriga
medlemmar hade varit ansträngd alltsedan konkurrensen om professuren i
civilrätt. Kanslern fann till slut ingen annan råd än att förordna Juel att sköta
vikariatet – mot dennes vilja. I vredesmod häröver sade Juel upp sig från sin
tjänst och lämnade universitetet. Därmed tvingade han de tre professorerna
att dela upp den vakanta lärostolens undervisnings- och examensskyldigheter mellan sig, vilket varit ett av hans syften. Året därpå (1855) publicerade
Juel en bitter uppgörelse med fakulteten under titeln Universitets-förhållanden från Upsala, utgifne af en f d Universitets medlem.
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När Juel således hade lämnat universitetet ansåg kanslern att det ålåg
de tre ordinarie professorerna att lösa vakansfrågan inom den statsrättsliga
professuren. Professorerna framhöll å sin sida att de var fullt sysselsatta med
sina ordinarie ämbeten och följaktligen inte kunde åtaga sig fler uppgifter,
men kanslern förhöll sig kallsinnig till deras klagomål. Även i detta fall kan
man förmoda att det mindre goda förhållande som rådde mellan kanslern
och fakulteten efter professorskonkurrensen i civilrätt hade sin betydelse.
Kanslern avslog de förslag till lösningar, som fakulteten presenterade under
hösten 1854. Professorerna överklagade, men i januari 1855 avgjorde Kungl.
Maj:t slutligen ärendet i enlighet med kanslerns anvisning. Professorerna
fick böja sig, men utgav i protest alla handlingar i vikariatsfrågan. Därmed
uppstod en pressdebatt, vilken fick till följd att kronprinsen-kanslern i maj
1855 utdelade sin så kallade ”kanslersskrapa” till de tre professorerna vid ett
besök i Uppsala.
I skuggan av dessa konflikter skulle en efterträdare till Delldén utses.
Tre sökande anmälde sig: Wilhelm Erik Svedelius, Herman Rydin och Johan
Adolf Thurgren. Svedelius drog dock tillbaka sin ansökan redan innan juridiska fakulteten på våren 1855 samlades för att ta ställning i tillsättningsärendet. Av de två återstående kandidaterna framstod Rydin som det naturliga valet, i synnerhet som konkurrenten Thurgren var ett oskrivet blad.
Han hade avlagt kandidatexamen vid fakulteten 1847, men därefter mestadels verkat vid Svea hovrätt och hans vetenskapliga meriter var begränsade.
Inför sin professorsansökan framlade Thurgren ett specimen med titeln Om
patronatet, vilket dock beredde sin författare föga framgång. Skriften blev
mycket snävt bedömd av fakultetens professorer, som underkände inte bara
avhandlingen, utan också försvaret och provföreläsningen. Av en enig fakultet förklarades Thurgren därmed inkompetent till den sökta tjänsten.
Efter detta utslag reste Thurgren till Tyskland och disputerade 1857 för doktorsgraden med en tyskspråkig version av avhandlingen. Senare utgav han
ett flertal juridiska handböcker och översikter. Som skriftställare hade han
debuterat redan under studenttiden i Uppsala. I den anonyma skriften Hemliga anteckningar om Upsala akademi från 1844 hade han gått till angrepp
mot det i hans tycke föråldrade och hierarkiska nationsväsendet.
Rydin och unionsfrågan
Den återstående kandidaten, Herman Rydin, var född i Jönköping 1822, och
hade redan under skoltiden gjort sig bemärkt för sin begåvning. När han som
fjortonåring lämnade Jönköpings storskola 1836 hade han erhållit ett premium av skolans eforus Esaias Tegnér. Under den fortsatta skolgången vid
Växjö gymnasium bedrev han för sin försörjnings skull egen privatundervis431
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ning för bland andra Viktor Rydberg. Rydin inskrevs 1840 vid universitetet i
Uppsala, och under det följande decenniet tog han aktivt del av studentlivet,
bland annat som förste kurator vid Smålands nation.
Rydin hade följt Geijers föreläsningar under 1840-talet och tog djupa intryck av sin lärare. Bland de juridiska lärarna stod han, mindre förvånande,
Geijers lärjunge Bergfalk närmast. Om denne skriver Rydin i ett brev från
hösten 1850: ”Det är en glädje, att hafwa en sådan karl att göra med, så innerligen wänlig hjertlig och human och ehuru af hiskelig lärdom, så mild i sina
omdömen och fordringar, samt dessutom så wälwillig att gå tillhanda med
både råd, upplysningar och böcker.” Det var Bergfalk som väckte hans intresse för liberala nationalekonomer som Adam Smith, Henry Charles Carey
och Lorenz von Stein. Rydin övertog dessutom Bergfalks politiskt liberala
åskådning, som han dock senare i livet skulle överge.
Rydin promoverades 1848 till filosofie doktor med andra hedersrummet.
Han övergick sedan till juridiska fakulteten, där han 1851 avlade kandidat
examen. Därefter praktiserade han vid Uppsala läns mellersta domsaga innan han 1853 försvarade avhandlingen Bidrag till den svenska skogslagstiftningens historia, vilken meriterade honom till en adjunktur i administrativ rätt
och nationalekonomi vid universitetet i Lund. För Rydins vidkommande
blev tiden i Lund endast ett kortare mellanspel. Redan 1855 kunde han återvända till Uppsala sedan han blivit utsedd till Delldéns efterträdare. Rydins
hustru Nora, född Genberg, hade vuxit upp som fosterdotter i den Delldénska familjen, varför professuren i statsrätt således i någon mening stannade
kvar inom familjen.
För att meritera sig för professuren hade Rydin framlagt avhandlingen
Om svenska folkets beskattningsrätt. Formellt utnämndes han i december
1855. Till Lund återvände han bland annat vid universitetsjubileet 1868, då
han utnämndes till juris hedersdoktor (han hade aldrig avlagt doktorsgraden
inom fakulteten). Flera av sina skrifter ägnade Rydin åt den svensk-norska
unionsfrågan, bland dem Flygblad i den norska frågan (utgiven tillsammans
med Carl Gustaf Malmström 1860) samt Föreningen emellan Sverige och Norge från historisk och statsrättslig synpunkt betraktad (1863). Rydin hävdade
däri det norska stortingets rätt att ändra den norska grundlagen så länge inte
beslutet berörde den svenska riksdagen. Kieltraktaten innebar, enligt denna
tolkning, inte att Sverige hade tilldelats någon ”omedelbar supremati öfver
Norge”. Denna ståndpunkt var högst kontroversiell, eftersom den gick stick
i stäv med den svenska riksdagens ställningstagande med anledning av den
så kallade ståthållarstriden några år tidigare. Den norskvänliga inställning,
som Rydin hade uttryckt som yngre forskare, avklingade dock med åren.
Med sina senare arbeten blev han i stället en inspiratör för den Alinska
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skolan. Det gäller inte minst Unionen och konungens sanktionsrätt i norska
grundlagsfrågor (1883), i vilket han betonade att unionen hade karaktär av
realunion som inte kunde uppsägas av den ena parten. Rydin anlitades ofta
av regeringen som sakkunnig i olika unionsärenden.
Ett av Rydins mer betydande arbeten inom statsrätten utgjorde monografin Svenska riksdagen (1873–79). Han studerade däri riksdagens utveckling ur ett juridiskt, inte bara historiskt-politiskt perspektiv. Studien tjänade
under lång tid som referensverk för olika grundlagstolkningar och citerades
med respekt ännu under 1920-talet. Under detta arbete fick Rydin användning för sina egna erfarenheter som mångårig riksdagsman. Åren 1867–75
samt 1876–78 representerade han Västerbottens län i första kammaren. Under 1880-talet tillhörde han andra kammaren som representant för Uppsala
stad och han ingick under en period i konstitutionsutskottet. I representationsfrågan ställde sig Rydin på De Geers och reformvännernas sida, bland
annat i Betraktelser i representationsfrågan af en svensk medborgare, som icke
undertecknat någon reformadress (1865). Sina åsikter i representationsfrågan
hade han offentliggjort redan hösten 1864 och våren 1865, då han genomförde en föreläsningsserie i Stockholm om folkrepresentationens historiska
utveckling. Även om han med åren blev allt mer konservativ, inte minst i
unionsfrågan, vidhöll han dock sitt stöd för representationsreformen 1866.
I sina föreläsningar behandlade Rydin ämnen inom alla professurens grenar, men huvudsakligen statsrätten. Som lärare var han respekterad, men
han ställde höga krav och betraktades på sina håll som en svår tentator.
Från 1860 till sin död 1904 bodde Herman Rydin tillsammans med sin
familj som hyresgäster hos mineralogen Edward Walmstedt och dennes hustru Carolina i den så kallade Walmstedtska gården vid Sysslomansgatan.
Professorsbostaden är bevarad som ett museum över ett akademiskt Uppsalahem från 1800-talets andra hälft.
Statsrättens modernisering
När Herman Rydin gick i pension 1890 hade han innehaft den statsrättsliga professuren i trettiofem år. Han efterträddes året därpå av sin elev,
docenten Hugo Blomberg. Denne hade till en början studerat historia och
statskunskap. Han tog djupa intryck av Sven Fromhold Hammarstrand, som
gärna betonade författningshistoriens betydelse, men även av Wilhelm Erik
Svedelius, vars statsvetenskapliga föreläsningar byggde på en solid historisk
grund. Blomberg disputerade för filosofie doktorsgraden med Studier öfver
det nuvarande svenska landstinget (1875), innan han övergick till juridiska
fakulteten för att fortsätta studierna i statsrätt för Herman Rydin. Under
ett halvår bedrev han dessutom studier i nationalekonomi i Köpenhamn. År
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1880 försvarade han docentavhandlingen Sveriges Högsta Domstols statsrättsliga ställning, vilken bland annat innehöll en längre utredning om den högsta
domarmaktens äldre organisation i landet. Under en period undervisade han
kronprins Gustaf i statsrätt, men studerade därefter Norges och Danmarks
förvaltningsrätt i Kristiania respektive Köpenhamn. Några år senare besökte
han Strassburg, där han inspirerades av den tyske juristen Paul Laband, en
av den moderna straffrättens grundläggare. Under 1880-talet utgav Blomberg ett flertal statsrättsliga arbeten, men den mest omfångsrika monografin
ägnades Den nordiska förvaltningsrätten (1887–89). Studien, som byggde på
de erfarenheter Blomberg hade gjort under studieresorna, karakteriserades
av fakulteten som varande ”af verkligt och framstående värde och ingifver de bästa förhoppningar om vetenskaplig verksamhet vid universitetet”.
Vid jubelfesten 1893 utsågs Blomberg till juris hedersdoktor. Inom sitt ämne
publicerade han ett antal viktiga skrifter, däribland Om svenskt statsborgarskap (1891; ny, utökad upplaga 1903).
I likhet med många av sina kolleger inom fakulteten var Blomberg politiskt engagerad. Han var starkt konservativ, tog parti för protektionisterna
under tullstriden och stödde den Alinska linjen i unionsfrågan. Vid sidan av
sin akademiska tjänstgöring hade han en mängd uppdrag, bland annat som
ordförande i universitetets drätselnämnd och Akademiska sjukhusets direktion. Under tjugo års tid satt han i Uppsala läns landsting och blev till slut
dess ordförande. Från 1894 till sin död 1909 tillhörde han första kammaren,
och han var bland annat ordförande för konstitutionsutskottet. Från 1894
innehade han dessutom inspektoratet över Gästrike-Hälsinge nation. Det
fanns inga docenter i statsrätt, varför Blomberg fick göra sitt yttersta för att
uppehålla undervisningen även under sin riksdagstid. Hans föreläsningar låg
till grund för läroboken Svensk statsrätt, vars första häfte utkom 1904. Ytterligare ett häfte följde två år senare, men det blev inte Blomberg förunnat
att fullborda den välbehövliga läroboken. Den samlade arbetsbördan krävde
nämligen sin tribut. Hösten 1909 avled Blomberg, femtionio år gammal, i
sviterna av en hjärnblödning. Trots att de politiska uppdragen tog mycket
av hans tid i anspråk bidrog Blomberg till att modernisera sitt ämne, särskilt
genom monografin om förvaltningsrätten.
Någon självklar efterträdare till Blomberg fanns inte, särskilt som lärostolen i statsrätt stod vakant även vid universitetet i Lund. Fakulteten fann
dock en lösning genom att utan ansökan kalla Carl Axel Reuterskiöld, som
tidigare innehade professuren i juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt. Med tanke på dennes bakgrund som Alinlärjunge och
statsvetare låg beslutet nära till hands. Reuterskiöld hade dessutom blivit
utsedd till juris hedersdoktor vid Linnéjubileet 1907. Under hela 1910-talet
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ägnade Reuterskiöld sin vetenskapliga verksamhet åt stats- och förvaltningsrätt. Sina föreläsningar kring dessa ämnen sammanställde han 1914 i Föreläsningar i svensk stats- och förvaltningsrätt. Under sin långa tid som professor (han pensionerades först 1935) fullföljde han den modernisering av
stats- och förvaltningsrätten, som Blomberg hade inlett. Reuterskiölds insats
motsvarade på många sätt det arbete som den tyske förvaltningsrättsvetenskapsmannen Otto Mayer vid samma tid genomförde i Tyskland.

Rättshistoria
Den historiska skolans genombrott medförde att intresset för rättshistorien
ökade. Genom att studera rättens historiska utveckling kunde man klargöra
dess förhållande till faktorer som nationalkaraktär, folklynne, klimat och
jordmån. Den historiska skolan fick fäste inte minst inom Riksarkivet, där
rättshistoriker som Hans Järta, Johan Jacob Nordström och Johan August
Posse var verksamma. Det är ingen överdrift att säga att Riksarkivet utgjorde ett centrum för den svenska rättshistoriska forskningen under 1830- och
1840-talen.
Vid Uppsala universitet dröjde det betydligt längre innan rättshistorien etablerades som disciplin. I januari 1835 utsågs visserligen Carl Johan
Schlyter till professor i ämnet, men villkoren var allt annat än furstliga.
Befattningen var exempelvis inte arvoderad och Schlyter kände sig aldrig
hemma i Uppsala. Den tillämnade professuren i rättshistoria blev därför ett
kortlivat experiment; redan efter två år återvände Schlyter till Lund. Även
om Schlyters tid i Uppsala således endast utgjorde en parentes saknade den
inte betydelse. ”Genom honom”, skriver Knut Olivecrona, ”fingo de juridiska
studierna nytt lif, intresset för vår gällande Rätt växte på samma gång man
lärde sig att i våra äldre lagar se källan till den bestående rättsförfattningen
och att Rättens historia hos ett folk, på samma gång den troget afspeglar
hela utvecklingen af dess rättsinstitutioner, målar en lefvande bild af folkets
inre lif.”
Ändå skulle det dröja ytterligare tre decennier innan en lärostol i rättshistoria tillkom vid Uppsalafakulteten, även om Knut Olivecrona under
mellantiden förvisso gav civilrätten en starkt historisk prägel. När 1866 års
riksdag till slut biföll fakultetens förslag om medel för ytterligare en professur i juridik i Uppsala beslutades, i enlighet med fakultetens förslag, att dess
läroämnen skulle vara romersk rätt, juridisk encyklopedi och rättshistoria.
Professurens förste innehavare blev Victor Nordling, som tillträdde i juni
1867. I samband med sitt tillträde utgav han programskriften Om res fungibiles och dermed sammanhängande ämnen, varvid han markerade avstånd till
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den historiska skolan, som, enligt hans förmenande, hade övervärderat den
folkliga traditionens inverkan på lagstiftningen. För egen del intog Nordling
en närmast rättspositivistisk position, vilken ståndpunkt han även uttryckte
i uppsatsen ”Om romerska rättens, juridiska encyclopediens och rättshistoriens betydelse för rättsstudiet”, införd i Tidskrift för lagstiftning 1867.
Redan efter ett halvår erhöll Nordling förflyttning till professuren i civilrätt, där han efterträdde Knut Olivecrona. Det blev i stället Isak Landtmansons uppgift att företräda rättshistorien, vilket han gjorde under ett
kvarts sekel mellan 1869 och 1894. Landtmansons ende medsökande var
Johan Adolf Thurgren, som för tredje gången sökte en av fakultetens professurer – bara för att ännu en gång mötas av en inkompetensförklaring.
Landtmanson, som vikarierat på professuren efter Nordlings övergång
till civilrätt, hade blivit filosofie magister i Uppsala 1854. Han övergick därefter till juridiken och blev docent i romersk rätt 1863 sedan han försvarat
en avhandling om besittningsskydd. Fem år senare publicerade han avhandlingen Studier i arfsrättens historia, varefter han utnämndes till adjunkt i
romersk rätt och svensk allmän lagfarenhet. Han framlade ett flertal andra
viktiga rättshistoriska studier, bland dem Träldomens sista skede i Sverige
(1897), som utkom efter hans pensionering. Landtmanson blev juris hedersdoktor vid jubelfesten 1877. Hans insatser förtar dock knappast intrycket av
att rättshistorien under flera decennier förblev tämligen outvecklad. Forskningslitteraturen i ämnet var föga omfattande och Olivecronas hektograferade föreläsningar från 1860-talets början utgjorde ännu i början av 1900talet den enda läroboken i rättshistoria vid universitetet. En lovande forskare
på området var emellertid Casper Wahlberg, som blev docent i rättshistoria
1870 och svarade för delar av undervisningen i ämnet under de följande åren.
Hans möjligheter att bedriva egen forskning begränsades dock av otaliga
uppdrag, till exempel ordförandeskapet i studentkåren. Under en period var
han dessutom tillförordnad polismästare i Uppsala och senare verksam som
tjänsteman i riksdagskansliet. Wahlberg höll på att färdigställa ett större
arbete om svenska lagförslag under 1600-talet när han avled i förtid 1877.
Internationellt och svenskt
Docenten Wilhelm Sjögren uppehöll lärostolen i romersk rätt, rättshistoria och juridisk encyklopedi efter Landtmansons avgång. I början av 1890talet hade han studerat i Tyskland för bland andra straffrättsteoretikern och
rättspositivisten Adolf Merkel, professor i Strassburg. Under resan knöt han
också andra kontakter, vilka ledde till att han fick möjlighet att publicera en nedkortad svensk översättning av sin docentavhandling i Rudolf von
Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen
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Privatrechts. Avhandlingen, som ventilerades 1894, hade titeln Om rättsstridighetens former och förfäktade en för tiden radikal skadeståndsrättslig
ståndpunkt, vilken betonade den skadebringande verksamhetens betydelse
snarare än skulden som sådan.
Sjögren hade disputerat i filosofi 1887 med en avhandling om den dialektiska metoden i Hegels logik och han studerade juridiken utifrån filosofiska
utgångspunkter. Vissa fruktade därför att avhandlingen om skadeståndsrätten inte skulle få det erkännande den förtjänade, eftersom ”filosoferna skulle
finna det alltför juridiskt, juristerna alltför filosofiskt”. Farhågorna kom dock
på skam, vilket inte minst den tyska översättningen utgör ett exempel på.
I mitten av 1890-talet speciminerade Sjögren för professuren i romersk
rätt, rättshistoria och juridisk encyklopedi, vilken han sedan hösten 1894
innehade på vikariat. Han presenterade studier kring konventionalstraffet i
den romerska rätten, om frankisk rättshistoria och om kontraktsbrottet enligt Sveriges medeltidslagar. Hans undersökningar om det poenala rättsskyddets historiska roll inom kontraktsrätten i den romerska, sydgermanska och
nordgermanska rätten visade på en väsentlig nyorientering i förhållande till
Landtmanson. Före Sjögren hade rättshistoria i det närmaste varit synonymt
med svensk rättshistoria, men han gav ämnet en mer internationell prägel.
År 1896 utnämndes Sjögren till ordinarie innehavare av professuren,
från vilken ämnena romersk rätt och juridisk encyklopedi två år senare
avsöndrades för att i stället överföras till den nya professuren i romersk
rätt, juridisk encyklopedi och internationell privaträtt. Från 1898 var Sjögren således professor i enbart rättshistoria. Inom denna vetenskapsgren
publicerade han ett flertal större arbeten, bland vilka kan nämnas Om den
fornsvenska skuldprocessens grundformer (1898) samt Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686–1736, ett verk i åtta band som han utgav på offentligt uppdrag under 1900-talets första decennium. Till detta skall läggas åtskilliga
tidskriftsuppsatser, exempelvis om den romerska rättens betydelse under
svensk medeltid. Som lärare var han uppskattad, men, skriver hans elev
Nils Alexanderson, han var ”ingen expansiv natur som med breda armbågsrörelser beredde rum för sin forskargestalt och sina läror”. Någon skolbildare blev han således inte.
År 1907 övergick Sjögren till professuren i civilrätt, där han efterträdde
Alfred Winroth. Sjögrens praktiska juridiska duglighet hade dock väckt
uppmärksamhet, och 1909 utnämndes han till justitieråd och lämnade
därmed universitetet. Eftersom han var verksam som professor i civilrätt
endast under en kortare period blev hans vetenskapliga insats i huvudsak
begränsad till rättshistorien. Under många år var han svensk medredaktör
i Tidsskrift for retsvidenskap. Tidskriften, som grundades 1888 och utgavs i
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Kristiania, syftade till att utgöra ett föreningsband mellan juridiska forskare
i Sverige, Danmark och Norge.
Efter Wilhelm Sjögrens övergång till professuren i civilrätt behövde fakulteten någon som kunde uppehålla undervisningen i rättshistoria. Uppgiften var inte alldeles enkel, eftersom universitetet just hade förlorat flera
lärarkrafter till den nyinrättade juridiska fakulteten vid Stockholms högskola. Den avgående professorn föreslog själv en något okonventionell lösning, nämligen att docenten i historia, Karl Gustaf Westman, skulle förordnas att vikariera på professuren. Westman hade aldrig avlagt någon juridisk
examen, vilket rent formellt var känsligt: bara ett decennium tidigare hade
Knut Wicksell förvägrats anställning som docent i nationalekonomi av detta
skäl – trots att han var en internationellt erkänd nationalekonom. Fakulteten underströk dock i sin skrivelse till kanslern att den ansåg Westman
fullt skicklig och kompetent att sköta vikariatet. Dock är det värt att notera
att beslutet fattades mitt i sommaren 1907 och att nationalekonomen David Davidson var den ende av fakultetens ordinarie ledamöter som deltog.
Bakom beslutet stod inte mindre än fyra tillfälligt adjungerade ledamöter,
nämligen universitetets rektor Henrik Schück, professorn i grekiska Olof
August Danielsson, astronomiprofessorn Nils Dunér samt akademinotarien
Henrik Sjöberg.
Karl Gustaf Westman hade studerat historia för Harald Hjärne och nordiska språk för Adolf Noreen. Han fördjupade sig dock främst i historia, inom
vilken disciplin den medeltida rättshistorien blev hans särskilda specialitet.
I Nordiska studier, festskriften till Noreen vid dennes femtioårsdag 1904,
medverkade han med en uppsats om Södermannalagen. Samma år disputerade han med avhandlingen Svenska rådets historia till år 1306, vilken byggde
på en minutiös granskning av olika medeltida urkunder. Avhandlingen erhöll det högsta betyget, Berömlig, vilket ytterst sällan har tilldelats historiska avhandlingar. Under de följande åren verkade Westman som docent i
historia och vid några tillfällen vikarierade han på den extra ordinarie professuren. Befordringsmöjligheterna var dock begränsade, varför han tacksamt tog emot juridiska fakultetens erbjudande. Han fortsatte sina studier
av den medeltida svenska rättshistorien och presenterade nya rön i uppsatsen ”Konung och medeltida myndigheter i den äldsta svenska rättegången”,
vilken ingick i festskriften till Harald Hjärnes sextioårsdag 1908. Samma år
sökte han den professur i rättshistoria – på vilken han vikarierade – men
han återtog sin ansökan.
Tjänsten utlystes på nytt, varvid Westman återkom med förnyat intresse.
Det slutade med att han utnämndes i oktober 1910. Vid sitt tillträde var han
trettiofyra år gammal och fullt sysselsatt med ett omfattande arbete om den
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svenska nämndens uppkomst och utveckling, vilket utkom 1912. Studien,
i vilken han presenterade en grundlig komparativ analys av den svenska
nämnden mot bakgrund av den övriga germanska rätten, räknas som hans
mest betydande arbete. Vid samma tid utgav han även en efterlängtad lärobok i rättshistoria, De svenska rättskällornas historia (1912).
I februari 1914 utsågs Westman till ecklesiastikminister i Hjalmar Hammarskjölds ministär. Kort efter hans tillträde avgjordes ärkebiskopsvalet,
där den nye ecklesiastikministern lyckades genomdriva den kontroversiella
utnämningen av Nathan Söderblom. Westman innehade professuren ända
fram till 1941, varför huvuddelen av hans gärning infaller under den senare
epoken.
Åke Holmbäck, som 1914 hade disputerat vid Stockholms högskola med
avhandlingen Kvarnkommissionen enligt kungl. breven den 13 april 1697, inkallades för att uppehålla Westmans professur under dennes tjänstledighet
för statsrådsuppdraget. Holmbäck utnämndes 1916 till docent i rättshistoria. Han blev senare professor i speciell privaträtt (1926–38) samt därefter
professor i civilrätt fram till pensioneringen 1955. Från 1952 till 1955 var han
rektor för universitetet.

Juridik i teori och praktik
De allt överskuggande influenserna inom den svenska 1800-talsjuridiken
kom från Tyskland, juridiska fakulteten i Uppsala utgjorde inget undantag.
En särskild roll spelade den historiska skolan och den därmed följande upptagenheten vid rättens historiska utveckling. Rättshistorien blev en central
disciplin inom fakulteten. Formellt tillkom en professur i ämnet först 1867
(om man bortser från Carl Johan Schlyters korta mellanspel på 1830-talet),
men Knut Olivecrona gav civilrätten en historisk inriktning redan från och
sitt tillträde 1852.
Den egentliga historiska skolan hade upphört kring mitten av 1800-talet,
men dess grundåskådning i form av kontinuitetstänkande och begreppsjurisprudens levde kvar, särskilt inom den tyska juridiken. Uppsala förblev
en bördig jordmån för detta historiserande perspektiv, även om ett brott
mot den äldre traditionen ägde rum under Olivecronas efterträdare Victor
Nordling, vilken närmast företrädde en rättspositivistisk linje. Denna riktning hävdade – i motsats till naturrättstraditionen och den historiska skolan
– att lagstiftningen grundade sig på rationella överenskommelser och politisk styrning. Tyskland utgjorde det avgjort viktigaste målet för Uppsalajuristernas studieresor, inte minst Leipzig där tongivande rättsvetenskapsmän
som Bernhard Windscheid, Adolf Wach, Otto Stobbe med flera var verk-
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samma. Studieresan blev en nödvändig förutsättning för den akademiska
karriären. En av de många forskare som inspirerades av Windscheid var Alfred Winroth, som distanserade sig från alla historiserande och filosoferande
inslag till förmån för handfast juridisk praxis.
Alla impulser kom dock inte från Tyskland. Till följd av kulturskandinavismen uppstod ett livaktigt nordiskt utbyte under 1800-talets tre sista
decennier. År 1872 hölls det första nordiska juristmötet i Köpenhamn med
omkring 400 deltagare. Bland inbjudarna fanns Knut Olivecrona, Herman
Rydin och Ludvig Annerstedt. Till följd av dessa möten grundades den samnordiska Tidsskrift for retsvidenskab samtidigt som ett fruktbart samarbete inleddes, främst inom handelsrätten och familjerätten. Dansken Julius
Lassen, finländaren Rabbe Axel Wrede och norrmannen Francis Hagerup
är några forskare som influerade sina svenska kolleger, inte minst genom
personliga vänskapsförbindelser. En rad rättslärda från grannländerna erhöll
sakkunniguppdrag vid tjänstetillsättningar. Nordiska juristmöten hölls regelbundet fram till unionsupplösningen.
En följd av den historiska skolans inflytande blev att rättshistoriens ställning stärktes. Det ansågs lämpligt att lärare inom den gällande rättens juridiska discipliner hade en bakgrund inom rättshistorien. Victor Nordling,
Alfred Winroth och Wilhelm Sjögren hade alla varit professorer i rättshistoria innan de övergick till civilrätten. Ernst Trygger och Herman Dahlberg,
som blev professorer i processrätt respektive speciell privaträtt, hade tidigare varit docenter i rättshistoria.
I början av epoken var den juridiska specialiseringen närmast obefintlig. Fram till mitten av 1840-talet omfattande den ena av fakultetens två
professurer i stort sett samtliga underdiscipliner inom rättsvetenskapen.
Under lång tid därefter ansågs en professor i princip vara kompetent inte
bara inom sitt eget, utan i samtliga fakultetens ämnen. Konkurrensen om
professuren i civilrätt åren kring 1850 utgjorde ett slags vattendelare. Knut
Olivecrona, som var mest meriterad inom just detta ämne, utnämndes med
förbigående av en äldre kollega, som kunde uppvisa fler tjänsteår men inom
en annan disciplin. Specialiseringen nådde även den ekonomiska juridiken,
vilken länge spelat en undanskymd roll. David Davidson, som blev professor
vid decennieskiftet 1890, spelade en väsentlig roll för den moderna nationalekonomins disciplinformering. Hans betydelse sträckte sig långt utanför
Uppsala, inte minst genom grundandet av Ekonomisk tidskrift.
Professorerna bar en tung undervisningsbörda, vilket reducerade deras möjligheter att bedriva egen forskning. Fakulteten beskylldes ofta under 1850- och 1860-talen för att vara efter sin tid i både vetenskapligt och
pedagogiskt avseende. Kritiken var delvis berättigad, men man får heller
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inte bortse från bakomliggande motiv. Aftonbladet och den liberala pressen
bedrev en kampanj för att flytta fakulteten (och helst hela universitetet)
till Stockholm, varför det hörde till retoriken att framhäva landsortsuniversitetets baksidor. Likafullt var det slående, särskilt i äldre tid, att många
Uppsalajuristers vetenskapliga författarskap avklingade eller upphörde efter
professorsutnämningen. Forskningen blev ett medel för att meritera sig för
professurer, men när lärostolen väl intagits upptogs tiden nästan uteslutande av undervisning. Knut Olivecronas Om dödsstraffet och Herman Rydins
Svenska riksdagen utgör två lysande undantag när det gäller monografier.
Dock bör sägas att föreläsningarna ofta byggde på originalforskning som
spreds via åhörarnas anteckningar. Merparten av kollegieanteckningarna
cirkulerade i hektograferad form, men vissa utgavs av trycket. På detta sätt
tillkom exempelvis Victor Nordlings betydande Föreläsningar i svensk civilrätt allmänna delen (1882), vilken utkom i flera upplagor.
Bilden förändrades mot slutet av 1800-talet. Den vetenskapliga nivån
höjdes i takt med att specialiseringen tilltog. Ett mått på detta är att allt
fler Uppsalajurister rekryterades till andra uppdrag; professuren behövde
inte längre vara karriärens slutmål. Precis som teologerna kunde se fram
emot biskopsutnämningar kunde juristerna hysa förhoppningar om höga
juridiska ämbeten eller rentav statsrådsposter. Ännu 1868 betraktades det
som sensationellt att en Uppsalaprofessor (Olivecrona) utsågs till justitieråd;
det hade inte skett sedan 1825. Längre fram var detta på intet sätt uppseendeväckande. Ludvig Annerstedt, Ivar Afzelius, Carl Gustaf Hammarskjöld,
Ernst Trygger, Wilhelm Sjögren och Tore Almén inträdde samtliga i Högsta
domstolen. Afzelius invaldes dessutom i Svenska Akademien, Annerstedt
och Hammarskjöld blev statsråd, medan Trygger blev både statsminister
och universitetskansler. Hjalmar Hammarskjöld blev statsråd och senare
landshövding. En rad Uppsalajurister deltog därtill i det praktiska lagstiftningsarbetet.
År 1852 bestod fakulteten av fyra professurer. Vid sekelskiftet 1900 hade
antalet fördubblats. Utökningen medförde ständiga omflyttningar av hela
discipliner mellan de olika lärostolarna. Kontinuiteten hämmades även av
andra faktorer. Åren kring 1910 blev ett flertal professurer lediga men fakulteten hade förlorat ett antal förmågor till den nyinrättade juridiska fakulteten i Stockholm, varför man hade svårt att besätta platserna. Det blev inte
bättre av att docenten Elsa Eschelsson förvägrades rätten att söka professuren i civilrätt på grund av sitt kön. Långa vakanser, debatter om utbildningens utformning, interna konflikter och återkommande diskussioner skapade
en viss turbulens som inte lade sig förrän vid mitten av 1910-talet. Årtalet
1916 fungerar därför väl som epokavgränsare.
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1800-talets senare hälft karakteriseras
som ett intensivt omvandlingsskede. Ännu vid seklets mitt bestod fakulteten endast av fyra professurer och tre adjunkturer. Det var dessutom
snarare regel än undantag att en eller flera av dessa tjänster var obesatta.
Professurerna i medicin och fysik respektive medicin och botanik hade
tillkommit redan i början av 1600-talet. På Gustaf III:s befallning delades
lärostolen i praktisk och teoretisk medicin 1774, varvid avsöndrades en särskild professur i anatomi, kirurgi och medicinallagfarenhet. Ur denna professur utbröts i sin tur en lärostol i kirurgi och obstetrik 1837.
Våren 1852 fanns endast tre tjänstgörande professorer vid medicinska
fakulteten, nämligen Israel Hwasser i praktisk och teoretisk medicin, Olof
Glas i kirurgi och obstetrik samt Fredric Sundewall i anatomi. Den linneanska professuren i medicin och botanik stod vakant efter Göran Wahlenbergs
bortgång 1851. Den skulle aldrig återbesättas utan dess läroämnen delades
upp mellan andra lärostolar; viktigast var att botaniken överfördes till den
borgströmianska professuren vid filosofiska fakulteten. I stället tillkom en
lärostol i medicinsk kemi och farmakologi, vilken i någon mening förde arvet från Linné, Thunberg och Wahlenberg vidare.
Uppsalafakulteten var vid 1800-talets mitt påfallande liten i jämförelse
med alla övriga lärosäten i Norden. Universitetet i Lund förfogade över fem
ordinarie och en extra ordinarie professor. I Kristiania sköttes undervisningen av sex professorer och två lektorer, Helsingfors hade sex lärostolar
och i Köpenhamn utgjordes medicinska fakulteten inalles av fjorton lärare.
Karolinska institutet hade förutom åtta professorer även en lärare i rättsmedicin samt sex adjunkter. Den arbetsbörda och det ansvar som i mitten av
1850-talet åvilade medicinska fakultetens professorer i Uppsala var följaktligen omfattande. Professorn i praktisk och teoretisk medicin, som innehade
prefektskapet för Akademiska sjukhuset, förutsattes kunna undervisa i en
ör medicinska fakulteten kan
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rad vitt skilda områden som barnsjukdomar, hudsjukdomar, syfilidologi samt
dessutom i teoretisk medicin och medicinens historia. Därutöver ansvarade
han tillsammans med professorn i kirurgi för undervisningen i patologisk
anatomi. Till lärostolen i kirurgi hörde såväl obstetriken som oftalmiatriken.
Professorn i anatomi hade även skyldighet att undervisa i fysiologi och rättsmedicin. Den fjärde och nyinrättade professuren omfattade både medicinsk
kemi och den medicinska delen av botaniken.
Denna situation ställde stora krav på föreläsarna, som förväntades behärska stora vetenskapliga områden. I jämförelse med till exempel Karolinska institutet, där ett antal mer specialiserade lärostolar hade inrättats, hade
Uppsalaprofessorerna helt andra förutsättningar och i det avseendet förde
man en ojämn kamp i den universitetsflyttningsdebatt som åter flammade
upp under 1850-talet. Flyttningshotet utgjorde i sig en komplikation, eftersom statsmakterna ogärna tillsköt ytterligare medel för nya professurer och
lärartjänster innan denna fråga hade fått ett slutligt avgörande.
I början av 1860-talet stod det definitivt klart att fakulteten (liksom
hela universitetet) skulle vara kvar i Uppsala. Det hindrade inte att även de
följande årtiondena präglades av en viss rivalitet mellan universitetet och
Karolinska institutet, vilket 1874 tillerkändes rätten att utdela medicine
kandidat- och licentiatexamen. Det dröjde dock till 1907 innan Karolinska
institutet fick rätt att utdela doktorsgraden. Samtliga disputerade svenska
läkare under 1800-talet hade således erhållit sin grad i Uppsala eller Lund.
De bristfälliga lärarresurserna innebar att fakultetens professorer blev, som
patologen Per Hedenius uttryckte det, ”öfver måttet af sina krafter, och till
mehn för undervisningen, betungade med många, stundom icke ens närbeslägtade ämnen, och likväl sakna vissa, i nyare tider utvecklade grenar af
Medicinen alldeles, eller åtminstone officielt, en målsman inom Fakulteten”.
Den svåra undervisningssituationen underlättades inte av att fakultetens
samtliga tre adjunkturer förblev obesatta genom hela 1850-talet. Adjunkturerna omfattade medicinsk botanik, teoretisk och praktisk medicin samt
anatomi (prosektorsbefattningen). Adjunktslönerna var mycket låga, varför
det blev mycket svårt att behålla begåvningar vid fakulteten – läkarbanan
framstod för de flesta som ett mer tilltalande och framför allt mer lukrativt
alternativ. Det handlade således om ett systemfel, varför Olof Glas underströk att fakulteten inte gärna kunde klandras för de långvariga vakanserna:
”En lön, som icke på långt när motsvarat en Universitets-lärares blygsammaste anspråk på en torftig bergning, har naturligtvis icke kunnat locka
någon läkare att offra sig åt det mödosamma lärarekallet, då han på den
praktiska banan öfverallt och med mindre ansträngning kunnat påräkna
mångdubbelt större inkomster.” Läget ljusnade dock i början på 1860-talet.
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Till innehavare av den förstnämnda adjunkturen, då benämnd medicinsk
naturalhistoria och kemi, utsågs August Almén 1860. Han befordrades snart
till professor, varför hans adjunktur övertogs av Robert Fredrik Fristedt. Vid
samma tid tillträdde Frithiof Holmgren adjunkturen i teoretisk och praktisk medicin medan Edward Clason övertog befattningen som prosektor
och adjunkt i anatomi. Dessutom inrättades 1862 en fjärde adjunktur inom
fakulteten med Carl Brelin som förste innehavare. Denna adjunktur avsåg
ämnena kirurgi och obstetrik, men blev senare inriktad mot oftalmiatriken.
Ytterligare en adjunktur, i medicinsk och fysiologisk kemi, tillkom efter beslut av riksdagen 1872. Olof Hammarsten blev året därpå förste innehavare
av denna befattning.
Den linneanska professuren omvandlades i början av 1850-talet, varvid botaniken överfördes till filosofiska fakulteten. I stället inrättades, som
nämnts, en lärostol i farmakognosi, farmaci samt fysiologisk och patologisk
kemi. Kemisten Elof Wallquist utnämndes 1853 till förste innehavare av
denna professur. År 1858 tillkom ytterligare en lärostol, denna gång i ämnet
patologi med Per Hedenius som förste innehavare. Fem år senare, då flyttningshotet var undanröjt, tillkom en extra ordinarie professur i psykiatri,
vilken var förenad med överläkarbefattningen vid Uppsala hospital. Gustaf
Kjellberg var den förste som innehade denna befattning. Landets första lärostol i fysiologi inrättades därefter 1864 med Frithiof Holmgren som förste
innehavare. Således hade antalet professurer ökat från fyra till sju inom loppet av ett drygt decennium, från 1852 till 1864.
I slutet av 1870-talet omvandlades adjunkturerna till extra ordinarie
professurer. Adjunkturen i teoretisk och praktisk medicin ersattes med en
extra ordinarie professur i pediatrik och praktisk medicin – därmed fick
pediatriken en egen företrädare. Vid samma tid omvandlades adjunkturen i
medicinsk naturalhistoria och kemi till en extra ordinarie professur i farmakologi. Adjunkten i kirurgi, obstetrik och oftalmiatrik, John Björkén, blev
däremot inte befordrad till extra ordinarie professor. Han kvarstod därför
som adjunkt fram till sin pensionering 1893, och blev därmed vid sidan om
filosofen Fredrik Georg Afzelius den sista adjunkten som tjänstgjorde vid
universitetet. Efter Björkéns avgång drogs adjunkturen in för att ersättas
med två nya extra ordinarie professurer, dels i oftalmiatrik, dels i obstetrik
och gynekologi. De första innehavarna av dessa lärostolar blev Allvar Gullstrand (oftalmiatrik) respektive Otto Lindfors (obstetrik och gynekologi).
År 1873 hade fakulteten begärt att ytterligare två adjunkturer skulle
inrättas, dels i experimentell fysiologi, dels i experimentell patologi och
patologisk anatomi. När adjunkturerna avskaffades 1877 ändrade fakulteten sin begäran till att i stället gälla två extra ordinarie professorer i de
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nyssnämnda ämnena. Riksdagen ansåg emellertid att lönekostnaden skulle
bli alltför hög om man skulle gå fakulteten till mötes. I stället för två extra
ordinarie professorer med en årslön om vardera 4 500 kronor utverkade man
därför två laboratorsbefattningar för de respektive ämnena. Laboratorslönen
uppgick till blygsamma 3 000 kronor per år, och denna omständighet skulle
under det följande decenniet medföra stora svårigheter att rekrytera ordinarie innehavare. Salomon Henschen tillträdde 1880 tjänsten som laborator
i patologi, följd två år senare av Magnus Blix i fysiologi, men under långa
perioder uppehölls laboratorsplatserna av vikarier.
I mitten av 1910-talet tillkom ytterligare en lärostol, nämligen i hygien
och bakteriologi, vilka ämnen därmed avsöndrades ur professuren i patologi.
Till innehavare av den nya professuren utsågs Germund Wirgin. Höstterminen 1916, vid slutet av denna epok, hade fakulteten således inte mindre än
sexton lärostolar. Till detta skall dessutom läggas två laboratorer (patologen
Artur Vestberg och fysiologen Gustaf Göthlin), en lärare i epidemiologi
(stadsläkaren Karl Gustaf Tingvall), samt fyra biträdande och fyra ordinarie
docenter.
Israel Hwasser lämnade professuren i praktisk medicin 1855 och avled
fem år senare. I stort sett hela den professorsgeneration som tillträdde vid
1800-talets mitt var elever till honom. Bland dessa märktes Olof Glas, Carl
Benedict Mesterton, Edward Clason, Per Hedenius och Frithiof Holmgren.
De båda sistnämnda döpte till och med sina söner till Israel efter den vördade läraren. Arvet från Hwasser blev särskilt tydligt under slutskedet av
den utdragna universitetsflyttningsdebatten, det vill säga åren kring 1860.
Fakultetens professorer, särskilt Mesterton, engagerade sig för att försvara
medicinska fakultetens samhörighet med övriga vetenskapsgrenar och därmed det organiska universitetsideal som Hwasser hade hyllat redan då flyttningsfrågan första gången väcktes på 1820-talet. Den utbyggnad av medicinska fakulteten som pågick under 1850- och 1860-talen skedde således,
paradoxalt nog, samtidigt som flyttningsfrågan återigen blev aktuell. Inte
heller denna gång lyckades flyttningsförespråkarna driva igenom en flyttning
av fakulteten till Stockholm. Förutom det energiska motståndet från professorerna bidrog säkerligen de generösa donationer som inflöt från mecenaten
Anders Regnell i Brasilien till frågans utgång.
I flyttningsfrågan fördes arvet efter Hwasser vidare, men i vetenskapligt
hänseende framstod hans naturfilosofiska inriktning som föråldrad. I ett tal
i Carl Johans Förbundet 1859 karakteriserade Hwasser sin egen gärning som
ett försök ”att hos medicinen och dess rika erfarenhet bereda framkallandet
af en densamma ur egennyttans och den låga empirismens förnedrande bojor
befriande vetenskaplig sjelfständighet”. Denna programförklaring framstod
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som främmande, även för de lärjungar som kände en stor personlig lojalitet
och tacksamhet. Under Hwasserlärjungarna skedde en kursändring, varvid
medicinvetenskapen började bedrivas på ett mer empiriskt-vetenskapligt
sätt, inte sällan med naturvetenskaperna som förebild. Till detta bidrog i
väsentlig grad de utökade internationella kontakterna. Under 1860-talet
studerade Carl Benedict Mesterton och Per Hedenius för Rudolf Virchow,
Edward Clason följde Hermann von Helmholtz’ föreläsningar och Frithiof
Holmgren deltog i arbetet vid Carl Ludwigs fysiologiska undersökningar i
Wien. Oavsett om det handlade om kirurgi, patologi, anatomi eller fysiologi
etablerade Uppsalamedicinarna kontakter med den internationella forskningsfronten. Studieresor blev nödvändiga för dem som ville göra karriär vid
medicinska fakulteten. I ett senare skede tog exempelvis Olof Hammarsten
djupa intryck under sitt besök vid det berömda fysiologiska laboratorium
som Carl Ludwig senare inrättade i Leipzig. Karl Gustaf Lennander genomförde ett flertal studieresor och blev en del av ett internationellt nätverk
med representanter för den framväxande bukkirurgin.
För tillträde till medicinska fakulteten krävdes att de studerande först
avlade en så kallad medicofilosofisk examen vid filosofiska fakulteten. Denna examen, liksom den motsvarande juridicofilen, utgjorde ett arv från det
encyklopediska, linneanska vetenskapsideal, som inte minst Hwasser hade
omfattat. I takt med den vetenskapliga specialiseringen växte opinionen
mot medicofilen. Anatomen och antropologen Gustaf Retzius, som disputerat i Uppsala 1871, ansåg till exempel att den var otidsenlig. Fysik och kemi
kunde förvisso vara till gagn för blivande läkare, men botanik och zoologi
var inte omistliga. Dessa båda ämnen stod ”uppenbarligen qvar från en tid,
då de intogo en allt dominerande ställning inom naturvetenskapen, då ’örtkunskapen’ var vigtig för den med stor farmakologisk ’örtapparat’ laborerande medicinen, och zoologin ansågs oundgänglig för läkarnes uppfattning
af fysiologien, hvilken en tid stod i synnerligen liflig förbindelse med djur
anatomien, den komparativa anatomien”. Huvudproblemet med medicofilen
utgjordes dock, enligt Retzius, av att den var förlagd till filosofiska fakulteten och därmed stod utanför medicinarnas kontroll. Medicofilen avskaffades
inte förrän 1907.
Den som ville erhålla medicine doktorsgrad skulle efter uppnådd kandidatexamen tjänstgöra vid klinisk inrättning och deltaga i där förekommande
övningar. Licentiatexamen skulle därefter avläggas i medicinens praktiska
delar innan doktorsavhandlingen framlades.
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Praktisk medicin
Under 1800-talets lopp avskildes disciplin efter disciplin från kirurgin, men
lärostolen i praktisk medicin förblev intakt. Specialiseringsprocessen lät
vänta på sig. Översatt till nutida språkbruk motsvarade ”praktisk medicin”
närmast ”invärtes medicin”. Professuren skapades redan 1613 för Johannes
Chesnecopherus och var därmed fakultetens äldsta. Dess ursprungliga beteckning hade varit medicin och fysik, men genom de nya konstitutionerna
1655 ändrades namnet till praktisk medicin. Israel Hwasser utnämndes till
lärostolens innehavare på sin fyrtioårsdag i september 1830, varefter han
innehade den under ett kvarts sekel. Hwasser representerade knappast den
yttersta forskningsfronten som vetenskapsman, men hans minne vårdades
ömt av universitetet. Vid sitt första besök i Uppsala som kung 1861 donerade Carl XV till akademien dels Hwassers bröstbild, dels en summa om
2 000 riksdaler för skapandet av ett årligt resestipendium – Hwasserska
resestipendiet – till en ung medicine studerande vid universitetet. Likafullt
inträdde ett nytt skede när den Hwasserska epoken var över.
Efter Hwassers pensionsavgång söktes tjänsten endast av Olof Glas, som
anhöll om förflyttning från professuren i kirurgi och obstetrik, vilken han
innehaft sedan hösten 1851. Dessförinnan hade han dock fungerat som extra
ordinarie professor i praktisk medicin under Hwasser. Ett enhälligt konsistorium tillstyrkte Glas’ önskan, varigenom Hwasser fick den efterträdare,
som han själv uttryckligen hade önskat sig. När han fungerade som promotor 1841 hade han nämligen omtalat Glas som ”min mest älskade lärjunge,
nu min förtrognaste vän, mitt stöd, min kanske snart annalkande ålderdoms
käraste hopp”. Uppenbarligen framstod Glas i Hwassers ögon som den designerade efterträdaren, som mannen som skulle fullborda hans livsverk. Detta
innebar dock inte att Glas delade företrädarens naturfilosofiska åskådning;
han var tvärtom en praktiskt sinnad handlingsmänniska, som strävade efter
att bedriva medicinvetenskap efter naturvetenskapliga och empiriska metoder. Under läsåret 1842/43 hade Glas genomfört en studieresa till Tyskland,
England och Frankrike, där han mottog viktiga impulser som han senare
försökte omsätta i praktiken i Uppsala. Av särskild betydelse var hans försök
– som ett slags motvikt till Hwassers naturfilosofiska inriktning – att i Sverige introducera den franska patologisk-anatomiska skolan. I René Laennec
och Carl von Rokitansky fann han viktiga förebilder och han delade deras
betoning av objektiva metoder och ett naturvetenskapligt arbetssätt.
Under de drygt tjugo år som Glas innehade lärostolen genomgick fakulteten en stark utveckling och modernisering. En viktig förutsättning för
detta var tillkomsten av det nya Akademiska sjukhuset för vilket Glas och
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hans kollega Carl Benedict Mesterton enträget arbetade. Glas’ vetenskapliga
författarskap blev däremot aldrig omfattande; hans betydelse låg i rollen
som praktisk organisatör och inte minst föreläsare. Han var intendent för
Sätra brunn 1852–67, prefekt vid det gamla sjukhuset 1854–67 samt därefter överläkare vid det nya Akademiska sjukhuset fram till 1877. Glas var
en utpräglad morgonmänniska, som inledde sina tentamina så tidigt som
mellan fyra och fem på morgnarna. Denna sedvänja verkade avskräckande
på en och annan tentand, men det hindrade inte att han blev en omtyckt
lärare. Föreläsningarna spelade en viktig roll i Glas’ undervisning, där de
dock följdes av en rond i sjuksalarna. Hans efterträdare på lärostolen fäste
däremot betydligt mindre vikt vid katederföreläsningar än vid kliniska undersökningar och diagnostik. Glas avgick med pension i december 1877, men
fortsatte att arbeta som praktiserande läkare fram till sin död drygt två år
senare.
Vid sidan av Olof Glas verkade adjunkten Fredrik Johan Björnström,
som 1857 hade försvarat en avhandling om växtfysionomin i Piteå lappmark inom filosofiska fakulteten. Sex år senare disputerade han även inom
medicinska fakulteten med avhandlingen Studier i elektrotherapi. Björnström
utsågs 1864 till docent, men han hade då redan tillträtt den nyinrättade
adjunkturen i kirurgi och obstetrik, vilken blivit ledig efter Carl Brelins
oväntade bortgång. Efter bara två år övergick han till adjunkturen i praktisk och teoretisk medicin. Han uppehöll bland annat professuren i patologi
under Per Hedenius’ rektorat läsåret 1871/72, men övergick från och med
mitten av 1870-talet huvudsakligen till psykiatrin. På nyåret 1878 lämnade
han Uppsala och flyttade till Stockholm, där han senare efterträdde Wilhelm Öhrström som professor i psykiatri vid Karolinska institutet samt som
överläkare vid Stockholms hospital.
Björnström visade således inget intresse för lärostolen i praktisk medicin,
när den blev ledig efter Olof Glas’ pensionering. Glas efterträddes i stället
av sin lärjunge Johan Anton Waldenström, som sedan 1876 innehade en
laboratorstjänst i patologisk anatomi och som sedan 1878 hade vikarierat på
professuren. I samband med skiftet hemställde fakulteten i en skrivelse till
kanslern att professuren framdeles endast skulle benämnas ”praktisk medicin”, inte som tidigare ”praktisk och teoretisk medicin”. Skälet var att en
lärostol för patologi, patologisk anatomi och allmän hälsovård – således i
huvudsak i teoretisk medicin – hade inrättats redan 1858. Kungl. Maj:t biföll
fakultetens hemställan.
Waldenström, den förste professorn efter namnbytet, var bördig från
Luleå och hade kommit till Uppsala tillsammans med sin ett år äldre bror
Paul Peter i mitten av 1850-talet. Han avlade medicine kandidatexamen,
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varefter han verkade som tillförordnad stadsläkare i hemstaden Luleå under
somrarna 1863 och 1864. Några år senare framlade han licentiatavhandlingen
Om ögonens rörelser samt symptomerna vid en förlamning af någon af deras
muskler. Avhandlingen fick goda vitsord och under det följande året erhöll
Waldenström två stipendier för en utrikes studieresa. Därmed bereddes han
möjlighet att studera för ledande europeiska patologer och kirurger som
Friedrich Daniel von Recklinghausen och Theodor Billroth.
Under Waldenströms utlandsvistelse invigdes det nya Akademiska sjukhuset, och där anställdes han som underkirurg efter hemkomsten på hösten 1868. Vid samma tid färdigställde han doktorsavhandlingen När bör den
hårda ålderstarren opereras? (1869) och han blev därefter docent i kirurgi
och obstetrik. Under det följande decenniet fungerade han såväl som universitetslärare som stadsläkare i Uppsala.
Johan Anton Waldenström var som vetenskapsman påfallande mång
sidig och ägnade sig bland annat åt kirurgi, oftalmiatrik, patologi och förlossningskonst. Bland hans vetenskapliga arbeten kan nämnas Bidrag till diagnosen af bukens tumörer (1879). Han var respekterad både som läkare och
föreläsare när han vid fyrtio års ålder blev utnämnd till ordinarie professor
på hösten 1879. Han avled dock i blindtarmsinflammation innan han hunnit
tillträda befattningen.
Henschen och hjärnforskningen
Den lediga professuren söktes efter Waldenströms död av medicine licentiaten Carl Nyström samt laboratorn Salomon Henschen. Nyström hade
disputerat i zoologi under Wilhelm Lilljeborg, men sedan övergått till medicinvetenskapen. Han deltog som läkare i Nordenskiölds expeditioner till
Spetsbergen (1868) och Grönland (1871), men tjänstgjorde därefter som läkare vid Akademiska sjukhuset och Serafimerlasarettet. Under dessa år experimenterade han bland annat med aseptinets verkan som desinfektionsmedel. Experimenten ledde till att Henrik Gahn i vissa avseenden modifierade
sin produkt. Nyström ägnade sig sedan främst åt att administrera de egendomar i Västergötland och Värmland som genom gifte tillfallit honom. Den
lediga professuren var måhända inte tillräcklig för att locka honom tillbaka
till vetenskapen och i september 1881 återtog han sin ansökan. Vid jubelfesten tolv år senare kreerades Nyström till medicine hedersdoktor.
Utnämningen av Henschen blev därmed en ren formsak. Han uppfördes
på förslag av ett enigt konsistorium och utnämndes på våren 1882. Tjugo år
tidigare hade han blivit inskriven som student vid universitetet, men till en
början upptog botaniken hans huvudsakliga intresse. År 1864 genomförde
han i sällskap med Thore M. Fries en forskningsresa till norra Skandinavien
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Johan Anton Waldenström.

Läkaren Waldenström
Den populäre läkaren Johan Anton Waldenström utnämndes, fyrtio år gammal, till professor i praktisk medicin den 17 oktober 1879. Kort efter utnämningen insjuknade han emellertid i blindtarmsinflammation. Han ställde själv diagnosen, och försökte förgäves övertala
sina kolleger inom medicinska fakulteten att utföra en operation. Blindtarmsoperationer
hade aldrig utförts i Sverige (Karl Gustaf Lennander genomförde den första tio år senare)
och de villrådiga läkarna valde att avvakta. Någon förbättring inträdde dock aldrig. Waldenström avled den 23 november 1879, samma dag som han skulle ha installerats som
professor. Dödsfallet gav upphov till stor förstämning. Oscarsbalen på Gillet ställdes in och
vid begravningen fem dagar senare höll många butiker stängt. Domkyrkan var överfull och
kistan följdes till graven av stora folkskaror. ”Sedan stoftet af blomsterkonungen C. von
Linné för snart 102 år sedan invigdes till den sista hvilan”, rapporterade Upsala-Posten,
”torde icke Upsala varit vittne till en jordfästning af så allmän betydelse och med sådant
deltagande som den i dag försiggångna.” Veckorna efter begravningen sålde Lundequistska
bokhandeln särskilda kabinettsporträtt av den avlidne, och efterfrågan var så stor att tillverkaren – Gösta Flormans ateljéer i Stockholm – inte klarade att leverera tillräckligt många
porträtt, varför särskilda kölistor fick upprättas.

för att insamla växter. Med bistånd av Fries kunde han tre år senare genomföra en resa till Brasilien, där han hjälpte till att systematisera läkaren och
mecenaten Anders Regnells stora herbarium. Han utgav dessutom en flora
över trakten kring staden Caldes i provinsen Minas Gerais i sydöstra delen
av landet. Henschen deltog även i Uppsalasångarnas Pariserfärd 1867.
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I slutet av 1860-talet övergick Henschen till medicinen, förmodligen under påverkan av vännerna Johan Anton Waldenström och Olof Hammarsten. Han avlade kandidatexamen 1873 och blev medicine licentiat under
jubelåret 1877. Därefter författade han sin doktorsavhandling Om indigosvafvelsyradt natrons afsöndring i njurarna (1880) i Leipzig under fysiologen Carl
Ludwigs ledning. I avhandlingen kunde han leda Ludwigs kontroversiella teser om njursekretionen i bevis. Henschen hade således en naturvetenskaplig
bakgrund, och han ansåg att medicinen borde studeras med naturvetenskapliga metoder. I det avseendet var han inte fullt tillfreds med hur forskningen
och undervisningen hade bedrivits i Uppsala under Olof Glas’ ledning, och
han hade därför avböjt ett erbjudande om att bli dennes assistent. I stället
flyttade han till Stockholm för att studera patologi under Axel Key.
Ingen hade kunnat förutse att professuren redan på hösten 1879 åter
skulle bli ledig genom Waldenströms oväntade frånfälle. Henschens kliniska erfarenhet var fortfarande begränsad, men såväl fakultet som konsistorium förklarade honom enhälligt kompetent till tjänsten. Till sin ansökan kunde han lägga ett professorsspecimen om Studier öfver hufvudets
neuralgier (1881), vilken skrift markerade inledningen på åratal av forskningar kring hjärnans anatomi och patologi. I samband med Upsala Läkareförenings sextioårsjubileum 1892 framträdde han med föredraget ”Om
hjernforskningens metoder”, vilket infördes i sällskapets handlingar. Under
perioden fram till 1892 studerade Henschen främst synsinnets utbredning
i nackloben, och därefter ägnade han åtskillig tid åt att sprida sina teorier
vid konferenser och genom publikationer. Genom sina forskningar kunde
Henschen senare även lokalisera hörselcentrum i hjärnan. Som hans främsta arbete får räknas den omfattande hjärnpatologiska studien Klinische
und anatomische Beiträge zur Patologie des Gehirns, vilket utkom i åtta band
mellan 1890 och 1930. Tryckkostnaden bestreds delvis av grosshandlaren
och konstmecenaten August Röhss. Henschen blev även pionjär inom den
praktiska idrottsmedicinen, i synnerhet genom studien Om skidlöpning och
skidtäfling ur medicinsk synpunkt (1898). Han kunde däri visa att de farhågor kring tävlingsidrottens skadlighet, som vissa läkare givit uttryck för,
saknade grund.
År 1901 lämnade Henschen Uppsala för en professur vid Karolinska institutet, vilken han innehade fram till pensioneringen 1912. Han fortsatte
sina forskningar även därefter och var aktiv långt in på 1920-talet. Som emeritus grep han sig an många nya områden, till exempel afasin, hörselsinnet, musiksinnet samt studier av förmågan till tal, skrift och räkning. När
den avslutande delen av det nyssnämnda hjärnpatologiska verket utkom var
Henschen över åttio år, och hans arbetskapacitet väckte beundran. Så jäm452
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Carl Hammarbergs studie av hjärnbarken hos psykiskt sjuka personer blev ett klassiskt
arbete. Bilden föreställer en av de planscher som han fogade till sin avhandling.

Hjärnforskaren Carl Hammarberg
Docenten Carl Hammarberg ägnade sig åt både psykiatri och oftalmiatrik, men övergick
sedan till hjärnforskningen. Han deltog vid de undersökningar om hjärnans sjukdomar som
bedrevs vid Akademiska sjukhusets kliniska laboratorium och framlade avhandlingen Studier öfver idiotiens klinik och patologi jämte undersökningar af hjärnbarkens normala anatomi
(1893). Arbetet rönte internationell uppmärksamhet, men författaren avled kort efter disputationen i blindtarmsinflammation, ännu inte tjugoåtta år fyllda. Hammarberg tillhörde de
drivande krafterna inom föreningen Studenter och Arbetare, som ordnade en insamling till
hans gravmonument på Uppsala gamla kyrkogård.
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fördes till och med hans senare arbeten med Goethes och Darwins motsvarande verk av en tysk beundrare.
Sonen Folke Henschen gick i faderns fotspår. Han blev 1920 professor i
patologisk anatomi vid Karolinska institutet, och även han ägnade sin forskning åt tumörer och andra sjukdomar i hjärnan. Både far och son Henschen
tillhörde sin tids främsta hjärnspecialister och de ingick bland de läkare som
1923 kallades till Vladimir Lenins sjuksäng för att diagnosticera dennes sjukdom. Efter Lenins död påföljande år deltog de båda vid obduktionen, något
som Salomon Henschen har skildrat i studien ”Lenins sjukdom och dödsorsak” i Förhandlingar vid Svenska Läkare-Sällskapets sammankomster år 1924.
Diabetesforskning och ämnesomsättningens kemi
Professuren efter Henschen söktes av den lundensiske neuropatologen Karl
Petrén, docenten vid Karolinska institutet Isak Jundell, lasarettsläkaren
Algot Pfannenstill samt av Oscar V. Petersson, som sedan 1884 innehade en
extra ordinarie professur i pediatrik och praktisk medicin. Petersson hade
haft goda utsikter att få professuren – två av de tre sakkunniga hade enligt uppgift bestämt sig för att föra upp honom i första förslagsrum – men
han återkallade sin ansökan. I såväl medicinska fakulteten som i konsistoriet
uppfördes därefter Petrén enhälligt i första förslagsrum. Han utnämndes i
juni 1902.
Petrén hade genomfört sina studier i Lund, bland annat för fysiologen
Magnus Blix. I december 1895 försvarade han sin avhandling och blev docent
i praktisk medicin. Under de följande åren vistades han vid två tillfällen i
Frankrike, där han studerade för neurologen Jules Dejerine i Paris och för internisten Bernhard Naunyn i Strasbourg. Från 1899 fram till flyttningen till
Uppsala fungerade han som tillförordnad laborator i experimentell fysiologi.
I början av karriären ägnade han sig främst åt fysiologi, inspirerad av läraren
Blix. Längre fram kom han däremot huvudsakligen att verka inom andra
forskningsområden. Han studerade exempelvis nervbanorna i ryggmärgen
men blev framför allt bekant som diabetesforskare. Han bedrev omfattande
studier kring denna sjukdom, för vars behandling han lanserade en diet av
grönsaker och fett som efter upphovsmannen började kallas ”Petrénkosten”.
Rönen från många års forskning på området presenterade han 1923 i det omfattande verket Diabetesstudier. Oturligt nog sammanföll utgivningen med
upptäckten av insulinet, varför arbetets vetenskapliga och praktiska betydelse blev begränsad.
Petréns kraftfulla fysiska gestalt i kombination med hans stränga krav
förärade honom smeknamnet ”Kejsar Karl”. De hårda kursfordringarna till
trots ansågs han vara en entusiasmerande lärare, och till hans pedagogiska
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meriter skall läggas att han 1915 författade Lärobok i intern medicin tillsammans med dansken Knud Faber och norrmannen Peter F. Holst. Det var den
första egentliga läroboken i ämnet invärtes medicin och den utkom i många
upplagor. Vid det laget hade Petrén redan återvänt till Lund för att övertaga
motsvarande professur i praktisk medicin.
Kring den lediga lärostol som Petrén lämnade i Uppsala uppstod hård
konkurrens. Bland de sex aspiranterna utkristalliserades två huvudkandidater: Gunnar Forssner, som sedan föregående år innehade professuren i
pediatrik och praktisk medicin vid universitetet, samt Israel Holmgren,
son till Frithiof Holmgren och docent vid Karolinska institutet. Om dessa
båda skrev Salomon Henschen i sitt sakkunnigutlåtande att de ”i afseende å
framgångsrik originell forskning afgjordt stå framför de öfriga”. Den uppfattningen delades av såväl sakkunniga som fakultet och konsistorium. Däremot
gick meningarna isär rörande vilken av dem som skulle placeras först.
Av de sakkunniga sattes Israel Holmgren främst av Johan Gustaf Edgren
och Salomon Henschen. Lundensaren och lärostolens förre innehavare Karl
Petrén förordade däremot Forssner i bestämda ordalag. Medicinska fakulteten var djupt splittrad, men Forssner fick sex röster till förstarummet mot
Holmgrens fem. En ledamot (Frey Svenson) ansåg sig vara oförmögen att
skilja dem åt och tillerkände dem ett delat förstarum. I konsistoriet var det
däremot bara tre ledamöter som stödde Holmgren, nämligen teologen Einar
Billing, latinisten Per Persson och Frithiof Holmgrens radikale bundsförvant
Hjalmar Öhrvall.
Innan ärendet blivit avgjort införde Dagens Nyheter en längre artikel, där
man hävdade att Holmgren hade fått mottaga otillbörliga påtryckningar om
att återkalla sin ansökan. Enligt tidningen skulle Allvar Gullstrand ha gjort
efterforskningar rörande Holmgrens eventuella avsikt att söka professuren
vid Karolinska institutet, vilken inom kort väntades bli ledig efter Salomon
Henschen. När Holmgren bejakade frågan skall Gullstrand ha anmodat honom att återkalla sin ansökan till Uppsalaprofessuren, varvid han i utbyte
erbjöd en skriftlig försäkran från både Gunnar Forssner och Karl Petrén
om att ingen av dem skulle söka lärostolen vid Karolinska institutet. Enligt
tidningens uppgifter avböjde Holmgren förslaget, eftersom det var osäkert
om Henschen verkligen skulle avgå vid uppnådd pensionsålder. I tidningen
Upsala medgav Gullstrand att han samtalat med Holmgren, men förnekade att han skulle ha presenterat något erbjudande av det slag som Dagens
Nyheter hävdat. Resultatet blev i alla händelser att Holmgren fullföljde sin
ansökan, trots motgångarna i fakultet och konsistorium. Han överklagade,
men Kungl. Maj:t lämnade besvären utan avseende. Det tidigare goda förhållandet mellan Holmgren och Forssner försämrades under konkurrensen. På
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omvägar fick Holmgren nämligen veta att Upsala Läkareförening, på Forssners initiativ, skulle ägna en sammankomst att kritiskt granska ett av hans
arbeten. Holmgren infann sig personligen för att protestera mot det illojala i
att under en pågående konkurrens anordna möten för att kritisera en medsökande utan att underrätta denne därom.
Gunnar Forssner hade inlett sina studier vid Uppsala universitet, där han
våren 1894 avlade medicofilen. Han studerade därefter vid Karolinska institutet, där han tog kandidatexamen, samt i Lund, där han i december 1903
blev medicine licentiat. Redan dessförinnan hade han, med särskilt tillstånd,
försvarat sin doktorsavhandling, i vilken han studerade den för infektionsläran viktiga frågan om varför vissa bakterieinfektioner drabbar särskilda
organ. Som nybliven docent i experimentell patologi tillbringade han våren
1905 i Tyskland, huvudsakligen vid medicinska kliniken i München. Influerad av den berömde klinikern Friedrich von Müller började han fördjupa sig
i ämnesomsättningens kemi, vilket blev hans främsta vetenskapliga specialområde. I synnerhet studerade han acetonkropparna, vilka han ägnade flera
arbeten. År 1908 vistades han i England under en dryg månad för att deltaga
i verksamheten vid avdelningen för invärtes medicin vid Londons hospital.
En tredje studieresa genomförde han till Marburg för att studera vårdanstalten för lungtuberkulösa. En reserapport från den sistnämnda resan införde
han 1910 i Allmänna Svenska Läkartidningen. Från att från början ha varit
en renodlad patolog övergick han till att även ägna sig åt klinisk medicin. I
likhet med företrädaren Karl Petrén intresserade han sig dessutom för diabetesforskningen.
I januari 1915 avled Forssner på Rättviks turisthotell i sviterna av en skid
olycka. På våren året därpå, i samband med fyrtioårsdagen av hans födelse,
avslutades en insamling bland hans vänner. Omkring 2 385 kronor överlämnades till Svenska Läkaresällskapet för inrättandet av Gunnar Forssners
fond, vars avkastning skulle användas för att understödja studier inom den
invärtes medicinen.
Docenten Ragnar Friberger hade 1913 efterträtt Forssner som professor i
pediatrik och praktisk medicin. Mönstret upprepades efter Forssners död,
då Friberger övertog den ordinarie lärostolen i praktisk medicin. Friberger
ägnade sig huvudsakligen åt cirkulationsorganens fysiologi och patologi. Ett
av hans specialområden var arytmi hos barn samt pulsens växlingar under
olika förhållanden. Inte heller Fribergers professorstid blev långvarig; han
avled 1919 vid femtiofyra års ålder. Efter Olof Glas’ avgång 1877 hade professuren i praktisk medicin haft fem innehavare i rad som antingen dött i
förtid (Waldenström, Forssner och Friberger) eller lämnat universitetet för
professurer på annat håll (Henschen och Petrén).
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Pediatriken
Den äldre adjunkturen i teoretisk och praktisk medicin omvandlades 1879
till en extra ordinarie professur i pediatrik och praktisk medicin. Därmed
fick pediatriken en egen företrädare vid fakulteten, även om det dröjde innan tjänsten besattes. Fakulteten ville nämligen inte utlysa den extra ordinarie professuren innan den ordinarie lärostolen hade blivit tillsatt, något som
drog ut på tiden till följd av Waldenströms oväntade bortgång.
År 1884 utsågs dock Oscar V. Petersson till professor i pediatrik. Petersson hade blivit docent i praktisk medicin 1875 sedan han framlagt en avhandling om hjärntumörer och deras diagnostik. Omedelbart därefter anträdde
han en studieresa till Leipzig, Wien och München. Under resan studerade
han särskilt nervsjukdomar under ledning av prominenta medicinare som
Wilhelm Heinrich Erb och Jean-Martin Charcot. Under de följande åren
uppehöll han vid flera tillfällen den ordinarie professuren i praktisk medicin
och därmed även överläkartjänsten vid Akademiska sjukhuset. Samtidigt
kunde han fördjupa sig inom pediatriken, inom vilket område hans tidigare meritering var begränsad. År 1882 utgav han Om vigtsförhållandena
hos späda barn under första lefnadsåret, vilken byggde på vägningar på en av
honom själv konstruerad decimalvåg. Han framhöll att föräldrarna ofta och
regelbundet borde väga sina spädbarn, eftersom vikten utgjorde en viktig
källa till kunskap om barnets hälsotillstånd och allmänna utveckling. Året
därpå framlade han en studie om barnadödligheten i Uppsala stad under
perioden 1862–82, varvid han med emfas hävdade att den höga dödligheten
bland barn främst berodde på okunnighet och usla bostadsförhållanden.
Någon konkurrent om den blivande extra ordinarie professuren hade
inte Petersson, som var ensam sökande när ansökningstiden utgick på hösten 1882. De sakkunniga bedömde hans pediatriska arbeten med stor välvilja
och utnämningen följde kort därefter. Professuren utgjorde dels en lärostol i
pediatrik, dels en direkt fortsättning av den indragna adjunkturen i praktisk
medicin. Förutom att undervisa i pediatrik förväntades professorn därför
sköta undervisningen i diagnostik för medicine kandidater under deras första tjänstgöringstid på sjukhus. Dessutom var det självklart att den extra ordinarie professorn skulle inträda som vikarie vid ledigheter och vakanser på
den ordinarie lärostolen i praktisk medicin. Den formella benämningen var
visserligen ”pediatrik och praktisk medicin”, men den praktiska medicinen
var således minst lika viktig som pediatriken.
Eftersom det saknades lämpliga lokaler blev det en grannlaga uppgift för
Petersson att förena vården av patienter med undervisning för studenter.
Redan vid tillkomsten av professuren i början av 1880-talet diskuterades
behovet av en ny klinik för undervisningen i fysikalisk diagnostik. Salomon
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Henschen hade föreslagit att sjukhusbyggnaden skulle förses med ytterligare
en våning där en sådan klinik kunde inrymmas. Detta förslag blev dock
nedröstat, och Petersson förordade i stället att en ny fristående byggnad med
två våningsplan skulle uppföras vid sjukhusets norra gavel. Varken detta
förslag eller två något mer blygsammare varianter kom dock till utförande,
eftersom kostnaden ansågs vara för hög. Under de följande åren pågick olika
förhandlingar, bland annat med staden, men först 1897 nåddes en lösning.
Detta år kunde Petersson inleda verksamheten i en klinik, som inrymdes
i gymnastiksalen intill Slottskällan. Han hade själv köpt huset, men hyran
betalades av universitetet. De tjugo sjuksängarna var främst avsedda för patienter med lungtuberkulos, vilken sjukdom han behandlade i flera skrifter.
År 1903 överflyttades Peterssons klinik till Akademiska sjukhusets nyuppförda paviljong för lungsjuka. Det var således först i slutet av sin ämbetstid
som han hade verkliga förutsättningar att bedriva vetenskapligt arbete.
Inom pediatriken bedrev Petersson huvudsakligen poliklinisk undervisning vid den klinik som hade inrättats i Ekermanska huset 1884. Senare arbetade han energiskt för att få till stånd ett barnsjukhus. I början av 1890-talet ställde han sina förhoppningar till Gillbergska barnhuset, som staden höll
på att uppföra, men förhandlingarna blev resultatlösa. Kort före sin pensionering presenterade han ett utförligt förslag i fakulteten, vilket dock inte
kom att realiseras förrän efter tiotalet år.
Vid sidan av den praktiska läkartjänstgöringen utvecklade Petersson ett
omfattande vetenskapligt författarskap, som bland annat inkluderade arbeten om tuberkulos och hjärtats perkussion. Efter sin avgång 1909 tillbringade Petersson huvuddelen av sin tid vid egendomen Dahla nära Åtvidaberg.
Han fick dock inte njuta sitt otium särskilt länge, eftersom han avled redan
i december 1912. Året dessförinnan hade Gunnar Forssner utsetts till hans
efterträdare.
I likhet med Petersson rekryterades Forssner från den praktiska medicinen, dit han återvände redan 1912 när professuren blev ledig efter Karl Petrén. I stället övertog Ragnar Friberger, en annan invärtes medicinare, professuren i pediatrik. Men också Friberger återvände snart till den praktiska
medicinen. När Gustaf Bergmark 1916 tillträdde professuren i pediatrik och
praktisk medicin var han således befattningens fjärde innehavare på mindre
än tio år. Inte heller han blev långvarig på denna professur; i likhet med sina
närmaste företrädare övergick han efter ett par år (1921) till professuren i
praktisk medicin.
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Kirurgi och obstetrik
Den praktiska medicinen förblev således sammanhållen under hela perio
den fram till 1916. Inom fakultetens övriga ämnen pågick däremot en markant divergeringsprocess under 1800-talets andra hälft. Utvecklingen inom
kirurgin – där disciplin efter disciplin avknoppades – illustrerar den tilltagande specialiseringen. Läroämnena kirurgi och obstetrik hade 1837 utbrutits ur professuren i anatomi. Året därpå utnämndes Carl Henrik Bergstrand
till förste innehavare av denna lärostol. Efter hans död 1850 innehades professuren av Olof Glas, som dock 1856 övergick till Israel Hwassers lärostol
i praktisk och teoretisk medicin. Till Glas’ efterträdare som professor i kirurgi och obstetrik utsågs Carl Benedict Mesterton.
I sina ”Föreläsningar om Allmän Chirurgi” för vårterminen 1873 diskuterade Mesterton vad kirurgi egentligen var och hur disciplinen skilde sig
från den praktiska medicinen. ”Hvad är då Chirurgien?” frågade han. ”Är
det en specialgren af Medicinen ss. t.ex. Gynækologi, Ophtalmologi etc.?”
Han gav själv svaret: ”Nej, det är Medicinen sjelf, så widt denna befattar sig
med sådana sjukdomar, hvilkas symptomer och väfnadsförändringar vi med
våra yttre sinnen omedelbart kunna iakttaga och som för sin behandling
merendels erfordrar manuella åtgärder och mechaniska hjelpmedel.” Han
klargjorde att gränsen mellan disciplinerna praktisk medicin och kirurgi på
intet sätt var ”skarp och tydlig”, men att den invärtes medicinen huvudsakligen befattade sig med sjukdomar i de inre organen, vilkas läge följaktligen
omöjliggjorde direkt iakttagelse och inspektion.
Förlossningskonst och bukkirurgi
Carl Benedict Mesterton var bördig från Åbo, men hade flyttat till Sverige
och Uppsala redan 1843. Han inledde sina medicinska studier under Israel
Hwassers färla, men genomförde även en studieresa till Tyskland, Frankrike och Belgien läsåret 1850/51. Han avlade kandidat- och licentiatexamen,
innan han försvarade doktorsavhandlingen Om medfödt hjernbråck (1855).
Efter disputationen verkade han under något år som amanuens och underkirurg vid Serafimerlasarettet. Redan efter ett år var han dock tillbaka i
Uppsala, där han – som nyutnämnd docent – blivit utsedd att vikariera på
professuren i kirurgi och obstetrik.
År 1857 blev Mesterton ordinarie innehavare av lärostolen och i november detta år höll han installationsföreläsningen ”Om de anæstetiska medlen
och deras användning i Chirurgien”. Han redogjorde däri för anestesins stora
framsteg kring 1800-talets mitt, liksom för den bittra prioritetsstrid som
uppkommit mellan amerikanerna Horace Wells, William T.G. Morton och
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Charles Thomas Jackson rörande vem som först började använda eter eller lustgas som bedövningsmedel. Mesterton prisade anestesin, som mycket
underlättade kirurgernas praktiska verksamhet, men som framför allt räddade liv och besparade patienterna den oerhörda smärta som tidigare var ett
nödvändigt ont vid stora operationer: ”Detta stora factum, hvars välsignelser redan af millioner åtnjutits och hädanefter för alltid äro utbredda öfver
menskligheten, förtjenar väl att äfven en gång från en catheder vid detta
universitet förklaras och begrundas; och jag önskar att i valet af detta ämne
för dagens högtidlighet hafva inlagt en hyllning åt detsamma.” Senare introducerade Mesterton borsyrepreparatet Amykos, ett desinfektionsmedel
som kemisten Henrik Gahn utvecklat under 1860-talet.
Året efter professorstillträdet öppnade Mesterton den första kirurgiska
polikliniken i Uppsala. Han blev därigenom den förste i landet som ordnade
en metodisk poliklinisk undervisning. Kliniken var förlagd till Ekermanska
huset, som då tjänade som länslasarett. Genom att avstå från sin tjänstebostad kunde Mesterton i april 1859 inleda verksamheten vid en förlossningsavdelning, i vilken han utförde det första kejsarsnittet i Uppsala. Denna
och andra avancerade kirurgiska operationer förärade honom smeknamnet
”Mäster-Tången”, vilket av studenterna snart förkortades till enbart ”Tången”. En annan anspelning på hans namn är benämningen ”mästertomte” – så
kallas fortfarande ordföranden i välgörenhetsorganisationen Sällskapet Jultomtarne, som på Mestertons initiativ grundades i Uppsala 1876.
Från 1859 ingick Mesterton i kommittén för ordnandet av den medicinska utbildningen i Sverige, och tog då kraftigt avstånd från planerna att flytta
medicinska fakulteten till Karolinska institutet i Stockholm. Hans energiska
arbete för att bevara fakulteten i Uppsala och för att försvara universitetets
enhet gjorde att han för många framstod som en ny Israel Hwasser. Sedan
flyttningshotet i början av 1860-talet väl var undanröjt kunde Mesterton i
december 1863 lämna Uppsala för en längre europeisk studieresa. Resan,
som han företog som Letterstedtsk stipendiat, hade blivit uppskjuten till
följd av adjunkten Carl Brelins oväntade frånfälle. Syftet med resan, som
varade fram till maj 1865, var att han i Europas större huvudstäder – i synnerhet Wien, Berlin, Paris och London – skulle ”idka studier i de ämnen som
tillhöra den Professur som mig Nådigst är anförtrodd och derjämte söka tillgodogöra mig utlandets erfarenhet rörande organisationen af den allmänna
sjukvården och derför afsedda anstalter”.
Det första resmålet var Berlin, dit Mesterton anlände via Köpenhamn
och Hamburg. I Berlin studerade han bland annat vid Rudolf Virchows patologiska institut, men han beklagade att det dansk-tyska kriget ”afledde allas uppmärksamhet från de fredliga vetenskaperna”. Den osäkra situationen
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i Berlin gjorde att han valde att resa vidare till Wien efter bara några veckor.
I den österrikiska huvudstaden fanns en stark oftalmiatrisk tradition och
där hade Georg Joseph Beer 1818 tillträtt den första självständiga lärostolen i detta ämne. Mesterton studerade oftalmiatrik för flera av fakultetens
lärare, däribland Beers barnbarn Edvard Jaeger von Jaxthal samt Ferdinand
von Arlt och Karl Stellwag von Carion. Arlt, som bland annat lyckades förklara orsaken till närsynthet, förefaller ha gjort det starkaste intrycket på
Mesterton. Utöver detta följde Mesterton även dermatologen Ferdinand von
Hebras ”genialiska af ett rikhaltigt praktiskt Material illustrerade föredrag”.
De fem månader, som Mesterton tillbringade i Wien, förefaller ha varit den
vetenskapligt mest givande delen av resan. Han besökte dock ytterligare
ett flertal europeiska länder och inspekterade sjukvårdsinrättningar på ett
stort antal platser. Observationerna kom väl till pass, eftersom det nya Akademiska sjukhuset höll på att uppföras i Uppsala. När sjukhuset stod klart
1867 flyttade den kirurgiska kliniken dit. Tillsammans med kollegan Olof
Glas utgjorde Mesterton den drivande kraften bakom den nya sjukhusbyggnadens tillkomst.
Mesterton var en flitig vetenskaplig författare, inte minst till åtskilliga
rön i Upsala Läkareförenings förhandlingar och Hygiea. Ett av hans mer centrala arbeten var Studier i bråckläran 1: Om radicaloperation för ljumskbråck
(1857), vilken bland annat byggde på de föreläsningar om bråckläran som
han höll under höstterminen 1856. Till juristen Isak Landtmansons professorsinstallation 1869 utgav Mesterton inbjudningsskriften Om Nosocomium
Academicum och den kliniska undervisningen i Upsala, där han skildrar
sjukhusets och den medicinska undervisningens utveckling i Uppsala från
Nosocomiums tillkomst i början av 1700-talet och framåt. Till Mestertons
insatser hör vidare att han för universitetets räkning förvärvade obstetrikern
Magnus Retzius’ unika samling av förlossningstänger från 1600-talets början
fram till mitten av 1800-talet. Under ett Stockholmsbesök 1862 hade Mesterton av en slump träffat Retzius, som berättade att han hade för avsikt att
sälja sin samling. Mesterton grep tillfället och gjorde upp affären, trots att
han saknade medel att täcka priset om 7 500 kronor (mer än en årslön för en
professor). Han lyckades dock vid hemkomsten intressera sina kolleger vid
fakulteten för den medicinhistoriskt viktiga samlingen, och de förband sig
att avstå en del av sin lön till dess samlingen var betald.
I februari 1884 mottog Mesterton sin 50 000:de patient vid den kirurgiska polikliniken, som dagen till ära var rikt utsmyckad. På kvällen anordnade de medicine kandidaterna en middag för sin professor. Vid denna tid
började Mestertons hälsa att vackla, vilket inverkade på hans arbetskapacitet. Sommaren 1888 drabbades han av ett slaganfall under en promenad

461

uppsala universitet

1852–1916

till staden från sitt hem vid Håga. Han återhämtade sig aldrig utan avled på
våren följande år. Tio år senare invigdes hans gravmonument på Uppsala
kyrkogård, vilket tillkom efter en insamling som hans elever och kolleger
organiserade. Insamlingen renderade ett överskott med vilket medicinska
fakulteten inrättade en stipendiefond i Mestertons namn. Stipendiet skulle
utdelas till en framstående student inom den kirurgiska ämnesgruppen. Vid
i övrigt lika meriter skulle företräde ges till studerande av Uplands nation,
vars mångårige inspektor Mesterton hade varit.
Mesterton ansågs vara en framstående lärare, både som kirurg och obstetriker. Bland hans elever inom sistnämnda område fanns Seved Ribbing,
som i slutet av 1870-talet utnämndes till extra ordinarie professor i pediatrik i Lund, där han senare innehade professuren i praktisk medicin under
många år. Nästan jämnårig med Ribbing var den sedermera välkände gynekologen och överläkaren vid Södra barnbördshuset Mårten Sondén, som
disputerade 1874. Bland Mestertons elever bör dessutom nämnas Jacques
Borelius, som visserligen disputerade först efter sin flyttning till Lund 1890.
Borelius gjorde senare viktiga insatser som kirurg men framför allt för att
modernisera lasarettet i Lund.
Riksdagen 1860 beviljade medel till en ny adjunktur i kirurgi, till vars
förste innehavare Carl Brelin utsågs 1862. Brelin deltog bland annat vid Mestertons första kejsarsnittsoperation, men han led av lungtuberkulos varför
hans betydelse som adjunkt blev begränsad. På våren 1863 anträdde Brelin
en resa till varmare breddgrader för att vårda sin hälsa. Under nedresan avled han i Kassel, tjugoåtta år gammal.
På hösten 1863 utnämndes Fredrik Johan Björnström till ny innehavare
av adjunkturen, men han övergick snart till adjunkturen i teoretisk och
praktisk medicin. Björnström efterträddes av John Björkén, under vars ledning tjänsten blev allt mer inriktad mot oftalmiatriken och den omvandlades 1891 till en extra ordinarie professur i detta ämne.
När professuren efter Mesterton skulle återbesättas anmälde tre sökande intresse: Uppsaladocenten Karl Gustaf Lennander, Lundadocenten Otto
Lindfors samt lasarettsläkaren i Malmö Anders Bergstrand. Den sistnämnde
återtog dock sin ansökan innan ärendet nådde konsistoriet. Både Lennander
och Lindfors fick goda vitsord, men Lennander erhöll samtliga röster till förstarummet. Därmed var saken avgjord. Lennander var trettiofyra år gammal
när han tillträdde professuren på våren 1891. I sin installationsföreläsning
talade han över den antiseptiska sårbehandlingens utveckling. Lennander
hade tidigare varit verksam som läkare vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn samt som amanuens vid Serafimerlasarettet. Han avlade
licentiatexamen vid Karolinska institutet och disputerade i Uppsala med
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Carl Benedict Mesterton, xylografi av Ida Falander i Ny Illustrerad Tidning 1889.

Mäster-Tången och kejsarsnittet
Det första kejsarsnittet på en levande kvinna i Sverige genomfördes 1758 av arkiatern Herman Schützer (senare adlad Schützercrantz) och kirurgen Olof af Acrel. Ytterligare tretton
kejsarsnitt är kända i Sverige fram till 1890 – vid samtliga dessa operationer avled modern.
Kirurgen och obstetrikern Carl Benedict Mesterton inrättade i slutet av 1850-talet
en poliklinik och barnbördsanstalt i Ekermanska huset intill Gustavianum. Här utförde
han bland annat det första kejsarsnittet i Uppsala den 21 november 1862. Denna dag
inkom den trettiofyraåriga förstföderskan Anna Dahlström till barnbördskliniken. Inför förlossningen tillstötte allvarliga komplikationer och såväl Mesterton som Olof Glas,
som också hade tillkallats, drog slutsatsen att kejsarsnitt utgjorde den enda återstående
möjligheten att rädda barnet. Kejsarsnitt var en mycket riskabel operation med hög
dödlighet bland både mödrar och barn. Inför den svåra operationen infann sig flera av
den medicinska fakultetens lärare och ett antal läkare. Mesterton lät modern fritt välja
mellan ”försök att på den naturliga vägen, efter styckning af det lefvande fostret, uttaga
detsamma och derigenom söka att rädda henne ensam, eller att, med större fara för
henne sjelf, genom den föreslagna operationen söka att äfven rädda hennes barn”. Hon
valde det senare alternativet.
Kort därefter inleddes operationen, varvid Mesterton bistods av Olof Glas och adjunkten Carl Brelin. Fostret, en fullgången flicka, led av asfyxi, men tillfrisknade snart.
Hon fick det passande namnet Carola Benedicta Cæsarea. Läkarna kämpade däremot
förgäves för att rädda modern; hon avled efter trettio timmar i bukhinneinflammation,
som var den vanligaste komplikationen vid kejsarsnitt.
Det dröjde ända fram till 1891 innan nästa kejsarsnitt utfördes i Uppsala. Ytterligare
tre år senare, 1894, genomfördes den första operationen vid vilken både mor och barn
överlevde. Efter sekelskiftet 1900 skedde en markant nedgång i dödligheten vid kejsarsnitt; endast två mödrar avled vid de sammanlagt trettiotvå kejsarsnitt som utfördes på
Akademiska sjukhuset mellan 1916 och 1923. De båda dödsfallen gällde dessutom kvinnor som redan var märkta av allvarliga sjukdomar.
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avhandlingen Om tracheotomi för croup jemte croupstatistik från tre sjukhus
(1887). Han blev docent och uppehöll under de följande åren professuren i
kirurgi.
Lennander var en flitig vetenskaplig författare, som publicerade ett antal
studier inom främst kirurgin och gynekologin. Som kirurg ägnade han sig till
en början främst åt buken, särskilt appendicitens och peritonitens patologi.
Han studerade de flesta organen i buken, till exempel mjälten, urinvägarna,
gallan, magsäcken och tarmen. Till en början utgjorde den gynekologiska
kirurgin ett av hans huvudområden, vilket han dock inte ägnade samma
uppmärksamhet sedan en särskild professur i obstetrik och gynekologi hade
inrättats i början av 1890-talet. Lennander arbetade oförtröttligt under sina
första år som professor och genomförde ett antal studieresor till kontinenten. Han knöt många internationella kontakter och höll sig underrättad om
kirurgins snabba utveckling. Hans omfattande korrespondens vittnar om
att han var en del av ett internationellt vetenskapligt nätverk. Särskilt inom
bukkirurgin hade stora framsteg skett, framför allt genom Wienkirurgen
Theodor Billroths insatser. I dennes anda verkade en rad framstående tyska
kirurger, vilka tillhörde samma generation som Lennander, till exempel
Ernst von Bergmann, Friedrich Trendelenburg, August Bier, Werner Körtz
och Anton Eiselsberg. Viktiga insatser gjordes även av forskare i andra länder. Den schweiziske kirurgen Theodor Kocher lade till exempel grunden
till strumakirurgin och belönades 1909 med Nobelpriset i medicin. Fransmannen Jean Casimir Félix Guyon lade vid samma tid grunden för den urologiska kirurgin och engelsmannen Victor Horsley väckte uppmärksamhet
för sina operationer på centrala nervsystemets organ.
Lennander försökte introducera de nya kirurgiska landvinningarna i Sverige. Han intresserade sig särskilt för blindtarmskirurgin, där han själv tillhörde pionjärerna. År 1880 hade den skotske läkaren Robert Lawson Tait
utfört den första blindtarmsoperationen, varefter metoden användes av
kirurger i bland annat Kanada, USA, Schweiz och Polen. År 1889 genomförde Lennander den första blindtarmsoperationen i Sverige och han ägnade
ämnet flera vetenskapliga skrifter. Lennander tog tidigt röntgenbilder till
hjälp; med ledning av sådana lyckades han avlägsna en revolverkula från
nackloben hos en patient. Bland hans innovationer kan dessutom nämnas att
han i slutet av 1880-talet ersatte kloroform med eter som narkosmedel vid
operationer, eftersom han insåg att detta var mindre farligt. Till detta skall
läggas att han själv utvecklade många tekniska hjälpmedel, bland annat ett
höj- och sänkbart operationsbord.
Lennander led av kroniska hjärtbesvär och hans krafter bröts i förtid.
Från mitten av 1890-talet var han ofta sjukledig och vistades periodvis på
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kurorter utomlands. Brevledes såg han dock alltid till att hålla sig underrättad om den kirurgiska verksamheten i Uppsala. Av hälsoskäl tvingades han
göra långa uppehåll i operationsverksamheten. När han väl kunde operera
var han tvungen att göra det i sittande ställning. Vetenskapligt skrivande
fick han utföra liggande i sängen.
Efter Lundakirurgen Carl Jacob Asks död 1897 meddelade Lennander att
han önskade övertaga dennes professur, eftersom Lund låg närmare kontinenten. Han protesterade därför när medicinska fakulteten i Lund begärde
att Jacques Borelius skulle kallas till platsen utan ansökan. Efter Lennanders
ingripande föll visserligen kallelseförslaget, men Borelius fick ändå professuren till slut. Fakulteten, som var väl medveten om Lennanders hjärtproblem,
gjorde klart att han av hälsoskäl inte kunde komma ifråga. I en inlaga skrev
man: ”Det heter att ’känd sak är så god som vittnad’, och bland vårt lands
läk. är det allm. bekant, att Prof. L. sedan länge är besvärad af ett allvarligt
hjertlidande.” Fakulteten tillade att professuren var förenad med betydligt
större åtaganden än lärostolen i Uppsala, och eftersom Lennanders återkommande sjukskrivningar visade att han knappt orkade med göromålen i
Uppsala ansågs han vara mindre lämplig. När Lennander fick läsa detta tog
han, förståeligt nog, illa vid sig och återkallade sin ansökan. Han blev således
kvar i Uppsala, men sjukligheten tilltog. Han lärde sig skriva med vänster
hand när han blev förlamad i högra armen, men i längden gick sjukdomen
inte att stoppa. Han avled i mars 1908, femtio år gammal. Större delen av
sin efterlämnade förmögenhet testamenterade han till Uppsala universitet,
bland annat för inrättandet av ”Elisabeth och K.G. Lennanders fond för naturvetenskaplig och medicinsk forskning”. Fondens avkastning skulle användas för att understödja lovande unga forskare i medicin eller naturvetenskap.
Lennander var sin tids ledande svenske kirurg och av sin samtid jämfördes han gärna med Olof af Acrel. Postumt utgav hans efterträdare Gustaf
Ekehorn, i samarbete med universitetet, hans Gesammelte werke (1912) i tre
band. År 1911 restes gravvården över Lennander på Uppsala gamla kyrkogård. På ett grovhugget granitblock sitter en medaljong, utförd av Teodor
Lundberg, vilken allegoriskt avbildar hur en kirurg räddar en patient från
döden.
Karl P. Dahlgren verkade som docent under Lennander och i likhet
med denne gjorde han sig känd som en framstående bukkirurg. Hans 1894
framlagda doktorsavhandling lämnade väsentliga bidrag till forskningen om
öroninflammationers kirurgiska behandling, men hans främsta specialområden var sjukdomar i buken och tarmarna. Han sökte professuren i Lund
1899, men förbigicks av Jacques Borelius. Konsistoriet i Uppsala begärde på
hösten 1904 att medel skulle utverkas för en personlig professur åt honom;
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ansträngningarna ledde till att han året därpå erhöll professors namn. Dahlgren uppehöll professuren efter Lennanders död, men förbigicks även vid
denna tillsättning. Från 1911 var han verksam som överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset.
Den tidigt bortgångne Fredrik Zachrisson har kallats Lennanders mest
hängivne elev. Han utgav redan som medicine kandidat ett arbete om narkosen, som fick stor praktisk användning. Hans vetenskapliga insats bestod
dock främst av ett antal studier, däribland gradualavhandlingen, kring frågan om koksaltstransfusionerna. Efter 1903, då han blev docent i kirurgi,
upptog undervisning och praktisk läkartjänstgöring huvuddelen av hans tid,
men han genomförde även studieresor till kirurgiska kliniker i Tyskland,
Danmark och Österrike.
Gynekologin
Sommaren 1891 beviljade riksdagen medel för en särskild professur i obstetrik och gynekologi, vilka ämnen därmed utbröts ur Lennanders lärostol.
Detta öppnade vägen för Lundadocenten Otto Lindfors, som något år dessförinnan blivit förbigången av just Lennander vid tillsättningen av professuren i kirurgi och obstetrik. I konkurrens med de båda docenterna vid
Karolinska institutet Frans Westermark och Carl David Josephson erhöll
Lindfors tjänsten, vilken han tillträdde på hösten 1893. På ett tidigt stadium
visade den finske gynekologen Otto Engström intresse för professuren. Engström – som 1888 hade utfört det första kejsarsnittet i Finland med lycklig
utgång för både mor och barn – återtog dock sin ansökan när han erhöll en
extra ordinarie professur i Helsingfors.
Lindfors hade genomfört hela sin utbildning i Lund, men tjänstgjorde
i början av 1880-talet som läkare vid Allmänna barnbördshuset och Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Den praktiska verksamheten vid sjukhusen
gav honom värdefulla insikter. Hans lärare, professorn och ledamoten av
Svenska Akademien Anders Anderson, framhöll exempelvis – i Ignaz Semmelweiss’ efterföljd – betydelsen av desinfektion vid operationer.
Efter avslutad läkartjänstgöring i Stockholm återvände Lindfors till Lund,
där han försvarade avhandlingen Om kronisk hyperplastisk endometrit (1882).
Under det följande decenniet innehade han en docentur vid universitetet
samtidigt som han publicerade vetenskapliga studier över bland annat navelsträngsbråck samt blödningar i samband med havandeskap och förlossning.
Som underkirurg lyckades han utföra den första lyckade radikaloperationen
av navelsträngsbråck.
Lindfors utnämndes i början av 1893 till ordinarie lasarettsläkare i Kris
tianstad, men han hann inte mer än tillträda befattningen förrän han erhöll
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Karl Gustaf Lennander, som sitter närmast operationsbordet, undervisar studenterna vid
operationskursen på Akademiska sjukhuset hösten 1890.

Kirurgen Lennander
Karl Gustaf Lennander tillhörde sin tids främsta svenska kirurger. Bukkirurgin utgjorde hans
särskilda specialområde och 1889 genomförde han den första blindtarmsoperationen i
Sverige. Han led av ett svagt hjärta och tvingades därför utföra många operationer i sittande ställning.

professuren i obstetrik och gynekologi i Uppsala. Installationsföreläsningen
ägnade han Semmelweiss och aseptiken. I likhet med Lennander var Lindfors en framstående kirurg. Ryktbarhet vann han bland annat då han vid en
uppmärksammad operation avlägsnade en starkt förstorad mjälte hos en patient, vilket var den första splenectomin i Skandinavien. Från 1896 var han
även överläkare vid obstetriska och gynekologiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset. Han drev även en privat klinik, förlagd till en lägenhet i ett
gårdshus vid Öfre Slottsgatan. I kliniken, som hade tolv bäddar, operationsrum och badrum, skapade han ett bibliotek med bland annat facktidskrifter.
Mycket av detta finansierades genom hans privata medel. Vid sekelskiftet
sökte han professuren i kvinnosjukdomar och förlossningskonst vid Karolinska institutet. Han fick dock inte tjänsten, utan blev kvar i Uppsala.
Lindfors framträdde även som skönlitterär författare. År 1874 blev hans En
sommarsaga från Vermland belönad med Svenska Akademiens andrapris. Un-

467

uppsala universitet

1852–1916

der 1880-talet publicerade han dessutom två diktsamlingar. Till Linnéjubileet
1907 utgav han Linnés dietetik, vilket väckte hans intresse för Linnéforskningen. Sommaren 1909 var han på väg till ett möte med Linnean Society i London, då han oväntat avled i en hjärtinfarkt under tågresan genom Tyskland.
Genom Lennanders och Lindfors’ bortgång inom loppet av något år blev
lärostolarna i såväl kirurgi som i obstetrik och gynekologi lediga. Båda professurerna tillsattes i slutet av 1909. Efter Lennanders död uttryckte fakulteten och konsistoriet önskemålet att professurens läroämnen, inför
tjänstens utlysning, skulle begränsas till enbart kirurgi, eftersom både oftalmiatriken och obstetriken hade fått egna professurer under 1890-talet.
Denna inskränkning av professuren genomfördes innan den erhöll en ny
innehavare, men fortfarande gällde att innehavaren av kirurgiprofessuren
samtidigt skulle vara överläkare på Akademiska sjukhuset.
Karl P. Dahlgren, som uppehöll professuren efter Lennanders död, sökte
den lediga tjänsten, men hade en övermäktig konkurrent i Gustaf Ekehorn,
som hade fått sin skolning under Mesterton och Lennander. Ekehorn hade
disputerat på avhandlingen Studier öfver rektalkarcinomets statistik och behandling (1891), varefter han under ett antal år verkade som läkare i Härnösand och Sundsvall. Han hade således skaffat sig en gedigen praktisk erfarenhet när han vid förhållandevis hög ålder blev professor. Därutöver hade han
meriterat sig med ett antal publicerade studier – bland annat i Sundsvalls
lasaretts årsberättelser – men någon nydanande företrädare för sitt ämne blev
han knappast. Efter fem år som professor övergick han till motsvarande lärostol vid Karolinska institutet. Från hösten 1916 uppehöll Gunnar Nyström
den lediga professuren i kirurgi, som därefter (1918) fick en ny ordinarie
innehavare i Gustaf Petrén.
Docenten vid Karolinska institutet, Carl David Josephson, kallades utan
ansökan till professuren i obstetrik och gynekologi efter Lindfors. Han hade
studerat i Uppsala 1874–76, och därefter avlagt medicine doktorsgraden vid
Karolinska institutet 1887. Under ett par år tjänstgjorde han som läkare,
bland annat vid Sabbatsbergs sjukhus, innan han utnämndes till docent i
kirurgi och gynekologi vid Karolinska institutet. Han hade sökt Uppsalaprofessuren redan 1891, men den gången blivit uppförd i tredje förslagsrum.
I sin installationsföreläsning ”Framtidsmål på förlossningskonstens och kvinnosjukdomarnes område” såg han tillbaka på de vetenskapliga framstegen
under de närmast förflutna decennierna. Samtidigt underströk han att en
rad problem ännu saknade lösning, exempelvis ämnesomsättningen under
graviditeten, eklampsins orsaker, sterilitetens orsaker och läran om missbildningar hos fostret. Utöver de humanitära aspekterna framhöll han öppet
de samhällsekonomiska vinsterna av en fortsatt förbättrad förlossningssjuk468
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vård: ”Den låga äktenskapsfrekvensen och den frivilliga inskränkningen af
barnantalet, som är gängse särskildt bland stadsbefolkningen, pekar mot en
icke aflägsen tidpunkt, då mortalitet och nativitet taga ut hvarandra och
folkökningen upphör.” Om risken för allvarliga komplikationer ytterligare
reducerades kunde antalet graviditeter förväntas öka, menade han således.
Josephson utgav ett stort antal skrifter, bland annat om barnsängsfeber
(puerperalfeber), eklampsi, dyspareuni, navelinfektion hos nyfödda och om
sterilitet hos kvinnan. Därutöver framträdde han som författare till läroböcker och mer populära framställningar. Under ett antal år var han sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, men efter pensioneringen 1923 flyttade han tillbaka till Stockholm.
Oftalmiatriken
Oftalmiatriken var en av de underdiscipliner som utvecklades ur kirurgin
under 1800-talets andra hälft. Samuel Aurivillius, Jonas Sidrén, Adolph
Murray och senare Carl Benedict Mesterton hade alla uppmärksammat ögat
och dess sjukdomar i sina föreläsningar. Professuren i ämnet oftalmiatrik
ledde dock sitt ursprung från den adjunktur i kirurgi och obstetrik, som
tillkom genom beslut av 1860 års riksdag. Adjunkturen var främst avsedd
för att förstärka lärarkrafterna inom kirurgin, men till dess läroämnen hörde
även oftalmiatrik och gynekologi. Befattningens två första innehavare, Carl
Brelin och Fredrik Johan Björnström, ägnade sig huvudsakligen åt kirurgin,
men under John Björkén försköts tyngdpunkten mot oftalmiatriken.
Björkén hade tidigare ägnat flera studier åt sjukdomen syfilis, men under
sin nästan trettioåriga tjänstgöring som adjunkt blev oftalmiatriken hans
särskilda specialitet. Denna vetenskap befann sig vid 1800-talets mitt i ett
omvälvande skede. År 1851 hade Hermann von Helmholtz konstruerat ett
nytt instrument, som han kallade augenspiegel (ögonspegel, oftalmoskop).
Med hjälp av detta kunde han studera även ögats inre delar; fram till dess
hade ögonläkarkonsten uteslutande varit begränsad till sjukliga förändringar
i de yttre delarna av ögat. Bruket av ögonspegeln revolutionerade oftalmiatriken, men instrumentet kom snart till användning även inom andra grenar
av medicinen, eftersom förändringar i ögat kunde utgöra symptom på en rad
andra sjukdomar.
Med viss rätt kan Björkén betraktas som oftalmiatrikens grundläggare i
Uppsala, om än viktiga insatser gjordes både före och efter honom. Han var
en omvittnat skicklig föreläsare, som förmådde väcka intresse för sitt ämne,
vilket bland annat anatomen och antropologen Gustaf Retzius har vittnat
om: ”Ja, förtjusningen öfver Björkéns undervisning, framför allt i ögonsjukdomar, var verkligen allmän. Vi gingo på den kirurgiska kliniken för- och
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eftermiddag och arbetade med ögonspeglar och alla möjliga instrumenter.
Åtskilliga bland oss funderade rentaf att ägna oss åt ögonläkarekonsten sedan helt, så intressant syntes den oss.” Björkéns forskning gav inspiration till
flera studier, till exempel ögonläkarna Ernst Saléns och Sven Almströms avhandlingar Om hypermetropi (1868) respektive Om förträngning i tårvägarne
(1877). Johan Anton Waldenströms avhandling När bör den hårda åldersstarren opereras? (1869) utgjorde ett slags polemik mot Björkén (som dock inte
nämndes vid namn). Till skillnad från Björkén hävdade Waldenström att det
var bättre att lämna kvar starrester i ögonen än att utsätta patienten för riskabla operationer. Björkén var fakultetsopponent, varför disputationen fick
karaktär av en vetenskaplig debatt mellan respondent och opponent, dock
präglad av ömsesidig kollegial respekt.
År 1877 ombildades de flesta adjunkturerna till extra ordinarie professurer. Edward Clason föreslog därför att Björkén utan ansökan skulle kallas till
den nyinrättade extra ordinarie professuren i kirurgi, obstetrik och oftalmiatrik, eftersom den i praktiken utgjorde en utvidgning av den adjunktur
som Björkén redan innehade. Förslaget stöddes av Carl Benedict Mesterton,
Robert Fredrik Fristedt och Olof Hammarsten, men Per Hedenius, August
Almén och Frithiof Holmgren motsatte sig kallelsen. Eftersom det fordrades två tredjedels majoritet för att en kallelse skulle tillstyrkas föll förslaget.
I stället förklarades tjänsten ledig, men ingen ansökan inkom. Björkén avstod alltså från att söka professuren när förslaget om hans kallelse hade blivit nedröstat. Tjänsten utlystes på nytt, varvid endast lasarettsläkaren Carl
Axel Ivar Svensson i Oskarshamn inlämnade en ansökan, som han dessutom
aldrig fullföljde. Fakulteten lät sig inte nedslås, utan förordade att tjänsten
skulle utlysas en tredje gång. Ännu hade man gott hopp om att ”erhålla en
lämplig sökande” – av allt att döma hoppades man att Björkén skulle gå att
övertala. I januari 1879 befallde emellertid Kungl. Maj:t att utlysningen av
tjänsten tills vidare skulle anstå. Björkén fortsatte därför att tjänstgöra som
adjunkt ända fram till sin bortgång 1893. Utåt sett gav han aldrig uttryck
för den besvikelse han måste ha känt över den nedröstade professorskallelsen. Genom sitt testamente donerade han dessutom sin kvarlåtenskap till
universitetet, varigenom tillkom det så kallade Björkénska priset – universitetets främsta vetenskapliga belöning – som utdelas årligen på donatorns
dödsdag den 16 december. Priset delades ut för första gången 1902 och tillföll då zoologen Tycho Tullberg för studien Ueber das System der Nagetiere
(1899).
I juni 1894 beslutade Kungl. Maj:t att ombilda adjunkturen till en extra
ordinarie professur enbart för oftalmiatriken. Denna gång rådde ingen brist
på kvalificerade kandidater. Medicinska fakulteten ville först rekrytera Erik
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Nordenson genom direkt kallelse. Nordenson hade studerat i Paris och Göttingen under 1880-talet och därefter blivit docent vid Karolinska institutet.
I början av 1890-talet lämnade han docenturen sedan han blivit förbigången
av Johan Widmark i en ryktbar tillsättningsstrid om professuren i oftalmologi vid institutet. Nordenson stöddes av mängder av läkare, större delen
av tidningspressen och ecklesiastikministern Gunnar Wennerberg, som till
och med avgick i protest mot utnämningen av Widmark. Nordenson avböjde dock kallelsen från Uppsala och grundade i stället ögonkliniken Hemmet
för ögonsjuka i Stockholm 1895.
Fakultetens anbud gick därefter vidare till den trettioettårige Allvar
Gullstrand, som accepterade professorskallelsen. Det var dock med minsta
möjliga marginal som utnämningen kom till stånd. Inom fakulteten ställde
sig nämligen bara åtta av elva ledamöter bakom kallelsen, vilket var precis
vad som krävdes för att den erforderliga tvåtredjedelsmajoriteten skulle uppnås. Gullstrand hade blivit docent vid universitetet sedan han vid Karolinska
institutet försvarat avhandlingen Bidrag till astigmatismens teori (1890), som
även utkom på tyska samma år. Trots sin ungdom hade han skaffat sig bred
erfarenhet. På egen bekostnad studerade han oftalmiatrik i Wien läsåret
1885/86. Efter hemkomsten fungerade han som biträdande läkare vid Ronneby hälsobrunn under sommaren 1887. Vid denna tid började han inrikta
sin verksamhet mot oftalmiatriken, både som forskare och rent praktiskt
som ögonläkare. Sedan barndomen hade han haft ett stort tekniskt intresse,
och det var inte minst de tekniska och matematiska aspekterna av optiken
som han uppehöll sig vid. Ganska snart fann han att de allmänna lagarna
för den optiska avbildningen i ögat var mycket ofullständiga. Han studerade
ljusstrålars väg genom ett system av linser och gjorde matematiska beräkningar. Därmed fullföljde han de insatser som långt tidigare hade gjorts av
den franske matematikern Étienne Malus och, framför allt, av den irländske
matematikern William Rowan Hamilton.
Gullstrands avhandling om astigmatismen byggde i hög grad på matematiska beräkningar, men han kunde även draga nytta av sin praktiska erfarenhet som ögonläkare. Under ett år tjänstgjorde han som amanuens vid Serafimerlasarettet, där han senare var tillförordnad överläkare vid flera tillfällen.
I januari 1892 utnämndes han till ordinarie föreståndare för Stockholm stads
poliklinik för ögonsjukdomar på Södermalm.
I mitten av 1890-talet inrättades en oftalmiatrisk poliklinik i Ekermanska huset, som flyttade till sjukhusområdet 1903. Under Gullstrands ledning
blev polikliniken något av en mönsteranstalt med inte mindre än omkring
2 500 patienter varje år. Gullstrand undersökte personligen varenda patient,
vilket bidrog till poliklinikens goda rykte. Han var en framstående läkare,
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ehuru han egentligen var föga road av denna praktiska verksamhet, eftersom
han ansåg att den i allt för hög grad inkräktade på hans forskningsarbete.
År 1900 utgav Gullstrand Allgemeine Theorie der monochromatischen Aberrationen und ihre nächsten Ergebnisse für die Ophtalmologie, vilket räknas
till hans främsta bidrag till optiken och oftalmiatriken. Studien var, i likhet med avhandlingen, huvudsakligen inriktad mot bestämning av strålknippens konstitution. Det senare arbetet präglades dock av ännu djupare
matematiska analyser. Lättillgänglighet var knappast något som utmärkte
Gullstrands vetenskapliga författarskap, i synnerhet inte Allgemeine Theorie,
som var alltför invecklad och teoretiskt avancerad för att den skulle vara till
omedelbar nytta för vanliga ögonläkare. ”Er ist so gescheit, dass niemand
ihn versteht” (han är så intelligent att ingen förstår honom), löd ett tyskt
omdöme om Gullstrand. Bland specialisterna väckte studien desto större
respekt och uppmärksamhet. Faktum är att verket av samtiden räknades
som det främsta geometriska arbete som framlagts i Sverige – ett gott betyg,
inte minst när man betänker att författaren var oftalmolog och inte matematiker. Till saken hörde att Gullstrand hade en omvittnad förmåga att som
föreläsare göra även ytterst intrikata problem och resonemang begripliga för
auditoriet.
Gullstrand sände ett exemplar av Allgemeine Theorie till Siegfried
Czapski, som var en av föreståndarna för Zeiss-stiftelsen i Jena. Denna institution var världsledande inom den geometrisk-optiska forskningen. Kontakten blev upptakten till ett fruktbart samarbete. Sommaren 1901, när
Gullstrand var på väg till en internationell oftalmologkongress i Heidelberg,
besökte han Jena. Han förhörde sig vid detta tillfälle om Zeissverken skulle klara av att konstruera en speciell, mycket avancerad lins, som kunde
återge de proportioner mellan olika föremål såsom de framträder i själva
ögat, det vill säga med hänsyn till ögats rörelser. Projektet blev kostsamt,
men Moritz von Rohr, forskare vid Zeiss, lyckades med åtagandet. Den lins,
som Gullstrand och von Rohr gemensamt utvecklade, kom att revolutionera
glasögontekniken. Gullstrands medverkan i detta har beskrivits som hans
”hittills största insats i den optiska teknikens utveckling”. Senare framhöll
von Rohr att det problem man lyckats lösa utgjorde vad han kallade ”det
Gullstrandska villkoret”.
År 1905 påbörjade Gullstrand arbetet med att utge en tredje, uppdaterad
upplaga av Hermann von Hermholtz’ Handbuch der physiologischen Optik
(1859–66). Gullstrand insåg snart att det var omöjligt att inarbeta alla sina
egna forskningsrön i texten, varför han i stället författade ett tillägg till
handboken. Denna framställning utgjorde hans första försök att i en mer
lättillgänglig handboksform presentera resultaten av de avancerade diffe472
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Allvar Gullstrand, porträtterad av Oscar Björck,
Uppsala universitets konstsamlingar, UU 1653.

Den förste Nobelpristagaren
År 1911 belönades oftalmiatrikern Allvar Gullstrand med Nobelpriset i medicin. Det var
första gången en forskare vid universitetet erhöll Nobelpriset, även om Svante Arrhenius –
som erhöll kemipriset 1903 – hade inlett sin karriär i Uppsala.
De rön Gullstrand presenterade i sina teoretiskt avancerade optiska arbeten fick stor
praktisk betydelse. Från och med 1914 innehade han en personlig forskningsprofessur
vid universitetet. I både fakulteten och konsistoriet, som han tillhörde från 1909, var hans
ställning stark. Redan 1905 hade han blivit invald i Vetenskapsakademien. Han deltog
aktivt i Nobelkommitténs arbete och lyckades bland annat förhindra att fysikpriset tillföll
Albert Einstein för relativitetsteorin. När Einstein väl fick priset 1921 var det för klarläggandet av den fotoelektriska effekten.
Gullstrand hade en omvittnat hög arbetskapacitet och hans arbetsdag var strängt
inrutad. Förmiddagarna ägnade han åt föreläsningar och klinisk undervisning samt andra
akademiska göromål. Under eftermiddagarna vårdade han sjuka patienter, varefter han
ägnade kvällar och småtimmar åt forskning. Om detta arbetstempo, som han medvetet
hade valt för att hinna med så mycket som möjligt före pensioneringen, sade han själv:
”Den professor, som icke vid en vårtermins slut är så ansträngd, att hans händer skaka,
är icke mycket värd.” Gullstrand var en unik vetenskaplig begåvning, vilket han själv var
väl medveten om. Han kunde betrakta kolleger och andra forskare med viss nedlåtenhet
och uppskattade ståndsmässigt umgänge. På sin sextioårsdag 1922 erhöll han det första
exemplaret av Svenska Läkaresällskapets Gullstrandsmedalj i guld. Belöningen utdelas
vart tionde år för framstående upptäckter inom oftalmiatriken.
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rentialgeometriska undersökningar han genomfört. I Über die reelle optische
Abbildung (1906) återvände Gullstrand till problemet med synbildens uppkomst, men denna gång på ett mer generellt plan. Hans beräkningar utmynnade i vad han kallade ”den geometriska optikens fundamentalsats”, ur vilken han i sin tur kunde härleda en rad frågor kring den optiska avbildningen.
Vid Linnéjubileet 1907 utsågs Gullstrand till filosofie hedersdoktor. Två
år senare omvandlades hans professur till en ordinarie lärostol. Samma år
(1909) erbjöds han en professorskallelse till Karolinska institutet, där lärostolen i oftalmiatrik blivit ledig efter Johan Widmark. Gullstrand avböjde
emellertid, eftersom han fruktade att han skulle få ännu mindre tid för egen
forskning i Stockholm. Han blev kvar i Uppsala, där han under de följande
åren utgav ett antal skrifter, vilka spelade en avgörande roll för oftalmiatrikens utveckling. Hans forskning gällde huvudsakligen dioptriken (läran
om den optiska avbildningen i ögat) samt ögonspegelns teori. Denna fick
omgående stor praktisk betydelse, såväl för att kartlägga och diagnostisera
ögonsjukdomar som för att konstruera bättre glasögon. Resultaten av hans
mycket avancerade matematiska beräkningar fick stor tillämpning även utanför den rena oftalmiatriken, till exempel för framställningen av olika optiska instrument som kikare och mikroskop.
För sin samlade insats, särskilt arbetena om ögats dioptrik, tilldelades
Gullstrand Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1911. Knappt ett år senare
föreslog fakulteten, på initiativ av Hjalmar Öhrvall och August Hammar, att
en särskild personlig professur i fysikalisk och fysiologisk optik skulle inrättas för Gullstrand. För att motivera förslaget anfördes att han hade ”omgestaltat och utvidgat ögats dioptrik i en grad, som man före honom knappast
kunde ana eller hoppas”. Dessutom betonade fakulteten att ”Gullstrands
banbrytande och epokgörande arbeten tillhöra vetenskapliga områden, som
ligga helt och hållet utanför gränserna för den professur, han för närvarande
bekläder”. Som innehavare av en särskild forskningsprofessur skulle han beredas möjlighet att utveckla och fördjupa sin forskning. Fakultetens hemställan tillstyrktes av såväl konsistorium som kansler, varefter medel beviljades av 1913 års riksdag. Gullstrand tillträdde samma år sin nya professur i
fysiologisk och fysikalisk optik. Från ingången av 1914 var han således helt
befriad från undervisningsskyldighet. Han upphörde samtidigt med sin enskilda praktik för att helt kunna ägna sig åt sin forskning. Under de följande
åren utgav han ytterligare flera tungt vägande bidrag till forskningen. Han
skrev bland annat om icke-sfäriska ytors användning i optiska instrument
och utvecklade sin egen geometrisk-optiska fundamentalsats. Gullstrand
avled sommaren 1930 i sviterna av en hjärnblödning. Tre år tidigare hade han
blivit emeritus.
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När Gullstrand erhöll den personliga forskningsprofessuren blev den
ordinarie lärostolen i oftalmiatrik ledig. Från nyåret 1914 uppehölls befattningen av Carl Lindahl. Denne hade bedrivit grundläggande studier i
Uppsala men genomfört sin medicinska utbildning vid Karolinska institutet, där han framlade doktorsavhandlingen Bidrag till kännedomen om tårvätskans bakteriedödande verkan (1907). Han utgav senare flera kompletterande studier kring tårvätskan och berörde såväl bakteriologiska frågor som
tårvätskans förmåga att absorbera ultraviolett ljus. Under 1900-talets första
decennium var han amanuens vid Serafimerlasarettets oftalmiatriska klinik
och praktiserade som ögonläkare i Gävle. I juni 1908 utnämndes han till
docent vid Karolinska institutet, varifrån han sommaren 1910 flyttade över
till medicinska fakulteten i Uppsala. Lindahl hade en mycket kvalificerad
medsökande, nämligen Lundadocenten Fritz Gustaf Ask. Gullstrand konstaterade i sitt sakkunnigutlåtande att både Lindahl och Ask var synnerligen
välmeriterade och att deras skicklighet var ”i den grad höjd öfver hvarje
tvifvel, att, därest endera ej velat komma i åtanke, den andre skulle kunnat
föreslås till kallelse”. I valet dem emellan förordade han dock Lindahl, vars
arbeten han ansåg vara mer kritiska och nydanande. Gullstrands bedömning
vägde tungt och Lindahl fick professuren, som han innehade fram till 1927.
Ask blev senare professor i Lund.
Bland de upsaliensiska oftalmologerna under 1910-talet bör även nämnas
Wilhelm Nordenson, son till Erik Nordenson, som disputerade 1912 och
blev docent vid universitetet tre år senare. Han blev senare professor i oftalmiatrik vid både Uppsala universitet (1927–31) och Karolinska institutet
(från 1931).

Anatomi
Vid mitten av 1800-talet omfattade professuren i anatomi fortfarande ett
flertal olika läroämnen, trots att kirurgin och obstetriken hade avsöndrats i
en egen professur 1837. Fysiologin hade allt sedan dess tillkomst 1788 utgjort
en väsentlig del av den anatomiska professuren; det ansågs så självklart att
fysiologin var en oskiljaktig del av anatomin att ämnet inte särskilt behövde
nämnas. Till detta kom att rättsmedicinen under 1840-talet infördes bland
lärostolens underdiscipliner, till synes utan att något formellt beslut härom
fattades eller åtminstone protokollfördes. I slutet av 1830-talet hade fakulteten uttryckt önskemål om en professur i medicinallagfarenhet, men utan att
få gehör vid riksdagen. Resultatet blev i stället att rättsmedicinen överfördes
till anatomiprofessuren, vilket framgår av fakultetens diskussion när en vikarie skulle utses efter Henrik Wilhelm Romansons avgång 1844. Vid detta
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tillfälle talades nämligen om lärostolen i ”Anatomi, Physiologi och Medicina
forensis”. Formellt infördes benämningen först vid Fredric Sundewalls tillträde som professor 1846.
Sundewall hade disputerat i Lund 1839 med en avhandling om örats
sjukdomar, varefter han under 1840-talet bland annat tjänstgjorde som
underkirurg vid Serafimerlasarettet och som prosektor vid Karolinska institutet. Läsåret 1842/43 bedrev han anatomiska studier i Paris, Wien och
Berlin, varefter han efter hemkomsten promoverades till medicine doktor.
Tillsammans med Anders Retzius obducerade han Carl XIV Johans lik
1844. Han blev känd som en framstående öronläkare och som specialist på
örats sjukdomar. I Uppsala blev tillkomsten av Anatomiska institutionen
vid Svandammen Sundewalls mest bestående insats. Visserligen blev även
denna institution snart omodern, men den lade på sin tid en viktig grund för
den anatomiska vetenskapen vid universitetet. Dessförinnan genomfördes
de anatomiska dissektionerna i två mörka källarvalv under konsistoriehuset
vid S:t Eriks torg. Till detta kan läggas att Sundewall nedlade ett omfattande arbete på att restaurera den anatomiska preparatsamlingen, som hade
förfallit och skingrats under 1800-talets första decennier. När den nya institutionsbyggnaden togs i bruk 1850 uppgick antalet preparat endast till 208.
Ett kvartssekel senare, då Sundewall gick i pension, omfattade samlingen
omkring 1 200 föremål.
Hjärnforskning och embryologi
Fredric Sundewall innehade lärostolen i anatomi i nästan tre decennier. Efter hans pensionsavgång i slutet av 1876 framstod Edward Clason som den
naturlige efterträdaren. I praktiken hade han, på grund av Sundewalls sjukdom, övertagit ansvaret för ämnet redan något år tidigare.
Det var Israel Hwasser som hade uppmuntrat Clason att ägna sig åt
medicinvetenskapen. Han kan således räknas till Hwassers lärjungar, även
om han från och med 1853 närmast arbetade under Sundewall, bland annat
som amanuens. Den anatomiska undervisningen led stor brist på lärarresurser kring 1800-talets mitt, eftersom adjunkturen inte hade kunnat besättas
efter Sundewalls övergång till professuren 1846. Detta innebar att en tung
undervisningsbörda åvilade Clason som amanuens.
I början av 186o-talet utnämndes Clason till tillförordnad prosektor vid
anatomiska institutionen, varefter han disputerade för doktorsgraden med
studien Om ryggrads-krökningarnes aetiologi (1862). Han blev docent och utnämndes 1863 till ordinarie innehavare av prosektorsbefattningen i anatomi,
vilken dessförinnan stått obesatt under sjutton år. Som prosektor ställdes
han inför omfattande arbetsuppgifter. Han ledde de praktiska övningarna,
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vilka lockade allt fler dissekanter. Undervisningsmaterialet, det vill säga museisamlingen, var dessutom i behov av förnyelse och kompletteringar. På
hösten 1868 tilldelades Clason Letterstedtska resestipendiet, vilket gjorde
det möjligt för honom att genomföra en studieresa genom Europa. Han lämnade Uppsala i april 1869 för att resa till Wien. Under nedresan gjorde han
korta uppehåll vid universiteten i Lund, Köpenhamn, Rostock, Greifswald,
Berlin, Leipzig, Prag och Breslau. I Wien, där han tillbringade fem månader,
studerade han embryologi under ledning av Salomon Stricker. Han deltog
därefter vid naturforskarmötet i Innsbruck, där han bland annat lyssnade
till Hermann von Helmholtz. Senare under resan besökte Clason åtskilliga
universitet i Italien, Frankrike och Tyskland. I Basel sammanträffade han
med embryologen Wilhelm His, som ”med synnerlig beredvillighet och anspråkslöshet lemnade mycket lärorika upplysningar”.
Efter Sundewalls avgång begränsades professurens omfattning till att enbart omfatta anatomi och histologi. Det var en naturlig anpassning till de
förhållanden som hade uppstått efter den föregående utlysningen av lärostolen. Fysiologin hade sedan ett drygt decennium en egen ämnesföreträdare i
Frithiof Holmgren, och medicinallagfarenheten (rättsmedicinen) hade flyttats över till den patologiska anatomin. Trots dessa väsentliga inskränkningar ansåg Clason fortfarande att anatomiämnet var alltför omfattande för en
enda lärartjänst. Enligt hans förmenande behövde även histologin en egen
representant. Av detta skäl avböjde han demonstrativt propåerna om att
övergå till den ordinarie professuren. I stället valde han att kvarstå på den
extra ordinarie professur, till vilken hans adjunktur hade blivit omvandlad.
Samtidigt ville han heller inte frånhända sig möjligheten att i framtiden
kunna övergå till den bättre betalda positionen som ordinarie professor. När
Lundadocenten Hjalmar Ossian Lindgren sökte professuren i början av 1878
valde han därför att lämna in en ansökan. Men när Lindgren, som blev professor i Lund, återkallade sin ansökan gjorde Clason sammalunda. Professuren utlystes omgående på nytt, men Clason vidhöll sin uppfattning att den
borde delas i två delar. Enligt tidningen Upsala stod han dock fast vid löftet
till sina kolleger ”att anmäla sig som sökande till den odelade professuren i
det fall att någon annan söker densamma”. Inte förrän universitetets drätselnämnd i början av 1880-talet ställde medel för en lärartjänst i histologi
till förfogande för ett läsår i taget valde Clason att antaga kallelsen till den
ordinarie professuren. Han tillträdde därefter formellt 1882.
I slutet av 1870-talet var förhållandena mycket svåra för den anatomiska forskningen och undervisningen i huset vid Munkgatan. I anatomisalen
stod hela tio dissektionsbord uppställda, trots att salen endast var byggd för
att inrymma fyra. Kring borden trängdes bort emot hundratalet studenter.
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Anatomisk undervisning kunde i princip endast bedrivas på två sätt, dels
genom självstudier vid dissektionsbordet, dels via föreläsningar kring redan
befintliga preparat. I Uppsala låg tyngdpunkten på självständiga dissektioner, vilket gjorde utrymmesbristen än mer påtaglig. Till detta kom att lokalerna var omoderna, eftersom såväl ventilation som gasledning saknades. All
uppvärmning skedde med öppen spis och kakelugnar. Under vinterhalvåret
fick dissektionerna genomföras med talg- och stearinljus som enda ljuskälla.
Huvuduppgiften för Clason blev därför att försöka finna en lösning på
lokalfrågan. Han presenterade ett förslag till om- och tillbyggnad av institutionen, för vilken kostnaden beräknades till 140 000 kronor. En riksdagsledamot ansåg att denna uppskattning var osannolikt lågt beräknad – underförstått: ett sätt att locka riksdagen att bevilja anslaget, varefter man
i efterhand skulle inkomma med räkningar för tillkommande kostnader.
Clason tog mycket illa vid sig av denna beskyllning. Han begav sig genast
till Stockholm, där han uppsökte riksdagsledamoten och, i vittnens närvaro, frågade vad denne hade för skäl att antaga att han inte skulle vara en
hederlig karl? Om detta ingripande hade någon betydelse i sammanhanget
skall vara osagt, men anslaget beviljades och redan 1884 invigdes den nya
institutionsbyggnaden. Den ursprungliga huskroppen försågs med två stora
flygelbyggnader.
Clason knöt i sina föreläsningar nära an till sin egen forskning och de var
ofta centrerade kring hans egna preparat. Hjärnforskningen utgör härvidlag ett belysande exempel. Detta område ägnade han sin avhandling Om
menniskohjernans vindlande fåror (1868), som tillhörde hans mest betydande
vetenskapliga arbeten. Till hjärnforskningen återkom han ofta i sina föreläsningar, främst i det mycket omtalade hjärnkollegium som han ledde från
september till april varje läsår, även sedan han lämnat professuren. Ambitionen var det inget fel på, men den ingående redovisningen av detaljerna i
hjärnans anatomi jämte all forskning på området blev betungande för studenterna. ”Denna hjärnkurs”, har Israel Holmgren skrivit, ”måste nog sägas
ha varit rent vanvettig. Ingen kunde orka följa med denna undervisning. Vi
hade inte förutsättningar för det och vi hade varken då eller sedermera den
ringaste nytta av de tusentals detaljer som han omsorgsfullt redogjorde för.”
Clason lämnade professuren 1897, men kvarstod som biträdande lärare
under ytterligare ett decennium. Under denna tid ägnade han sig främst åt
anatomiska museet. När han drog sig tillbaka förfogade institutionen över
omkring 6 000 anatomiska preparat, att jämföra med de 1 200 som fanns
före hans tillträde som professor. Clasons betydelse som disciplinbyggare
skall således inte underskattas. Det hindrar inte att han kunde framstå som
ett original. I både politiskt och religiöst hänseende var han strängt konser-
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Ivar Sandström. Fotografi av Henri Osti.

Bisköldkörtlarnas upptäckare
År 1880 införde den tjugoåttaårige anatomen Ivar Sandström uppsatsen ”Om en ny körtel hos menniskan och åtskilliga däggdjur” i Upsala Läkareförenings förhandlingar. Det nya
organ han hade upptäckt var bisköldkörtlarna (ibland efter upptäckaren omtalade som de
Sandströmska körtlarna). Enligt Sandströms tes utgjorde människans bisköldkörtlar embryonala rester av sköldkörteln. Själva upptäckten av de fyra risgrynsstora körtlarna – som
styr kroppens kalciumbalans – hade han gjort redan 1877, men publiceringen dröjde i tre
år. Vetenskapssamhället ställde sig till en början på sin höjd välvilligt avvaktande, och något
internationellt genomslag fick upptäckten inte alls.
Sandström, som hade en tillskyndare i professorn Edward Clason, tillträdde en tjänst
som lärare i histologi. Han var verksam vid universitetet fram till 1887, då han utnämndes
till läkare vid lasarettet i Sala. Vid denna tid förvärrades hans depressiva besvär, delvis
till följd av det uteblivna vetenskapliga erkännandet. Brodern och Uppsalalatinisten Carl
Sandströms tragiska bortgång på hösten 1888 bidrog också, liksom hans ekonomiska
svårigheter. Till allt detta kom att han blev beroende av alkohol och morfin. Han vårdades
på Uppsala hospital efter ett självmordsförsök, men flyttade senare till sin äldre bror Nils
Sandström, som var verksam som ingenjör vid Askesta sågverk utanför Söderhamn. Där
tog han sitt liv på försommaren 1889 genom att skjuta sig i huvudet med en revolver.
Först långt senare insåg man till fullo värdet av Ivar Sandströms forskningar. Det dröjde nästan sextio år innan hans uppsats utkom i engelsk översättning, och i dag omtalas
upptäckten av bisköldkörtlarna ibland som ”den sista stora anatomiska landvinningen”.
År 1967 – nittio år efter upptäckten – lät medicinska fakulteten uppsätta en minnestavla
på Anatomiska institutionens vägg mot Munkgatan.
Ivar Sandström, som blev trettiosju år gammal, var bror till pedagogen Anna Sandström.
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vativ, och han framhöll gärna att begreppen ”professor” och ”bekännare” var
liktydiga. Han motsatte sig kvinnans inträde vid universitetet liksom emancipationen över huvud. På fullt allvar hävdade han att kvinnan ”blott var ett
fodral kring sin uterus”. Han tillhörde de drivande krafterna när fakulteten
i slutet av 1880-talet försökte bli av med Hjalmar Öhrvall som tillförordnad
laborator.
Clason efterträddes i slutet av 1898 av August Hammar, som sedan 1894
innehade en extra ordinarie professur i anatomi, särskilt histologi och embryologi. Denne hade inlett sina universitetsstudier i Uppsala hösten 1879
och senare fått sin skolning vid anatomiska institutionen, bland annat som
amanuens under Edward Clason och Ivar Sandström. Vid några tillfällen vikarierade han som lärare i histologi för Sandström, som drabbats av psykisk
ohälsa. I början av 1890-talet blev Hammar medicine licentiat och legitimerad läkare. Han disputerade på en avhandling om ledgångarnas histologi.
Han blev docent i histologi och kunde med hjälp av Hwassers resestipendium genomföra en studieresa till Tyskland sommaren och hösten 1892. Under resan fick han bland annat tillfälle att bedriva embryologiska studier för
Wilhelm His den äldre i Leipzig. Hos denne lärde sig Hammar bland annat att använda den så kallade Bornska vaxrekonstruktionsmetoden för att
studera organens utveckling hos embryot. Sedan han blivit extra ordinarie
professor kunde han fortsätta sina forskningar i Uppsala. Under 1890-talets
andra hälft samlade han ett omfattande embryologiskt material, och hans
samling räknades bland världens främsta inom området. Under några somrar bedrev han embryologiska studier vid Kristinebergs havsstation.
Hammar var en energisk och ambitiös forskare, vars arbetsdisciplin blev
omtalad. Han tillbringade större delen av sin tid, från morgon till kväll, i sitt
laboratorium, där han endast gjorde korta avbrott på bestämda tider för att
intaga sin medhavda matsäck. När Hammar 1898 övergick till den ordinarie
professuren behöll han den undervisningsskyldighet i histologi och embryologi som tidigare hade hängt samman med den extra ordinarie professuren.
Antropologi och rashygien
Inom anatomiämnet inrättades inte mindre än två extra ordinarie professurer, vilka besattes i början av 1890-talet. Edward Clason hade länge önskat att en extra ordinarie professur skulle inrättas i anatomi med särskild
undervisningsskyldighet i histologi och embryologi. Särskilt inom histologin
(läran om biologisk vävnad) hade stora framsteg skett under decennierna
efter 1800-talets mitt, varför undervisningsresurserna på området behövde
förstärkas. Clasons önskan infriades till slut 1886, men den tjänst som då
tillkom uppehölls under flera år via förordnanden, till en början av Ivar
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Sandström. Först 1894 tillsattes denna extra ordinarie professur permanent
med den ovan nämnde August Hammar som förste innehavare.
När Hammar övergick till den ordinarie professuren i anatomi i slutet av
1898 utsågs Vilhelm Hultkrantz till hans efterträdare som extra ordinarie
professor. Han var son till teologen Claes Adolf Hultkrantz och hade studerat medicin i Uppsala under 1880-talet, då han bland annat var amanuens vid fysiologiska institutionen. Han avlade därefter licentiatexamen vid
Karolinska institutet, där han också disputerade och blev docent 1897. Om
Frithiof Holmgren hade varit hans viktigaste lärare i Uppsala kom zoologen
Wilhelm Leche att spela en motsvarande roll i Stockholm.
Hultkrantz’ vetenskapliga verksamhet spände över vitt skilda områden
inom anatomi och antropologi. När han var i tjugofemårsåldern besökte han
Teneriffa, varvid han insamlade ett antal kranier efter guancher, det vill säga
Kanarieöarnas utdöda urbefolkning. Han studerade särskilt skador och defekter hos kranierna, vilka enligt hans tolkning härrörde från en urgammal
mandomsrit, då de i duellform kastade stenar på varandra.
Frågor om antropologi, ärftlighet och rasforskning präglade Hultkrantz’
vetenskapliga gärning alltifrån den första undersökningen av guancherna. Han genomförde dock även undersökningar av annat slag. I slutet av
1880-talet påvisade han till exempel diafragmas betydelse för andningen.
De nödvändiga experimenten utförde han på sig själv, bland annat genom att
föra ned en sond med en liten ballong i magsäcken. I sin gradualavhandling
Das Ellenbogengelenk und seine Mechanik (1897) och flera andra studier undersökte han ledernas rörelsemekanism, bland annat med hjälp av röntgenteknik. Hans arbeten inom detta område har betecknats som grundläggande
för den moderna matematiskt orienterade ledgångsläran. Under 1900-talets
första decennium var Hultkrantz sysselsatt med forskningar kring ärftliga
sjukdomar och missbildningar. Han uppmärksammade särskilt den sällsynt
förekommande dysostosis cleidocranialis (Marie-Saintons syndrom), vilket
bland annat kan leda till frånvaro av nyckelben, tandanomalier och kraniemissbildningar.
År 1896 utgav Hultkrantz studien Om svenskarnes kroppslängd, som han
kallade ett ”bidrag till Sveriges antropologi”. Han byggde vidare på de observationer som gjorts redan under 1870-talet, vilka utvisade att svenskarna
blivit allt längre. Samma år som studien utkom föreslog han inom ramen för
Svenska sällskapet för antropologi och geografi att systematiska undersökningar skulle utföras i syfte att fastställa svenska folkets raskaraktär. Idén
föll i god jord. Under 1897 och 1898 genomfördes de omfattande undersökningarna, vilka bedrevs under överinseende av Hultkrantz och Gustaf
Retzius. Bland annat mätte man samtliga beväringar, varvid man kunde fast481
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ställa dessas medellängd till 169,5 centimeter. Arbetet, som erbjöd en statistisk underbyggnad till Hultkrantz’ fortsatta forskningar om kroppslängden,
resulterade i volymen Antropologia Suecica (1902). Hultkrantz, som hyste
förkärlek för matematiska och statistiska metoder, ifrågasatte den konventionella förklaringen att svenskarnas längdökning berodde på det ökade
välståndet under 1800-talets andra hälft. Han kunde nämligen visa att ökningen följde en jämn kurva som varit konstant sedan 1800-talets början.
Medellängden hade under hela seklet ökat med omkring en decimeter, det
vill säga en centimeter per decennium. Någon tvärsäker förklaring till denna
markanta, men jämnt och långsamt skeende, längdökning kunde Hultkrantz
inte lämna. Han antog dock att samhällets förändring betydde mycket; när
befolkningen i tidigare isolerade bygder började korsa varandra kunde man
förmoda att en genetisk dynamik uppstod. Denna faktor hade större betydelse än det materiella välståndet.
Längdökningen, ärftliga sjukdomar, liksom defekta guanchekranier och
sydamerikanska indianstammars antropologi var alla ämnen som stimulerade Hultkrantz’ intresse för rashygien och rasbiologi. Han utgav skriften
Några ord om eugenik (rashygien) (1911), och tog några år senare aktiv del i
tillkomsten av Rasbiologiska institutet. Det var exempelvis han som, tillsammans med läkaren Herman Lundborg och riksdagsmannen Wilhelm
Björck, författade den avgörande riksdagsmotionen i denna fråga.
Sedan Emanuel Swedenborgs kvarlevor återförts till Sverige 1908 utgav
Hultkrantz studien The mortal remains of Emanuel Swedenborg (1910–12).
Genom noggranna studier av Swedenborgs kranium skapade han en byst,
som, så exakt det lät sig göras, syftade till att återskapa dennes utseende.
Han anade inte hur fåfängligt projektet i själva verket var. År 1978, fyrtio år
efter Hultkrantz’ död, avslöjades nämligen att kraniet i sarkofagen inte var
Swedenborgs! Bysten, liksom teckningar i Röda korsets medicinska uppslagsbok, vittnar dock om att han ägde en framstående konstnärlig förmåga.
Hultkrantz pensionerades 1927 men uppehöll professuren under ytterligare
tre år till dess en ordinarie efterträdare hunnit utses.
Ytterligare en extra ordinarie professur i anatomi hade inrättats 1892
med Gustaf Nordlund som förste innehavare. Han hade kort dessförinnan disputerat och blivit docent och tillbringat årets sista månader i Tyskland och Frankrike, där han främst studerat hur undervisningen bedrevs
i deskriptiv och topografisk anatomi. Förmodligen gjorde studieresan ett
stort intryck på honom, eftersom hans föreläsningar under återstoden av
1890-talet nästan uteslutande ägnades just åt dessa ämnen. I Upsala Läkareförenings förhandlingar införde han flera uppsatser, men hans mest betydande arbete blev avhandlingen Studier öfver främre bukväggens aponevroser och
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fascior hos menniskan (1892). Nordlund författade dessutom historiken över
medicinska fakulteten i universitetets festskrift till Oscar II:s regeringsjubileum 1897. Han led av vacklande hälsa, som hösten 1900 tvingade honom till
en längre tids sjukledighet. Han återhämtade sig dock något och kunde på
vintern 1901 resa till Kristiania för att beskåda skidtävlingarna i Holmenkollen. Under en av tävlingsdagarna intog han middag på skidhotellet, men när
han reste sig för att besvara en utbringad skål för Sverige drabbades han av
ett slaganfall och avled.
Lundensaren Ivar Broman efterträdde Nordlund i slutet av december
1901. Broman, som i första hand var embryolog, återvände emellertid till
Lund redan 1905. I Lund innehade han professuren i anatomi ända fram till
1933 och låg bland annat bakom tillkomsten av Tornbladinstitutet – Sveriges
första embryologiska forskningsanstalt. Martin Ramström, som just hade
disputerat och blivit docent, förordnades att uppehålla den extra ordinarie
professuren efter Bromans avflyttning. År 1906 erhöll han sedan befattningen. Ramström ägnade sig främst åt nervanatomi, även om doktorsavhandlingen behandlade bukhinnans innervation. Han var en mångfasetterad forskare, som även publicerade flera antropologiska studier, till exempel om det
sensationella fyndet av Piltdownmannen (som först flera decennier senare
avslöjades som en förfalskning). Ramström ifrågasatte fyndets äkthet i flera
avseenden, men kunde inte föreställa sig möjligheten att någon medvetet
skulle ha försökt föra forskningen bakom ljuset.
Genom reformen 1908 omvandlades de extra ordinarie professurerna
till ordinarie lärostolar från och med ingången av 1909. Från detta år hade
således anatomiämnet inte mindre än tre ordinarie professorer, nämligen
August Hammar, Vilhelm Hultkrantz och Martin Ramström.

Patologi
Israel Hwasser blev den siste innehavaren av den äldre, ämnesmässigt mycket vidsträckta, professuren i teoretisk och praktisk medicin. Professionaliseringen och specialiseringen medförde att det under 1850-talet blev omöjligt att samla båda dessa ämnesgrupper under samma lärostol, inte minst
eftersom den kliniska undervisningen blivit ett allt viktigare inslag inom
den praktiska medicinen. År 1858 beviljade riksdagen på Kungl. Maj:ts förslag medel för en ny professur, vilken skulle omfatta ”allmän pathologie,
patologisk anatomi och allmän helsovård”. Även medicinens historia tillhörde enligt föreskrifterna professurens läroämnen. Detta låg i tiden. Rudolf
Virchows forskning, inte minst hans cellularpatologiska teorier, betydde
mycket för patologins utveckling. Disciplinen blev snart ett slags förenings-
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band mellan fysiologi och praktisk medicin. Renodlade lärostolar i patologi
inrättades vid en rad universitet vid denna tid.
Patologiska institutionen var från början inrymd i Nosocomium, där
de anatomiska dissektionerna genomfördes. Föreläsningarna hölls dock i
Anatomiska institutionens nya lokaler vid Islandsbron. Denna lösning var
långtifrån tillfredsställande, varför Anders Regnells donation blev desto mer
välkommen. I mitten av 1860-talet kunde nämligen patologerna inleda uppförandet av en egen institutionsbyggnad sedan kanslersämbetet fastställt ritningarna 1864. Till vårterminen 1867 stod huset vid Trädgårdsgatan 18 klart
och såväl patologerna som fysiologerna kunde flytta in i nya lokaler. Totalt
fanns tretton arbetsrum på de två våningsplanen exklusive åtta rum i källaren. Dessa lokaler var avsevärt mer praktiska och funktionella än de som
fanns i Nosocomium, men vissa olägenheter gjorde sig påminda. Obduktionssalen var nämligen förlagd till samma rum som användes för övningar
och föreläsningar. Lukten från likbodarna i källaren spred sig dessutom till
arbetsrummen på bottenvåningen.
Hedenius och ämnets etablering
I Uppsala anmälde sig endast en sökande till den nya lärostolen, nämligen
docenten i teoretisk medicin Per Hedenius, som speciminerade med avhandlingen Om opium i historiskt och pharmacodynamiskt afseende (1859). Han
tillhörde Israel Hwassers lärjungar och behandlade sin lärare med stor pietet,
till exempel genom att döpa sin son till Israel. Han utgav dessutom Hwassers
Valda skrifter i fyra band (1868–70). Från början var Hedenius främst inriktad
mot medicinhistorien och han ägnade sin gradualavhandling åt den skotske
1700-talsläkaren och kirurgen John Hunter. Därefter tjänstgjorde han en tid
som amanuens vid Serafimerlasarettet, innan han som Stjernecreutzisk stipendiat genomförde en studieresa till Tyskland, Italien och Frankrike läsåret
1856/57. Under resan studerade han bland annat patologisk anatomi och histologi för Carl von Rokitansky. Resan avsatte bland annat en konsthistorisk
uppsats om det italienska måleriets utveckling fram till Rafael.
Hedenius återvände till Tyskland 1862 i syfte att studera för Rudolf
Virchow. Fem år därefter genomförde han ytterligare en studieresa till
Tyskland, huvudsakligen till Würzburg, för att på plats studera den patologiska och polikliniska undervisningsmetoden. Han föreläste över ämnen
som allmän patologi, speciell patologisk anatomi och patologisk histologi.
Vid invigningen av institutionsbyggnaden Regnellianum 1867 uppehöll han
sig vid patologins betydelse för det medicinska studiet.
Hedenius innehade en rad förtroendeuppdrag, vilket innebar att han
ibland, helt eller delvis, måste begära tjänstledighet från professuren. Under
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Per Hedenius med hustrun Sally och barnen Elin, Israel och Signe. Fotografi av Henri Osti från
1889, samma år som Hedenius övertog rektoratet.

Patologen Hedenius
Per Hedenius tillträdde 1859 den nyinrättade professuren i patologi vid universitetet. Han
hade tagit djupa intryck av sin lärare Israel Hwasser, men hade också studerat för Rudolf
Virchow. Under Hedenius’ ledning erhöll patologiska institutionen en egen byggnad vid
Trädgårdsgatan (”Det äldre Regnellianum”), vilken man dock delade med fysiologerna. Per
Hedenius tog aktiv del i universitetets angelägenheter och var bland annat prorektor under
det stormiga 1880-talet. Han bekämpade verdandismen, motsatte sig Hjalmar Öhrvalls
förordnande som laborator och medverkade till de disciplinära åtgärder som mindre konsistoriet vidtog efter sedlighetsdebatten 1887. Två år senare övertog han själv rektoratet
efter Carl Yngve Sahlin. Sonen Israel Hedenius blev docent i praktisk medicin och läkare i
Stockholm. Han blev i sin tur far till filosofen Ingemar Hedenius. Dottern Signe Hedenius,
gift Hemberg, verkade som konstnär och har i sina dagböcker skildrat uppväxten i professorshemmet.
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läsåret 1871/72 samt från 1889 till 1893 var han universitetets rektor. Däremellan ledde han universitetets jubelfestkommitté mellan 1871 och 1877
samt fungerade som prorektor under Carl Yngve Sahlins rektorat 1876–89.
Till detta kan läggas att han under tjugofem år var inspektor för Västgöta
nation och att han under tjugosex år ledde Upsala Läkareförening.
Vid sidan om Hedenius, som pensionerades 1895, verkade från mitten av
1870-talet en laborator, som ansvarade för de praktiska patologiska övningarna. Till en början besattes emellertid platsen endast med vikarier, nämligen
i tur och ordning Johan Anton Waldenström, Carl Henrik Björck och Ernst
Ludvig Dintler. På hösten 1880 utsågs Salomon Henschen till förste ordinarie
innehavare av laboratorstjänsten, men han hade då redan sökt professuren
i praktisk medicin, som blivit ledig efter Waldenströms oväntade frånfälle.
När Henschen tillträdde professuren 1881 blev laboratorsbefattningen således ledig på nytt, men fakulteten hade fortsatt svårt att finna en kompetent
innehavare. Sedan tjänsten blivit utlyst två gånger utan att en enda ansökan
inkommit, beslutade fakulteten att vänta i två år med utlysningen. I stället inkallades Sven Bayer som vikarierande laborator. Bayer, som tidigare
tjänstgjort som amanuens under Victor Odenius i Lund och Axel Key i
Stockholm, gjorde sig bemärkt som en framstående patolog. Läsåret 1884/85
tillbringade han som Hwassersk stipendiat i Berlin, där den kände bakteriologen och sedermera Nobelpristagaren Robert Koch fanns bland hans lärare.
Efter hemkomsten försvarade Bayer sin avhandling Bidrag till kännedomen
om bakterierna i menniskans tarmkanal (1886), men bara fyra veckor efter
disputationen avled han i akut lung- och hjärntuberkulos. Det dröjde ytterligare några år innan tjänsten kunde besättas med en ordinarie innehavare,
nämligen Carl Sundberg, som fram till 1893 huvudsakligen vikarierade på
professuren, eftersom Per Hedenius var rektor.
Omedelbart efter Hedenius’ pensionering återinträdde Sundberg som
professorsvikarie. Det innebar i sin tur att laboratorstjänsten återigen blev ledig, men den blev snart besatt med licentiaten Artur Vestberg, till en början
på vikariat. På initiativ av Gustaf Nordlund, Edward Clason och Carl Sundberg föreslog fakulteten i maj 1896 att den lediga laboratorsplatsen skulle
omvandlas till, och utlysas som, en extra ordinarie professur i experimentell
patologi och patologisk anatomi. För detta anfördes flera skäl. Förslagsställarna betonade att fakulteten ursprungligen hade begärt två adjunkturer
(senare två extra ordinarie professurer), i patologi respektive fysiologi,
men av ekonomiska skäl i stället fått två laboratorsbefattningar. I mitten av
1880-talet hade sedan laboratorerna fått sin lön höjd till samma nivå som de
extra ordinarie professorerna, varför således en namnändring av befattningen inte skulle medföra några extra kostnader. Vidare underströk man att
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laboratorerna genom den önskade reformen skulle beredas säte och stämma
i fakulteten, vilket var särskilt önskvärt eftersom alla ämnen utom just patologi och fysiologi var representerade av både en ordinarie och en extra
ordinarie professor. När förslaget nådde konsistoriet uppstod livlig diskussion. Fysikern Robert Thalén ställde sig avvisande, eftersom han fruktade
att liknande ansökningar i så fall vore att vänta från exempelvis observatorn
i astronomi eller laboratorn i fysik. Vid omröstningen stöddes han dock
bara av kemisten Per T. Cleve, varför således konsistoriet med stor majoritet
ställde sig bakom medicinska fakultetens förslag. Trots detta kom någon
omvandling av laboratorsbefattningen aldrig till stånd.
Barnadödlighet, alkoholism och rättsmedicin
Carl Sundberg övergick 1900 till Karolinska institutet, varefter hans professur söktes av Ulrik Quensel, Alfred Pettersson, laboratorn Artur Vestberg
samt de båda Lundadocenterna John Forssman och Nils Pehrsson Sjöbring.
Av dessa fullföljde dock endast Quensel och Pettersson sina ansökningar och
den förstnämnde blev enhälligt uppförd i första förslagsrum av både fakultet
och konsistorium. Med god marginal uppnådde även Pettersson en kompetensförklaring av konsistoriet, vilket sannolikt hade varit hans primära mål.
Pettersson hade uppehållit laboratorsbefattningen medan Vestberg vikarierade på professuren. Dessförinnan hade han vistats vid Ferdinand Hueppes laboratorium i Prag, där han studerat kötthandeln, köttbesiktningar och
slakthusen liksom systemen för renhållning och vattenförsörjning i ett antal
tyska städer. Hans vetenskapliga arbeten rörde huvudsakligen ämnen inom
hygien och bakteriologi, till exempel uppsatsen ”Om spontana förändringar
i mjölk beroende på mikroorganismer” samt avhandlingen Experimentelle
Untersuchungen über das Conservieren von Fisch och Fleisch mit Salzen (1900).
Den tveksamhet rörande hans kompetens, som på sina håll kom till uttryck,
berodde mindre på misstro mot hans förmåga än på att man betraktade
den renodlade patologin som lärostolens huvudämne. Hygien, bakteriologi
och allmän hälsovård ansågs vara mer perifera i sammanhanget. Pettersson
utsågs 1909 till professor och föreståndare för Statsmedicinska anstaltens
bakteriologiska avdelning, där han kraftfullt engagerade sig för att stoppa
barnförlamningsepidemin 1911. Från 1919 var han professor i allmän hälsovårdslära vid Karolinska institutet.
Ulrik Quensel, som var kusin till teologen Oscar Quensel, hade avlagt
kandidat- och licentiatexamen i Lund, där han var amanuens under Victor
Odenius vid patologiska institutionen. Odenius utövade stort inflytande på
Quensels karriärval och fortsatta studier, vilka han dock huvudsakligen bedrev i Stockholm. Quensel disputerade 1893 med en avhandling om den
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kroniska gastritens histologi. Samma år utsågs han till laborator vid Karolinska institutet, där han under 1890-talet hade flera professorsförordnanden.
År 1900 uppfördes han i andra förslagsrum (efter Carl Sundberg) när professuren i patologi tillsattes vid Karolinska institutet. Quensel genomförde
flera utländska studieresor, bland annat för att studera patologisk anatomi i
Leipzig och Prag samt bakteriologi och hygien i Halle.
Quensel utgav en rad arbeten inom den mer renodlade patologin. Till
dessa hör Bidrag till kännedomen om den späda barnaålderns patologi (1899),
i vilket han redovisade resultaten från undersökningar av 144 barnlik. En
iakttagelse, som han gjorde, var att dödliga barnsjukdomar påfallande ofta
var att betrakta som allmäninfektioner, även om de först hade betraktats
som lokala infektioner. Han återkom ofta till alkoholismens patologi, inte
minst i det nästan tusensidiga tvåbandsverket Alkoholfrågan från medicinsk
synpunkt (1913). Den inte helt okontroversiella slutsats han kom fram till var
att kronisk alkoholism inte nödvändigtvis avsatte en patologisk-anatomisk
symptombild. Anatomen kunde därför inte vid dissektionsbordet lämna
något besked huruvida den avlidne varit flitig nyttjare av alkoholhaltiga
drycker eller absolutist. Detta resonemang innebar inte att Quensel bortsåg
från alkoholens skadeverkningar, men han menade att alkoholfaran främst
rörde drickandets sociala konsekvenser. Förutom alkoholfrågan uppmärksammade han cancersjukdomarna och författade bland annat ett tyskspråkigt tvåbandsverk om urinsedimentets morfologi och urincylindrarnas uppkomstsätt. Han ägnade sig även åt lärostolens övriga underdiscipliner, främst
bakteriologin, men även allmän hälsovårdslära.
Quensel var en skicklig föreläsare och en energisk organisatör, varför
hans tjänster togs i anspråk i många olika sammanhang. Han ingick exempelvis i kommittén för rättsmedicinalväsendets ordnande och var ordförande i Uppsala stadsfullmäktige från 1915 till 1932. Under merparten av denna
tid var han dessutom universitetets prorektor. Vidare engagerade han sig i
kampen mot tuberkulosen, och det var till stor del genom hans tillskyndan som Sveriges första tuberkulosdispensär inrättades i Uppsala län 1904.
Quensel tillhörde dessutom de drivande krafterna bakom ombyggnaden av
Akademiska sjukhuset i slutet av 1910-talet.
Vid sidan av Ulrik Quensel leddes patologiämnet i Uppsala under
1900-talets första decennier av Artur Vestberg, som – med undantag för
några år vid Karolinska institutet i slutet av 1880-talet – var verksam i Uppsala under hela sin karriär. Från 1895 uppehöll han laboratorsbefattningen
i experimentell patologi och patologisk anatomi, vilken tjänst han sedan
erhöll 1898. I början av 1900-talet förestod han professuren i anatomi vid ett
flertal tillfällen och han tilldelades professors namn 1919.
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Vestbergs specialområde var den patologiska anatomin, men hans vetenskapliga författarskap blev mindre omfattande. Som läkare och sjukdomsdiagnostiker anlitades Vestberg däremot ofta av lasaretten runt om i landet.
Han fördjupade sig huvudsakligen inom rättsmedicinen, bland annat under
studieresor till Tyskland och Danmark. Inom detta område kom han att tillhöra sin tids främsta auktoriteter inom landet och hans kunskap togs bland
annat i anspråk då Carl XII:s kvarlevor undersöktes 1917. Helt okontroversiell var han dock inte. Under våren 1904 hamnade han i en uppmärksammad
konflikt med medicinalstyrelsen, särskilt medicinalrådet Herman Petersson.
Bakgrunden var en händelse i Uppsala i slutet av 1903, då två alkoholpåverkade arbetare hamnade i dispyt med varandra. Det slutade med att den ene
skallade den andre så illa att denne avled efter ett par dagar. I sjuksängen tillstötte lunginflammation och Vestberg, som utförde obduktionen, ansåg sig
inte säkert kunna avgöra om den omedelbara dödsorsaken varit skallskadan
eller lunginflammationen, eftersom båda tillstånden var för sig var dödliga.
Då ingrep Petersson och hävdade å medicinalstyrelsens vägnar bestämt att
lunginflammationen endast utgjort en följd av skallningen. Detta uppseendeväckande inhopp, som i praktiken innebar att den sakkunnige rättsmedicinaren desavouerades, irriterade inte bara Vestberg själv utan även fakulteten, som fann sig föranledd att uttala ”sitt fulla förtroende för d:r Vestbergs
kända samvetsgrannhet och skicklighet vid utförandet av rättsmedicinska
förrättningar”. Fakulteten uttryckte vidare förhoppningen att Vestberg även
framdeles skulle ”med sin pröfvade förmåga och erfarenhet uppehålla förordnandet som lärare i rätts- och statsmedicin vid Fakulteten”. Så blev också
fallet. Vid sin pensionering 1924 hade han innehaft laboratorsbefattningen
under nästan trettio års tid.
Allmän hälsolära, hygien och bakteriologi
Ämnet allmän hälsovård hörde redan från början till professuren i patologi,
varför Per Hedenius i början av 1860-talet föreläste även över detta område.
Under nästan ett kvartssekel, från 1869 till 1893, var det i huvudsak docenten F.A. Gustaf Bergman som ansvarade för undervisningen i hälsolära. Han
utgav en rad skrifter om hygien samt om sjukdomars samband med klimat
och väderlek. Trebandsverket Svenska folksjukdomar (1869–77) omtalades
1878 med stor respekt i en recension i Göttingische gelehrte Anzeigen och
belönades 1880 med halva årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation. Bergman blev för sin samtid känd som en av de främsta motståndarna till eldbegängelsen. Han ansåg inte att likbränningen vilade på ”den med allt skäl
såsom för menniskan sund, god och riktig ansedda regeln att följa naturens
egna anordningar och för sina ändamål böja, leda och begagna dem, utan
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tvärtom utgör ett våldsamt ingrepp deri”. Principfast höll han fast vid denna
ståndpunkt, trots att den förlöjligades i pressen. Hans syn på eldbegängelsen
hängde samman med hans kristna åskådning. Han donerade även en stor
summa pengar för uppförandet av ett församlingshem på Luthagen, dagens
Vindhemskyrkan. Vid sin avgång 1893 erhöll Bergman professors namn, heder och värdighet. Han bedrev därefter läkarpraktik – hudsjukdomar var
hans specialitet – i Uppsala och Stockholm, där han var bosatt under sina
sista år.
Efter Bergmans pensionering upphörde emellertid undervisningen i allmän hälsolära, och allt fler invändningar riktades mot att detta ämne förblev förenat med lärostolen i patologi. Den vetenskapliga specialiseringen
gjorde att det blev allt svårare att finna personer med kompetens inom båda
områdena. Mönstret var detsamma som inom andra ”dubbelämnen”, till exempel litteratur- och konsthistoria, mineralogi och geologi eller dogmatik
och moralteologi. I just detta fall var det en utbredd uppfattning att professuren egentligen avsåg patologi – den allmänna hälsoläran utgjorde blott
ett bihang i sammanhanget. Det var därför med viss oro som fakulteten
inväntade Per Hedenius’ pensionering, eftersom frågan om den allmänna
hälsolärans ställning därmed sannolikt skulle föras upp på dagordningen på
nytt. Frithiof Holmgren, Olof Hammarsten och Edward Clason ville därför
att fakulteten skulle lösa frågan genom ett alexanderhugg. De föreslog helt
enkelt att den extra ordinarie professorn Carl Sundberg skulle kallas till den
ordinarie lärostolen utan ansökan. På ett praktiskt sätt skulle man därmed
undvika de komplikationer, som kunde tänkas uppstå vid ett utlysningsförfarande. Med en anmärkningsvärd öppenhet framhöll förslagsställarna:
”Ett af dessa skäl är den omständigheten att i den nämnda professurens titel
jämte ’patologie’, som är och måste förblifva dess egentliga läroämne, ’allmän
helsovård’ ännu qvarstå ehuru under lång följd af år hvarken undervisning
eller examination i detta ämne vid härvarande Fakultet egt rum, ej heller
nu äro obligatoriska.” Inom konsistoriet påtalades på sina håll att detta var
en tvivelaktig motivering, men kallelsen gick igenom.
Frågan om den allmänna hälsolärans ställning fanns med i bakgrunden
även när Carl Sundbergs efterträdare skulle utses ett par år senare. Sundberg, som själv var sakkunnig, framhöll i sitt utlåtande att professuren i första hand avsåg patologi, varvid han tillade: ”Vid den utveckling, som hvardera af dessa båda ämnesgrupper numera hunnit, torde det knapt kunna anses
rimligt att hos en person göra anspråk på en för våra professorsbeställningar
tillräcklig kompetens i begge dessa ämnen.” Det dröjde dock ytterligare
några år innan ett konkret förslag om en delning av professuren lanserades.
År 1907 väckte Ulrik Quensel ett förslag i fakulteten om inrättandet av en
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särskild lärostol i hygien och bakteriologi. Förslaget vann inget omedelbart
bifall hos riksdagen, men upprepades flera gånger. Till slut beviljade 1912
års riksdag ekonomiska medel för en sådan lärostol, på vilken Torsten J:son
Hellman inledningsvis utsågs att vikariera.
Professuren söktes av föreståndaren för Stockholms stads hälsovårdsnämnds laboratorium, Ernst Levin, samt av bostadsinspektören och docenten vid Karolinska institutet, Germund Wirgin. Även Marburgprofessorn
Paul Heinrich Römer visade intresse, men återtog sin ansökan sedan han i
stället fått en lärostol i Greifswald. De sakkunnigas bedömning av de återstående kandidaterna gick isär, vilket berodde på att de hade olika bakgrund. Wirgin var närmast uteslutande hygieniker, medan Levin var renodlad bakteriolog. Ernst Almquist vid Karolinska institutet uppförde endast
Wirgin på förslag, eftersom han ansåg att Levin inte tillräckligt hade styrkt
sin kompetens som hygieniker. Lundaprofessorn John Forssman och Stockholmsbakteriologen Alfred Pettersson tillerkände däremot, om än med viss
tvekan, Levin företräde framför Wirgin. I såväl fakulteten som konsistoriet blev Levin däremot förklarad inkompetent av samtliga ledamöter utom
Mårten Elfstrand och Simon J. Boëthius. Elfstrand ville dessutom placera
honom i första förslagsrum. Resultatet blev att Wirgin utnämndes. Han tillträdde på våren 1914.

Medicinsk kemi och farmakologi
I samband med delningen av Göran Wahlenbergs professur 1851 skapades
inom medicinska fakulteten en lärostol i ämnet medicinsk och fysiologisk
kemi. Elof Wallquist, som sedan 1823 innehade adjunkturen i kemi och därtill erhållit professors namn, kallades till befattningens förste innehavare.
Tillkomsten av lärostolen måste förstås mot bakgrund av att blivande läkare
tidigare hade varit tvungna att avlägga examen i kemi vid filosofiska fakulteten för att de skulle lära sig att hantera gifter och läkemedel. Någon lärare
i farmaceutisk och toxikologisk kemi fanns dock inte förrän Wallquist 1838
förordnades att föreläsa ”i de delar af kemien, som för medicinens studium
äro nödvändiga, samt att examinera i medicine-kandidatexamen”.
Wallquist hade sålunda en gedigen bakgrund när han väl blev professor,
men han var alltså kemist, inte medicinare. Han hade ärvt en förmögenhet,
vilket hade gjort honom ekonomiskt oberoende. Detta förhållande förhindrade honom dock inte från att fortsätta som universitetslärare, först som
adjunkt, därefter som professor. Vid sitt professorstillträde var han redan
femtiosex år gammal. Åldern, liksom hans tryggade ekonomiska situation,
gjorde att hans ambitioner för det nya ämnets uppbyggnad var måttliga.
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Till detta kom att det var en svår uppgift som väntade honom. Det fanns
inga lämpliga lokaler att tillgå för den medicinska kemin, varför ämnet fick
inhysas i en lägenhet i Kungsängen, där verksamheten bedrevs under hela
Wallquists professorstid. När det nya Chemicum invigdes vårterminen 1859
flyttade den medicinska kemin dit. Ämnet inhystes i delar av bottenplanet,
där två större rum fanns tillgängliga för de studerande och två mindre rum
för professorn. Dessutom disponerade man en föreläsningssal tillsammans
med kemiämnet inom filosofiska fakulteten. Totalt fanns platser för trettionio laboranter, vilket var fullständigt otillräckligt. I takt med att studentantalet ökade blev trycket på lokalerna mycket stort; vissa terminer måste
institutionen hantera mellan femtio och sextio laboranter. Allra värst var
förhållandena för adjunkten – och senare för den extra ordinarie professorn
– som hade till uppgift att leda de praktiska övningarna. Han saknade ett
eget arbetsrum och hade endast en liten arbetsplats i ett rum på botten
planet i tornet mot Thunbergsvägen. Samma rum inrymde emellertid också
den ångpanna som brukades för destillation av vatten och sprit. Rummet var
på grund av värmen föga angenämt att vistas i när pannan användes, men
å andra sidan medförde kylan att det var i det närmaste obrukbart under
vinterhalvåret.
Lokalsituationen var således en nödlösning, men det dröjde ända fram
till mitten av 1880-talet innan en ändring kom till stånd, tack vare ekonomiska anslag från riksdagen. År 1885 flyttade de mineralogiska samlingarna
till konsistoriehuset (”Kuggis”), och därmed frigjordes nya ytor i södra delen
av det första våningsplanet i Chemicum. Till detta utrymme flyttades professorsbostaden, medan den ursprungliga bostaden – belägen i norra delen
av samma våningsplan – införlivades med ämnets lokaler på bottenplanet.
Detta innebar en väsentlig förbättring, även om vissa olägenheter kvarstod.
Det var till exempel inte alldeles lätt att omvandla en bostadslägenhet med
små och låga rum till funktionsdugliga laborationslokaler.
Efter Elof Wallquist övertogs professuren av Sten Stenberg, som hade
gjort en snabb karriär. År 1854 hade han försvarat avhandlingen Om syfilisationen, och tre år senare utnämndes han till docent i farmaci och fysiologisk
kemi. Han vikarierade därefter på professuren efter Wallquists avgång, varför det blev hans uppgift att organisera det medicinsk-kemiska laboratoriet
i det nya Chemicum. För denna uppgift var han väl skickad, eftersom han
1856 hade deltagit i uppbyggnaden av motsvarande laboratorium vid Karolinska institutet. Stenberg utsågs 1858 till innehavare av professuren. Installationsföreläsningen ägnade han ämnet ”Om den nyare chemiens förhållande
till physiologien”. Hans tid som professor blev dock endast en kortare parentes, eftersom han efter ett halvår övergick till Karolinska institutet. Hans
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sorti lämnade fakulteten i ett visst bryderi, eftersom någon tänkbar och kvalificerad efterträdare knappast fanns i landet. Av detta skäl beviljade Kungl.
Maj:t fakultetens anhållan om att professurens utlysning skulle framflyttas
ett år. Olof Glas har lämnat en utförlig motivering till varför fakulteten
valde att agera på detta sätt: ”Då den för Medicinens vetenskapliga bearbetning vigtiga Physiologiska Chemien endast några få år haft sin egen målsman
i Sverige, då det härför afsedda laboratorium i Upsala först under loppet af
1858 blef färdigt till begagnande, kan man icke rimligen antaga att professorsämnen, färdiga att genast täfla om den så oförmodadt ledigblifna lärostolen,
redan skulle hafva hunnit danas bland de yngre medici, som med förkärlek
ägnat sig åt Chemien.” Det fanns visserligen ett flertal kompetenta kemister
tillgängliga, men knappast någon som samtidigt var läkare och fysiolog. Därför ansåg fakulteten, skriver Glas, ”sin pligt fordra att hellre utsätta sig för de
menliga tydningar, som otvifvelaktigt skulle framkallas af ett uppskof med
platsens ledigförklarande till dess någon Medicinsk Chemist hunnit göra sig
dertill fullt skicklig, än att genast se den återbesatt med en vetenskapsman,
som väl vore skicklig Chemist, men dock i saknad af medicinska insigter”.
Glas ville uppenbarligen undvika att professuren återigen besattes med en
renodlad kemist, vilket hade varit fallet med Wallquist.
Dricksvatten och magsaft
Fakultetens förhoppningar ställdes så småningom till den unge August Almén, som hade avverkat sina medicinska studier i rask takt och haft flera
läkarförordnanden. Från och med mitten av 1850-talet inriktade han sig mot
farmakologin och blev licentiat 1859. Stenbergs förflyttning till Karolinska
institutet stimulerade säkerligen hans arbetsförmåga, eftersom han visste
att han saknade konkurrenter om den lediga lärostolen. Tjugosex år gammal
utsågs han att vikariera på professuren, men han fick endast tentera studenter i närvaro av någon annan professor inom fakulteten. Under det följande året lade han fram doktorsavhandlingen Om urinafsöndring och uræmi
(1860) och utnämndes till adjunkt i naturalhistoria och kemi. Som nybliven
doktor tillbringade han somrarna 1860 och 1861 som gästforskare i Zürich.
Däremellan utsågs han till ordinarie innehavare av professuren.
Alméns ambition var att snabbt kunna omsätta sina vetenskapliga rön i
praktiska resultat. Redan vid tiden för sitt professorstillträde hade han börjat intressera sig för dricksvattnets betydelse för folkhälsan, särskilt i stadsmiljö. Han stödde följaktligen i början av 1860-talet Knut Olivecronas med
fleras engagemang för att få till stånd en vattenledning i Uppsala. I slutet av
decenniet genomförde han en omfattande jämförande studie över åttio naturliga och i Skandinavien förekommande dricksvatten, vilka han analyse493
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rade utifrån deras betydelse för hälsa och sundhet. Resultaten presenterade
han 1870 i skriften Huru bör ett dricksvattens godhet bedömas från sanitär
synpunkt?, vilken utgjorde ett svar på en av Svenska Läkaresällskapet ställd
prisfråga. För sin studie belönades han med Regnellska priset. Även livsmedlens sammansättning och konsistens ådrog sig Alméns intresse. Han skrev
exempelvis ”Om liebigska köttextractets och buljongens ringa näringsvärde”
(1868) samt ”Punschanalyser” (1879). I Vetenskapssocietetens acta införde
han ”Analyse des Fleisches einiger Fische” (1877). Sin forskning på området
sammanfattade han i volymen Näringsmedlens sammansättning, värde och
pris (1879). Hans studie Jemförelse mellan naturliga och konstgjorda helsovatten, sådana de i handeln förekomma (1874) betydde mycket för utvecklingen av den svenska mineralvattens- och läskedrycksindustrin.
I sina föreläsningar berörde Almén områden som fysiologisk kemi, toxikologisk kemi och farmaceutisk kemi. Han anknöt även till ämnen som direkt hade samband med hans forskning, till exempel födoämnenas kemi.
Han behärskade den muntliga framställningens konst och var en medryckande föreläsare. Hans praktiska duglighet medförde att hans tjänster snart
togs i anspråk på andra håll. Under 1860-talet anlitades han av Sundhetskollegium för att inspektera apoteken i landet. I Uppsala blev han invald
i stadsfullmäktige och han engagerade sig därigenom i olika kommunala
angelägenheter. Det var till stor del hans förtjänst att staden försågs med en
dricksvattenledning från Slottskällan. Under många år tillhörde han drätselnämnden och hade således stort ansvar för universitetets ekonomiska förvaltning. Rektoratet för universitetet innehade han läsåret 1873/74. Under
1870-talet ställdes, enligt uppgift, ibland den retoriska frågan huruvida Almén var ”den styfvaste juristen bland Sveriges läkare, eller den skickligaste
läkaren bland Sveriges jurister”. Så blev han också utnämnd till chef för
medicinalstyrelsen efter Nils Johan Berlins avgång 1883. Han var då femtio
år gammal, stod på toppen av sin karriär, men hade redan innehaft professuren under nästan ett kvartssekel.
I juli 1883 föreslog Edward Clason att Olof Hammarsten utan ansökan
skulle kallas till Alméns efterträdare. Förslaget antogs av både fakultet och
konsistorium, varpå Hammarsten utnämndes i november samma år. Hammarstens intresse hade på ett tidigt stadium riktats mot farmakologin och
den medicinska kemin. Under läsåret 1864/65, innan han ens avlagt kandidatexamen, tjänstgjorde han som amanuens under Almén vid laboratoriet
för medicinsk kemi. Året därpå innehade han samma befattning vid fysiologiska institutionen, som då leddes av Frithiof Holmgren. Om den självständige Hammarsten hade någon läromästare vid universitetet var det snarare
Holmgren än Almén, men av större betydelse för hans utveckling blev en
494

medicinska fakulteten

studieresa till den tyske fysiologen Carl Ludwigs förnämliga laboratorium i
Leipzig. Efter hemkomsten utsågs Hammarsten till innehavare av adjunkturen i medicinsk och fysiologisk kemi. År 1877 erhöll han en personlig extra
ordinarie professur vid universitetet.
I sitt första vetenskapliga arbete, publicerat 1866, hade Hammarsten behandlat magsaftens inverkan på äggvitekropparna. Hans fortsatta forskning
på området resulterade i avhandlingen Om gallans förhållande till magsaften och ägghvitedigestionen (1869), på vilken han blev docent i fysiologi. Till
äggviteämnena, liksom till gallsyran hos djur och människor, återkom han
senare i en rad arbeten. Han fördjupade sig i både protein- och enzymkemi,
bedrev omfattande urinundersökningar och studerade salivens inverkan på
stärkelse. Laboratoriet var hans älsklingsplats, och även under professorstiden utförde han i princip allt experimentellt arbete bakom sina studier
helt på egen hand, utan bistånd av amanuenser. Förutom åtskilliga specialstudier utgav han läroböcker, däribland den mycket omfattande Lärobok i
fysiologisk kemi (1883), som utkom i en rad upplagor och översattes till tyska,
engelska, italienska och ryska.
Under Hammarstens ledning fick många framstående fysiologer och
medicinska kemister sin skolning, däribland Karl Mörner, Carl Thore Mörner och Torsten Thunberg. Till denna krets hörde även Ivar Bang, senare
professor i Lund, norrmännen Sigval Schmidt-Nielsen och John Sebelien
samt danskarna Thorvald Madsen och Hans Peter Ørum. Även Otto Folin,
som blev professor i biokemi vid Harvard och berömd för sina studier om
äggviteomsättningen, hade under en period studerat för Hammarsten. Det
kan dessutom nämnas att det var Hammarsten som upplät en arbetsplats till
Svante Arrhenius i slutet av 1880-talet. Hammarsten var rektor för universitetet mellan 1901 och 1905.
Livsmedelsforskning och biokemi
År 1894 tillkom en extra ordinarie professur i medicinsk och fysiologisk
kemi, vilken söktes av Hammarstens elever Carl Thore Mörner och Sven
Gustaf Hedin. Båda fick goda vitsord, men företrädet tillerkändes Mörner,
som ännu inte trettio år fyllda utnämndes till professor. Mörner hade blivit
student i Uppsala 1882 och förblev universitetet trogen under hela sin karriär. August Almén, som var gift med hans moster, hade introducerat honom
i den medicinska och fysiologiska kemin. Minst lika stor betydelse för hans
inriktning hade dock Olof Hammarsten, på vars inrådan han började studera den kemiska uppbyggnaden i broskets grundsubstans. Resultaten presenterade han i Studier öfver trachealbroskets kemi (1888), i vilket arbete han
även lyckades isolera chondroitinsvavelsyra i ren form samt klarlägga dess
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karaktär av etersvavelsyra. Detta arbete, som han framlade vid tjugofyra års
ålder, utgjorde ett tungt vägande bidrag till forskningen. Därefter övergick
Mörner huvudsakligen till studiet av proteinämnena i ögats ljusbrytande
medier, bland annat i sin doktorsavhandling, framlagd 1892. Samma år utnämndes han till docent.
Mörner var en mångsidig vetenskapsman, som intresserade sig för såväl
botanik som zoologi och geografi. Han tillhörde Svenska Turistföreningens
stiftare och genomförde otaliga resor i och utanför Sverige, bland annat
till samtliga länder och huvudstäder i Europa. I sin forskning behandlade
han till exempel fiskfjäll, kaspiska störfiskar och axelskeletten hos koraller
(anthozoer). Han undersökte även uppkomsten av njursten och gallsten.
Födoämneskemin blev dock hans specialområde, oavsett om det rörde sig
om margarin, surkål, konstgjord spädbarnsföda eller fiskrom (kaviar). Surströmming, som han älskade att avnjuta, ägnade han inträngande kemiska
analyser. I sin bostad, den så kallade Villa Isola, som han lät uppföra vid
Börjegatan, anordnade han omtalade surströmmingsskivor. Även svamparna
fångade hans intresse, vilket kanske inte är förvånande med tanke på att han
var dotterson till Elias Fries. Hans handbok Om de högre svamparna (1919)
fick stor spridning. Mörner var en uppskattad lärare och föreläsare, men
ingen talare. Under sitt tioåriga inspektorat över Uplands nation hade han
till exempel en stående överenskommelse med landsmännen om att han
aldrig skulle behöva hålla något spontant tacktal.
Under 1890-talet blev Mörner djupt engagerad i kampen mot kvacksalveri och humbugmedicin, där hans analytiska och kritiska sinnelag kom
väl till pass. Vid denna tid hade landets apotekare inte bara att kämpa mot
kvacksalveri och mirakelmediciner, utan även med mindre nogräknade läkemedelstillverkare, som lanserade sina – ibland rent skadliga – produkter
med omfattande reklamkampanjer. För att motverka den kommersiella
alternativmedicinen grundade Mörner tillsammans med Torsten Thunberg och läkaren Fredrik Clason den Uppsalabaserade Byrån för upplysning om läkemedelsannonser, som var mycket aktiv under 1900-talets första decennium. Mörner utförde kemiska analyser av omkring 200 dylika
produkter, och i byråns småskriftserie utgav han tillsammans med Thunberg broschyren Om åtgärder mot bedrägliga läkemedels spridning (1903).
Sommaren 1908 anordnade byrån en utställning i Fyrishall, där otaliga
humbugpreparat med tillhörande reklamaffischer och broschyrer ställdes
ut. Mörner och Clason fick utstå en långdragen process mot en missnöjd
läkemedelstillverkare, men rättegången slutade med att de frikändes. År
1913 lades Byrån för upplysning om läkemedelsannonser ned, eftersom
dess målsättning blivit uppfylld genom tillkomsten av en ny apoteksvaru-

496

medicinska fakulteten

stadga. Tidskriften Hygienisk revy, som grundades av Byrån 1912, blev dock
betydligt mer långlivad och utgavs ända fram till 1973. Mörner svarade för
åtskilliga artiklar. Arbetet inom Byrån gjorde honom synnerligen kvalificerad för uppdraget att leda inspektionerna av landets apotek, vilket han
innehade under lång tid.
Under tolv år, från 1894 till 1906, var Hammarsten och Mörner professorskolleger inom ämnet medicinsk kemi. Vid ett flertal tillfällen vikarierade Mörner på den ordinarie lärostolen, bland annat efter Hammarstens
pensionering 1906. Han sökte själv lärarens professur och borde under vanliga förhållanden ha varit självskriven. Oavsett ämne var det nämligen praxis
att den extra ordinarie professorn befordrades när den ordinarie professorn
lämnade sin befattning. Denna gång dök det dock upp en synnerligen kvalificerad konkurrent, nämligen Sven Gustaf Hedin, Mörners besegrade medtävlare från 1894.
Hedin hade inlett sina universitetsstudier i Uppsala, men sedan fortsatt
i Lund, där han blev docent i kemi för Wilhelm Blomstrand. Han övergick
därefter till medicinvetenskapen, särskilt den medicinska kemin, i vilket
ämne han blev docent 1893. Dessförinnan hade han kompletterat sin tidigare utbildning i kemi med studier hos den tyske kemisten och patologen
Edmund Drechsel i Leipzig. Drechsel hade infört ett nytt fällningsmedel
vid sina undersökningar av äggviteämnenas klyvningsprodukter. Hedin fick
möjlighet att deltaga i det arbetet, vilket ledde fram till upptäckten av den
första basiska aminosyran i äggviteämnena, nämligen lysin. Efter hemkomsten bedrev han egna motsvarande undersökningar, varvid han lyckades
identifiera ytterligare en basisk aminosyra, arginin. Några år senare upptäckte han även histidin, ytterligare en basisk aminosyra, som spelar en viktig roll för uppbyggnaden av kroppens immunförsvar. Hedins upptäckt av
histidin skedde samtidigt med, men oberoende av, den tyske biokemisten
och Nobelpristagaren Albrecht Kossel.
Hedin bedrev även forskning om de röda blodkropparna och fullföljde
Magnus Blix’ arbete med att fastställa blodkroppsvolymen genom centrifugering i smala rör. Under 1890-talets andra hälft verkade han som
laborator i Lund. Vid flera tillfällen uppehöll han professurerna i fysiologi
och medicinsk kemi. Hedins biokemiska insatser förskaffade honom internationell uppmärksamhet och 1900 utsågs han till chef för Jenner (senare
Lister) Institute of Preventive Medicine i London. Under Englandstiden
sökte han den lediga laboraturen i experimentell fysiologi och medicinsk
kemi, men återtog sin ansökan. Han avböjde även en kallelse till en professur i Lund, men efter Hammarstens pensionering ville han återvända till
Uppsala.
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Det var således två mycket kvalificerade kandidater, Hedin och Mörner,
som konkurrerade om den ordinarie professuren. Tillsättningen komplicerades av att de sökande representerade olika inriktningar. Hedin var överlägsen Mörner i medicinsk kemi, men Mörner var avgjort mer meriterad i
farmaceutisk kemi. Hedins vetenskapliga författarskap kunde i bredd och
kvantitet inte mäta sig med Mörners, men hans arbeten var i gengäld betydligt mer djuplodande och vetenskapligt betydande. Majoriteten av de sakkunniga tillerkände därför Hedin företrädet. Kristianiaprofessorn Ivar Bang
påpekade att Mörners skrifter hade en extensiv, översiktlig karaktär och
tillade att dennes i och för sig behjärtansvärda kamp mot humbugmedicinen
hade drivit honom bort från professurens huvudområde. Enligt Bang rådde
ingen tvekan om Hedins företräde, en uppfattning som Severin Jolin och
Albrecht Kossel delade. Olof Hammarsten, den fjärde sakkunnige, ansåg
däremot att de båda kandidaterna inte gick att skilja åt. När utlåtandena
blev offentliga återkallade Mörner sin ansökan. Några månader senare utnämndes Hedin till professor.
Sven Gustaf Hedin innehade professuren fram till 1924. Hans viktigaste vetenskapliga bidrag härrör från 1890-talet, men under professorstiden
framstod han som en pionjär för den biokemiska tillämpningen av den fysikaliska kemins landvinningar, inte minst genom studien Grundzüge der physikalischen Chemie in ihrer Beziehung zur Biologie (1915). Till sin personlighet
var Hedin tillbakadragen. Han personifierade ensamforskaren och blev ingen skolbildare. Hans försynthet, skriver en levnadstecknare, ”sträckte sig så
långt, att han icke gärna engagerade yngre kolleger för samarbete, detta till
en viss mån för att icke förorsaka någon besvikelse, ifall vederbörandes insats eventuellt skulle komma att utfalla med en nit”. Trots detta accepterade
Hedin att åtaga sig inspektoratet för Smålands nation efter Otto Lindfors’
plötsliga bortgång. Efter bara fyra år avgick han emellertid som inspektor till
följd av en konflikt i ett stipendieärende.
Carl Thore Mörner kvarstod på den extra ordinarie professuren, vilken
redan 1909 omvandlades till en ordinarie lärostol. Hedin och Mörner var således kolleger under mer än halvtannat decennium. Efter Hedins pensionering 1924 övergick Mörner till dennes lärostol, varefter hans egen professur
omvandlades till en laboratorsbefattning.
Farmakologin
Farmakologin ingick i den linneanska professuren, som upphörde efter
Wahlenbergs död 1851. Därefter överfördes ämnet till den nya lärostolen i
medicinsk kemi, trots att den förste innehavaren av professuren, Elof Wallquist, var föga bevandrad inom detta område. Det faktum att den gamla
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Medicinska kemister
Fyra Uppsalaprofessorer i medicinsk och fysiologisk kemi syns här samlade för ett gruppfotografi. Från vänster Carl Thore Mörner (extra ordinarie professor 1894–1909, därefter ordinarie
professor till 1929), Sven Gustaf Hedin (professor 1908–24) och Olof Hammarsten (professor
1883–1906). Bakom dem står Gunnar Blix, som innehade professuren från 1930 till 1961.

befattningen som botanices demonstrator 1858 omvandlades till en adjunktur i medicinsk naturalhistoria och kemi fick därför stor betydelse för farmakologins etablering som disciplin. Adjunkturens förste innehavare August Almén, som tillträdde 1860, var visserligen medicinsk kemist snarare
än farmakolog. Han lämnade emellertid snart befattningen, eftersom han
utnämndes till professor. Med hans efterträdare på adjunkturen, Robert
Fredrik Fristedt, fick universitetet däremot en mycket framstående farmakolog.
Fristedt hade inlett sina universitetsstudier i början av 1850-talet. Med
hjälp av anslag från Vetenskapsakademien kunde han genomföra en botanisk studieresa till Torneå lappmark. Under de följande åren utförde han liknande forskningsresor till Härjedalen och Ångermanland. Exkursionerna låg
till grund för avhandlingen Växtgeografisk skildring af södra Ångermanland
(1857). Avhandlingen ventilerades inför filosofiska fakulteten, men Fristedt
odlade sitt botaniska intresse även efter övergången till medicinen. Han äg-
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nade sig med förkärlek åt den rent botaniska delen av farmakologin och
beskrev gärna sig själv som en ”medicinsk botanist”. I slutet av 1850-talet
blev han tillförordnad så kallad Wahlenbergsk amanuens med uppgift att
vårda och ordna de farmakologiska samlingar, som Göran Wahlenberg testamentariskt hade donerat. Detta arbete utförde han till fakultetens belåtenhet, och 1861 utsågs han till ordinarie innehavare av befattningen. Ett år
senare efterträdde han Almén som adjunkt i medicinsk naturalhistoria och
kemi. Kort efter utnämningen kunde han, som innehavare av Israel Hwassers stipendium, företaga en studieresa till Tyskland. Ett decennium senare,
läsåret 1873/74, genomförde han ytterligare en forskningsresa, som förutom
Tyskland även inkluderade besök på vetenskapliga institutioner i Österrike,
Italien och England. I Breslau fann han en understödjare i botanikprofessor
Heinrich Göppert, som även förestod den botaniska trädgården. Göppert
gav Fristedt oinskränkt tillträde till trädgården, som räknades som Europas
främsta i sitt slag vid sidan av Kew Gardens i London. Från Breslauträdgården hemförde Fristedt, med Göpperts goda minne, omkring 200 medicinalväxter till Uppsala.
Under 1870-talet försökte medicinska fakulteten utverka en extra ordinarie professur åt Fristedt. Försöken kröntes till slut med framgång genom
adjunktsreformen, vilken innebar att Fristedt utan ansökan kunde kallas till
extra ordinarie professor i farmakologi och medicinsk naturalhistoria. Som
nybliven professor blev Fristedt även prefekt för universitetets farmakologiska samling, vilken dock på grund av lokalbrist inte kunde användas fullt
ut i undervisningen. De farmakologiska samlingarna förfogade endast över
ett rum, beläget bakom den allmänna lärosalen i Chemicum. Först i mitten av 1880-talet kunde farmakologerna flytta in i nya utrymmen på första
våningsplanet, där tre rum ställdes till deras förfogande.
Frånsett läsåret 1873/74, då Fristedt genomförde sin studieresa, undervisade han i sina läroämnen under trettio års tid. Hans vetenskapliga författarskap utgjordes till större delen av uppsatser – de flesta införda i Upsala
Läkareförenings förhandlingar, som han redigerade från 1865 till sin död.
Hans största sammanhängande arbete blev exsickatverket Sveriges pharmaceutiska växter med pharmakologiska upplysningar, I–VIII (1863–72), vilket
förtecknade sammanlagt 740 växtarter. Materialet utgjordes till stor del av
de växter han hade insamlat under den europeiska studieresan, men han besökte även Skåne i forskningssyfte flera gånger under 1860-talet. Stor spridning fick även hans omfattande Lärobok i organisk farmakologi (1873). Med
hjälp av Regnellska feriestipendiet kunde Fristedt besöka Tyskland ännu en
gång 1886. Syftet med resan var dels att undersöka landets medicinalväxter,
dels att studera förhållandena vid några farmakologiska institutioner. Även
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vid detta tillfälle förde han med sig ett antal medicinalväxter hem till Uppsala.
Fristedt avled i februari 1893, varefter professuren uppehölls av docenterna vid Karolinska institutet Carl Gustaf Santesson och Henrik Rosendahl. Båda dessa sökte tjänsten, men endast Rosendahl fullföljde sin ansökan. Sommaren 1895 utsågs han till ordinarie innehavare av professuren,
som han dock lämnade efter bara halvtannat år för att i stället tillträda en
lärarbefattning vid Farmaceutiska institutet.
En större kontinuitet inträdde däremot efter Mårten Elfstrands professorstillträde i november 1898. Elfstrand kvarstod nämligen på lärostolen
ända fram till 1924. Redan från höstterminen 1896 hade han, som nybliven
docent i farmakognosi, uppehållit tjänsten efter Rosendahls avflyttning. I
likhet med Fristedt var Elfstrand minst lika intresserad av botanik som av
medicin och han bedrev botaniska fältstudier såväl i de svenska fjällen som
i Alperna. Under hans tid omfattade professuren farmakodynamik och farmakognosi, men 1955 återtogs benämningen farmakologi.

Fysiologi
Genom hela 1700-talet hade fysiologin betraktats som en oskiljaktig del
av anatomin. År 1759 hade exempelvis den schweiziske läkaren Albrecht
von Haller definierat fysiologin som levandegjord anatomi. Vid mitten av
1800-talet började emellertid fysiologin utkristallisera sig som en självständig vetenskaplig disciplin och därmed successivt frigöra sig från anatomin.
Pådrivande i denna utveckling var fysiologer som Claude Bernard, Emil du
Bois-Reymond och Carl Ludwig. I Tyskland hade Hermann von Helmholtz
under 1850-talet presenterat banbrytande rön inom nerv- och muskelfysiologin, liksom över ögats fysiologi och ögonsjukdomarna. Ett flertal självständiga lärostolar inom ämnet fysiologi inrättades vid denna tid i Tyskland,
först i Freiburg och München (1857), därefter i Heidelberg, Berlin och Jena
(1858), Bonn (1859) samt i Göttingen (1860). Uppsalapatologen Per Hedenius, som besökte Tyskland i mitten av 1850-talet, blev mycket imponerad
av fysiologins landvinningar. Professurer i ämnet hade dessutom tillkommit
i både Köpenhamn och Kristiania.
I Uppsala hörde ämnet fysiologi ursprungligen till fakultetens tredje
lärostol, som tillkom 1788. När denna professur delades 1837 kom fysiologin, liksom senare medicinallagfarenheten, att ingå i lärostolen i anatomi,
men fysiologin tangerade även den medicinska kemin. Före 1835 behandlades fysiologin huvudsakligen i förhållande till organsystemens byggnader
och funktioner; mer renodlat fysiologiska föreläsningar började hållas först
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sedan Henrik Wilhelm Romanson blivit professor. I början av 1860-talet
fick ämnet en självständig ställning även i Uppsala. Under flera på varandra följande riksdagar hade universitetet till riksdagen framfört önskemål
om medel för en professur i fysiologi. Förslaget vann stöd i både adels- och
prästeståndet, men avvisades däremot av bonde- och borgarståndet. Som
skäl för avslaget anfördes främst den dryga kostnaden. Hade universitetet
hittills klarat sig utan en professur i fysiologi, borde man även göra det
framdeles, menade man. Till detta lades att varken universitetet i Lund
eller Karolinska institutet hade inkommit med något motsvarande önskemål. Frågans utgång var således inte given på förhand när den åter kom upp
till behandling vid 1863 års riksdag. Motståndet var fortsatt starkt inom
bonde- och borgarstånden, men också inom delar av pressen. Kort före
frågans hantering i statsutskottet, införde dock Nya Dagligt Allehanda artikeln ”Några ord om det begärda anslaget till en profession i Fysiologi vid
Upsala universitet”, vilken i bestämda ordalag förespråkade professurens
tillkomst. Efter att utförligt ha redogjort för fysiologins etablering vid en
rad utländska lärosäten, huvudsakligen i Tyskland, konstaterade artikelförfattaren: ”Oss synes, att det vore föga välbetänkt om de, som hafva att
afgöra frågan, skulle söka hindra vårt deltagande i det arbete, som i utlandet
öfver allt pågår, och att det deremot skulle höja vårt anseende att hafva insett och verkat för det vetenskapliga mål, som tiden oafvisligen i detta fall
uppställer.” Universitetets arbete för en professur i fysiologi kröntes kort
därefter med framgång. I december 1863 utverkades medel för den önskade
lärostolen.
Vivisektioner och färgseende
År 1862 hade dåvarande adjunkten i teoretisk och praktisk medicin, Frithiof
Holmgren, förordnats att undervisa i fysiologi vid universitetet. Den kurs i
experimentell fysiologi, som han gav under läsåret 1862/63, var den första i
sitt slag i landet. När professuren i fysiologi inrättades 1864 var han ensam
sökande och hans förtjänster lovordades i Per Hedenius’ yttrande till fakulteten.
Holmgren hade kommit till Uppsala som student 1851. Till en början
intresserade han sig främst för botaniken och utgav som tjugoåring avhandlingen Ombergs phanerogamer och ormbunkar (1851). Under 1853 års svåra
koleraepidemi fick han tjänstgöra som biträdande läkare i Norrköping och
Söderköping. Under somrarna 1860 och 1861 förestod han Akademiska
sjukhuset under den ordinarie professorns frånvaro. På våren 1861 disputerade Holmgren för medicine doktorsgraden med avhandlingen Den hvita
blodcellen, grundad på litteraturstudier, vilken av fakulteten erhöll det högsta
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betyget för innehållet. Därefter genomförde Holmgren med offentligt understöd en utländsk studieresa, som blev av avgörande betydelse för hans
vetenskapliga utveckling.
Under resan bedrev Holmgren bland annat fysiologiska studier i Wien
för Ernst Wilhelm von Brücke och Carl Ludwig, och inte minst av den sistnämnde tog han starka intryck, vilket han själv senare vittnade om: ”Under
denna tid hade jag godt tillfälle att lära känna Ludwig både som forskare,
lärare och menniska, och när jag nu i minnet mönstrar den tid jag arbetade
hos honom, kan jag icke underlåta att se tillbaka på densamma såsom på en
lång och sammanhängande högtid. Detta beror väl till stor del på den nya
värld af en i hög grad intresserande vetenskaplig forskning, som öppnade sig
för mig, men det beror också på det angenäma lif, som fördes i laboratoriet
och som alltid spred sig med och omkring dess chef.” Ludwig blev en mycket
framgångsrik lärare och hans laboratorium lockade till sig fysiologer och
psykologer från en rad länder. Att Holmgren fann denna miljö intellektuellt
tilltalande är således inte ägnat att förvåna.
Redan före Holmgrens avresa hade fakulteten, bland annat mot bakgrund av utvecklingen i Tyskland, diskuterat behovet av en särskild lärostol i
fysiologi. Till en början fick man dock nöja sig med att lärarkadern förstärktes med en ny adjunkt i kirurgi och obstetrik. Efter hemkomsten till Sverige
1862 kunde Holmgren, med hjälp av de instrument som han medförde från
utlandet, inrätta ett fysiologiskt laboratorium i Uppsala, det första i sitt slag
i Sverige. Lokalerna utgjordes av tre rum i Anatomiska institutionen, varav
två egentligen tillhörde Edward Clasons tjänstebostad, men vilka denne
utan krav på ersättning ställde till Holmgrens förfogande.
Under läsåret 1862/63 samt i början av hösten 1863 ledde Holmgren en
kurs i experimentell fysiologi, vilken huvudsakligen ägnades blodet och cirkulationsorganen. Senare under hösten 1863 begav han sig som Hwassersk
stipendiat ut på en ny studieresa, denna gång till neurofysiologen Emil du
Bois-Reymonds laboratorium i Berlin, där han studerade elektrofysiologi
och gjorde undersökningar om retinaströmmen. Efter hemkomsten publicerade han en banbrytande uppsats om retinaströmmen, där han med elektrofysiologiska undersökningar visade att sinnesorganen för över sina intryck
till hjärnan via en elektrisk signal.
Det fysiologiska laboratoriet var till en början enkelt och primitivt, men
tack vare donationer från Anders Regnell kunde en ny institutionsbyggnad
uppföras vid Trädgårdsgatan. Den nya byggnaden, som fysiologerna delade
med patologerna, invigdes i mars 1867. De båda ämnena disponerade var sitt
våningsplan, patologerna den första våningen, fysiologerna den andra. Den
nya fysiologiska föreläsningssalen var prydd med porträtten av internatio503
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nella föregångare som Johannes Müller, Carl Ludwig, Ernst Wilhelm von
Brücke, Emil du Bois-Reymond och Claude Bernard.
Redan innan det nya laboratoriet stod färdigt bedrevs en energisk verksamhet under Holmgrens ledning. I sitt rektorsprogram för läsåret 1864/65
meddelade Wilhelm Lilljeborg att ytterligare fysiologiska instrument och
apparater hade införskaffats. Under det gångna läsåret hade – förutom
hundar, katter, marsvin, duvor och fiskar – omkring tusen grodor använts
under olika experiment. Djurförsöken eller, med dåtidens terminologi vivisektionerna, uppskattades dock inte av alla. Den tidiga djurrättsrörelsen betraktade verksamheten närmast med förfäran. Bland dessa märktes
främst Strängnäslektorn i filosofi Adolf Leonard Nordvall, som för övrigt
var syssling till Holmgren. I slutet av 1866 införde Nordvall en gentemot
vivisektionen kritisk artikel i Pedagogisk tidskrift, vilken sedan omtrycktes
i Aftonbladet. Hans slutsats blev att vivisektionerna i de flesta fall var att
betrakta som ”verkliga skändligheter, som förgäfves söka gömsle och försvar under vetenskapens täckmantel”. Angreppet följdes upp i en anonym
insändare i Aftonbladet. Denna gång blev Holmgren direkt utpekad. ”Här
i Upsala”, skrev insändarskribenten, ”har denna ohygglighet [vivisektionerna] på sista året nått sin höjdpunkt, ja uti dessa dagar har läraren i
fysiologi åstundat att eleverna under två månaders tid skola deltaga i dessa
skändligheter, ehuru desamma för många äro outhärdliga. På kaniner, kalfvar, hundar, kattor och fåglar bortskäras, ofta under loppet af hela veckor
innan djuret dör, stycken af kroppen, för att se, huru hjertat och andra inre
organer arbeta.”
Holmgren svarade i samma tidning att han delade Nordvalls uppfattning att djurens lidande om möjligt skulle undvikas. Längre än så ville han
dock inte sträcka sig, eftersom han ansåg det vara människans både rätt och
plikt ”att, när samhället och mensklighetens intressen fordra det, offra icke
allenast djurens utan ock sitt eget lif – och när sådant icke kan undvikas
– äfven med smärta”. Vivisektionsdebatten pågick av och till under några
årtionden, men var som mest intensiv under 1880-talet. Motståndet mot
vivisektionerna ledde bland annat till bildandet av Nordiska samfundet till
avskaffande af det vetenskapliga djurplågeriet (senare Nordiska samfundet
mot plågsamma djurförsök, numera Djurens Rätt) hösten 1882.
Holmgren var starkt influerad av lamarckismens föreställningar om att
förvärvade egenskaper kunde gå i arv. Dessa idéer låg bakom de så kallade
Hök–duva-experimenten, som han genomförde i slutet av 1860-talet. Holmgren försåg ett antal duvor med köttdiet i förhoppningen att deras avkomma
skulle likna rovfågeln till både utseende och beteende. Resultatet av försöken blev nedslående.
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Resterna av de demolerade tågvagnarna efter olyckan vid Lagerlunda. Teckning av Carl
Larsson i Ny Illustrerad Tidning.

Järnvägsolyckan vid Lagerlunda
Natten mot den 15 november 1875 inträffade en allvarlig tågolycka på östra stambanan vid
Lagerlunda nära Linköping. Nattsnälltågen från Malmö respektive Stockholm frontalkrockade med varandra, varvid nio människor miste livet. Den exakta olycksorsaken blev aldrig
helt klarlagd, men det var uppenbart att signaleringsrutinerna vid stationen Bankeberg hade
fungerat bristfälligt. Stinsen vid stationen dömdes senare till avsättning och sex månaders
fängelse. Lokföraren på det norrgående tåget hade enligt vittnesuppgifter oförklarligt missat
en stoppsignal, men eftersom han själv fanns bland de avlidna klandrades han inte offentligt.
Lagerlundaolyckan blev mycket omdiskuterad; bland annat restes krav på ett totalförbud för tågtrafik nattetid, eftersom den ansågs vara alltför riskabel. Ingen hade däremot
reflekterat över att färgblindhet kunde ha spelat en roll i sammanhanget förrän Frithiof
Holmgren drog denna slutsats utifrån vittnesuppgifterna. För Holmgren själv blev olyckan ett bevis på hur viktiga och samhällsnyttiga hans studier kring färgblindheten kunde
vara. Under de följande åren övergick han därför till en mer praktiskt inriktad forskning
och i juni 1876 anställde han den första statistiska undersökningen av frekvensen av färgblindhet. Urvalsgruppen utgjordes av 2 200 rekryter vid Upplands regemente, av vilka
han hos 60 kunde finna färgblindhet i olika grad. I september samma år undersökte han
den 266 man starka personalbesättningen vid Upsala-Gefle jernväg. Han konstaterade
att tretton av dessa var färgblinda: en stationsinspektor, en lokförare, två konduktörer,
en banmästare, en extra banmästare, en stationskarlsförman, en stationskarl, en extra
stationskarl, två banvaktare, en notisbärare och en maskinarbetare. Behovet av färgblindhetskontroller påtalade Holmgren redan 1876 i en artikel i Svenska familjejournalen
liksom i den till flera språk översatta skriften Om färgblindheten i dess förhållande till
jernvägstrafiken och sjöväsendet (1877). Holmgrens metod för att diagnosticera färgblindhet kom snart i bruk i ett flertal länder. Otaliga internationella vetenskapsmän besökte
Holmgren för att närmare studera resultaten.
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Från slutet av 1860-talet till långt in på 1880-talet var Holmgren främst
sysselsatt med forskningar kring ögats fysiologi, varvid särskilt färgseendet
upptog hans intresse. Han anknöt till traditionen från Helmholtz, vars Handbuch der Physiologischen Optik (1859–66) blev av grundläggande betydelse
för den fysiologiska optiken. I mars 1878 besökte Oscar II Uppsala, bland
annat för att åhöra Holmgrens föreläsning över färgblindheten. Majestätet
passade efteråt på att testa sitt eget färgseende, vilket befanns vara fullt normalt. Studiet av färgblindheten blev ett dominerande inslag i institutionens
verksamhet under 1880-talet.
Ett annat, något makabert, vetenskapligt intresse visade Holmgren för
halshuggningar, särskilt för delinkventens reaktioner i dödsögonblicket. I
skriften Om halshuggning betraktad från fysiologisk synpunkt (1876) lade han
ned stor möda på att bevisa att denna avrättningsmetod ledde till en omedelbar död. Inför avrättningarna av Gustaf Adolf Hjert och Konrad Tector i maj
1876 – de första avrättningarna på flera år i Sverige – spreds nämligen uppgifter i dagspressen om att det avhuggna huvudet hade kvar förmågan att känna och förnimma under några ögonblick efter bödelshugget. Holmgren var
närvarande vid Hjerts avrättning och under 1880-talet deltog han och hans
assistenter vid ett antal avrättningar för att studera reflexrörelser, blodströmmar, pupillrörelser och annat som inträffade när huvudet skildes från kroppen. Den sista avrättningen som Holmgren bevittnade var halshuggningen av
”Alftamördaren” Per Johan Pettersson i Gävle 1893. Holmgrens observationer
ledde till flera rapporter i Upsala Läkareförenings förhandlingar, vilka ytterligare underbyggde hans ståndpunkt att livet flydde ”hastigare än en person
med den mest spända uppmärksamhet hinner iakttaga”. Halshuggning var
således, enligt hans förmenande, en human och smärtfri avrättningsmetod.
Det enklaste sättet att besvara frågan om delinkventens fysiska upplevelse av
halshuggningen ansåg Holmgren vara: ”han erfar ingenting”.
År 1889 grundades, huvudsakligen på Holmgrens initiativ, Skandinavisches Archiv für Physiologie. Denna årliga publikation, som trycktes i Leipzig, erbjöd tidigare saknade möjligheter för nordiska fysiologer att publicera sina rön inför en internationell publik. Efter ett kvartssekel hade det
fysiologiska laboratoriet vid Trädgårdsgatan blivit föråldrat och opraktiskt.
Tack vare ytterligare donationer från Anders Regnell kunde fysiologerna
hösten 1893 flytta in i ett nybyggt eget hus i hörnet av Trädgårdsgatan och
Slottsgränd. Benämningen Regnellianum följde med till det nya huset. Några
år senare, i februari 1896, röntgenfotograferade Holmgren benen i sin egen
hand, vilket blev ett av de första röntgenfotografierna i Sverige.
Både som laboratorieforskare och sinnesfysiolog blev Frithiof Holmgren
en skolbildare. Bland de elever som förde hans arv vidare fanns Magnus Blix
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och Hjalmar Öhrvall. Blix hade 1880 blivit docent i experimentell fysiologi
och medicinsk fysik, varefter han 1882 utsågs till laborator. Han bedrev i
början av 1880-talet avancerade sinnesfysiologiska experiment, vilka resulterade i den epokgörande studien Experimentela bidrag till lösningen af frågan om hudnervernas specifika energi (1883). I mitten av decenniet utnämndes han till professor i fysiologi och embryologi i Lund.
Öhrvall, den radikale sinnesfysiologen
I mars 1886 förordnades Hjalmar Öhrvall att uppehålla den laboratorsbefattning som Blix lämnat i Uppsala. Öhrvall var då tämligen okänd utanför
fackmännens krets, men det dröjde inte länge förrän hans namn blev allmänt bekant, till en början mindre på grund av hans vetenskapliga insatser
än för hans roll som kulturradikal förkämpe och företrädare för Verdandi.
Även om han inte personligen deltog i den omtalade sedlighetsdebatten på
Gillet 1887 bidrog händelsen och dess följdverkningar till att han skaffade sig
många fiender inom både fakultet och konsistorium. I sin närmaste medarbetare och överordnade, Frithiof Holmgren, hade han dock en vapendragare
och bundsförvant, men det hindrade inte att hans lämplighet som vikarierande laborator i fysiologi ifrågasattes av många.
I december 1887 anmäldes en skrivelse från Holmgren i medicinska
fakulteten, i vilken denne föreslog att Öhrvall skulle omförordnas som
laborator vid det fysiologiska laboratoriet. Öhrvall hade, framhöll Holmgren, förklarat sig villig att fortsätta sitt vikariat, och eftersom han ”väl
skött sin befattning ” och var den ende Holmgren kände till ”som för detta
ändamål kan anlitas” yrkade han att Öhrvall skulle omförordnas för kalenderåret 1888. Under andra omständigheter hade utgången varit given, men
fakulteten ville annat. Dekanus Per Hedenius undrade om inte Holmgren
själv kunde tänka sig att leda övningarna vid det fysiologiska laboratoriet
mot att han i gengäld fick sin föreläsningsskyldighet reducerad. Holmgren
förklarade att detta var omöjligt, eftersom han led av en ögonsjukdom.
Under den fortsatta förhandlingen framlades tre yrkanden. Carl Benedict Mesterton yrkade bifall till Holmgrens förslag om omförordnande
av Öhrvall, men Gustaf Kjellberg förordade avslag. Majoriteten stödde
dock Olof Hammarstens kompromissförslag att Öhrvalls vikariat endast
borde förlängas med ett halvår och att fakulteten dessutom öppet skulle
framhålla att den ”med erkännande af hans undervisningsskicklighet” inte
ansåg honom ”vara i alla afseenden lämplig till förordnandets erhållande”.
Mot beslutet reserverade sig bland andra Holmgren, som ansåg fakultetens
förklaring ”sjunka ned till rangen af opinionsyttring, hvartill jag anser en
myndighet icke böra bruka sin embetsställning gent emot en underord507
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nad, när denne derigenom tillfogas skada på samma gång som han beröfvas
varje möjlighet till sjelfförsvar”.
Mindre konsistoriet behandlade laboratorsfrågan två veckor senare, varvid tydligt framgick att man inte var beredd att förlåta Öhrvall för hans
agerande kring sedlighetsdebatten tio månader tidigare. Genom sitt handlande hade Öhrvall ”visat, att han icke väl egnar sig till en handledare för
ungdomen”, varför man beslutade att hos kanslern ”förklara sig icke kunna
tillstyrka det af Medicinska Fakulteten föreslagna förordnandets meddelande”.
I stället föreslog man att ärendet skulle återremitteras till fakulteten. Kanslern, Louis De Geer, valde likafullt att följa fakultetens linje, varför Öhrvall erhöll ytterligare ett halvårs förordnande. Öhrvall mottog dessutom en
stödpetition, undertecknad av 101 personer, vilka uttryckte sitt stöd och sin
respekt för hans insatser som lärare.
Några månader senare, när det kontroversiella förordnandet löpte mot
sitt slut, aktualiserades frågan på nytt. Holmgren upprepade att Öhrvall
var den enda tillgängliga och kompetenta kandidaten, varför han yrkade att
denne skulle omförordnas. Denna gång var emellertid motståndet i fakulteten ännu skarpare. Olof Hammarsten förklarade att han under en längre
tid hade känt till att Öhrvall var författare till skriften Försigtighetsåtgärder i
äktenskapet, vilket han ansåg vara skäl nog för att bestämt motsätta sig något
vidare förordnande. En person som på detta sätt hade ägnat sig åt att ”undergräfva sedligheten bland ungdomen och hela vårt folk” var bevisligen föga
lämpad som universitetslärare. Samtliga ledamöter utom Holmgren anslöt
sig till Hammarsten, det vill säga Gustaf Kjellberg, Per Hedenius, Edward
Clason och Robert Fredrik Fristedt.
Fakulteten föredrog till och med att övningarna vid fysiologiska laboratoriet helt skulle ställas in framför att Öhrvall skulle tillåtas fortsätta som
vikarie. Denna ståndpunkt kunde onekligen framstå som besynnerlig, med
tanke på att samma fakultet på 1870-talet hade begärt medel för en andra
lärartjänst i fysiologi med motiveringen att detta var absolut nödvändigt
för att säkerställa föreläsningar och vetenskapliga övningar. Drygt tio år senare – när professorns arbetskapacitet dessutom var nedsatt av en ögonsjukdom – ansåg samma fakultet uppenbarligen att laboratorsbefattningen var
långt ifrån oumbärlig. Mindre konsistoriet intog samma hållning, liksom
den nye universitetskanslern Pehr von Ehrenheim, som uppmanade fakulteten att utreda andra förslag till frågans lösning.
När laboratorsfrågan återigen behandlades i fakulteten på hösten 1888
fick Holmgren frågan vilken av hans studenter som han bedömde vara närmast att anses kompetent för att sköta laboratorsbefattningen. Holmgren
förklarade att detta i så fall var Vilhelm Hultkrantz, men tillade att denne
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redan skriftligen hade avsagt sig åtagandet med motiveringen att han ansåg sig ”i kompetens stå långt efter den hitintills tillförordnade laboratorn”,
varför han heller inte ville ”vara en anledning, att den medicinska undervisningen härstädes går miste om hans af alla erkända lärareförmåga”. I stället
inträdde läkaren Ivar Lundberg, men bara för en kortare period.
Under större delen av läsåret 1888/89 fanns därför ingen laborator i experimentell fysiologi att tillgå, men Öhrvall ombesörjde delar av undervisningen på enskild väg. Fakulteten hade således fråntagit Öhrvall hans lön,
men inte blivit av med honom som lärare. På våren 1889 disputerade Öhrvall i Lund, varefter han i september kallades till docent i Uppsala. Därmed
var han de facto utnämnd till universitetslärare, varför det inte längre gick
att anföra hans påstådda olämplighet för att förhindra hans omförordnande
som laborator. Från hösten 1889 erhöll han till slut ett nytt förordnande och
följande år utsågs han till ordinarie innehavare av laboraturen.
Laboratorsstriden påverkade naturligtvis fysiologernas förhållande till
den övriga fakulteten. Den internationella uppmärksamheten kring Holmgrens studier kring färgblindheten hade dessutom givit upphov till avundsjuka, vilket kom till uttryck då fysiologin 1889 firade sitt tjugofemårsjubileum
som universitetsämne i Uppsala. Vid tillfället inflöt hälsningar från stora
delar av det internationella vetenskapssamhället med Ludwig och du BoisReymond i spetsen och samtliga skandinaviska fysiologiprofessorer undertecknade en gemensam hyllningsadress. Från Holmgrens egen fakultet kom
däremot inga lyckönskningar. Den liberala Karlstads-Tidningen tolkade det
internationella erkännandet av Holmgrens (och därmed indirekt Öhrvalls)
verksamhet som ”ett förebud till efterverldens dom öfver Upsala-inkvistionen i slutet af nittonde århundradet”. Även flera konservativa tidningar betraktade de inkommande lovorden i ljuset av laboratorsstriden. Fyris ägnade
endast en kort notis åt uppvaktningarna för Holmgren, vilken avslutades
med den försåtliga meningen: ”Samtliga adresser och skrifvelser tillstäldes
prof. Holmgren genom docenten d:r Hj. Öhrwall.” Genom att framdraga den
förkättrade Öhrvalls namn försökte man alltså förringa värdet av Holmgrens
vetenskapliga insatser.
När Holmgren avled 1897 övertog Öhrvall lärostolen på vikariat. Förutom av Öhrvall söktes den lediga tjänsten av laboratorerna vid Karolinska
institutet respektive Lunds universitet, Johan Erik Johansson samt av Sven
Gustaf Hedin. Den sistnämnde återtog dock sin ansökan, varför konkurrensen stod mellan Öhrvall och Johansson. Öhrvalls radikalism hade mattats av
med åren, men det fanns fortfarande många som av politiska skäl hellre såg
att Johansson utnämndes. De tre sakkunniga, den danske fysiologen Christian Bohr, den finlandssvenske fysiologen Robert Tigerstedt samt Lunda509
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professorn Magnus Blix, var oeniga i sin bedömning. Både Bohr och Tigerstedt satte Johansson främst medan Blix tillerkände Öhrvall ett bestämt
företräde. Blix’ stöd för Öhrvall kan givetvis betraktas som ett stöd för den
forskningsinriktning som de båda representerade och hade utvecklat under inspiration från Holmgren. När fakulteten och konsistoriet behandlade
ärendet vägde Blix’ ord tungt, varför Öhrvall uppfördes i första förslagsrum.
Johansson överklagade, men kunde inte förhindra att Öhrvall utnämndes på
hösten 1899. Det föll på Oscar Alins lott att i egenskap av rektor installera
Öhrvall i ämbetet, vilket var en smula ironiskt med tanke på att Alin under
åratal hade framstått som verdandisternas huvudfiende bland professorerna.
Dagens Nyheter unnade honom gärna den smäleken att tvingas ”tömma förödmjukelsens kalk i botten på den förföljdes hedersdag”.
Öhrvall hade intresserat sig för darwinismen redan innan han anlände
till universitetet i början av 1870-talet. År 1871 hade Darwin publicerat The
Descent of Man och året därpå utkom En naturforskares resa omkring jorden
på svenska. Öhrvall tog djupa intryck av darwinismen och den blev en viktig
utgångspunkt för hans karakteristiska vetenskapliga utvecklingstro. Under
studenttiden umgicks han bland annat med nordpolsfararen S.A. Andrée,
meteorologen Nils Ekholm, Henrik Schück och, längre fram, med Knut
Wicksell. Öhrvall tjänstgjorde vid denna tid som amanuens under Frithiof
Holmgren, men lämnade Uppsala i början av 1880-talet. Under en period
verkade han som läkare på Serafimerlasarettet, varvid han själv smittades
av lungtuberkulos. Av hälsoskäl vistades han därför på Kanarieöarna från
oktober 1883 till maj 1884. Han tillfrisknade helt och sjukdomen hindrade
honom inte från att göra diverse geografiska, meteorologiska och medicinska
iakttagelser, vilka resulterade i skriften Bidrag till kännedomen om Tenerife
såsom klimatisk kurort (1887).
Öhrvalls första mer betydande vetenskapliga arbete var avhandlingen
Studier och undersökningar öfver smaksinnet (1889), som snart utkom i tysk
översättning. Avhandlingen försvarade han vid Lunds universitet; hans förtroende för medicinska fakulteten i Uppsala hade fått sina törnar under
sedlighetsdebatten och den efterföljande striden kring hans vikariat på laboratorsbefattningen. Öhrvall anknöt till de sinnesfysiologiska forskningar
som Hermann von Helmholtz bedrivit i Tyskland vid seklets mitt, men
särskilt till de experiment kring hudens känslighet för beröring, värme och
kyla, som Magnus Blix, hans företrädare som laborator, hade utfört i början av 1880-talet. Utgångspunkten för avhandlingen var de experiment som
Öhrvall själv hade utfört på 125 papiller på sin egen tunga. Genom att tillsätta värme, kyla och olika smakämnen kunde han studera hur var och en av
dessa papiller reagerade. Han fann att samtliga papiller reagerade för berö510
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Frithiof och Ann Margret Holmgren med sina åtta barn (ett nionde barn avled i samband
med födseln). Fotografi från slutet av 1880-talet.

Radikalerna i Villa Åsen
Fysiologen Frithiof Holmgren och hans maka Ann Margret (född Tersmeden) flyttade in
i sin nybyggda Villa Åsen vid nuvarande Thunbergsvägen 1884. Ann Margret Holmgren
deltog, till skillnad från de flesta andra professorsfruar, gärna i tidens offentliga diskussioner. Hon arrangerade omtalade familjeaftnar på Gillet för att bereda ensamma studenter
möjlighet till familjeumgänge, nöje och dans. Till följd av den famösa sedlighetsdebatten
1887 upphörde dock denna verksamhet, vilken i tidningspressen utmålats som osedlig. Efter
makens död 1897 inträdde Ann Margret Holmgren som verkställande direktör för Upsala
Nya Tidning, vilken befattning hon lämnade efter ett år. Hon sålde Villa Åsen 1901 och flyttade till Stockholm, men redigerade Verdandis småskriftserie fram till 1905. Efter ett besök
i Norge, där hon åhörde kvinnosakskämpen Betzy Kjelsberg, blev hon djupt engagerad i
rösträttsrörelsen. I unionsfrågan intog hon en pronorsk hållning.
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ring, värme och köld, men att endast nittioåtta av dem utlöste smakförnimmelser. Öhrvall bedrev även fortsättningsvis sinnesfysiologiska experiment,
vilka han gärna behandlade i sina föreläsningar. Denna verksamhet befann
sig ofta i gränslandet mellan fysiologi och psykologi.
På hösten 1890 kallades Öhrvall till docent under Holmgren och vid
samma tid utsågs han till slut till laborator. Under de följande åren uppmärksammade han via olika experiment hjärtats reaktioner vid kvävning,
varvid han bland annat visade att en frekvensminskning inträder hos hjärtat
vid minskad syretillförsel. Uppslaget hade han fått under en studieresa till
Carl Ludwigs laboratorium i Leipzig sommaren 1893, där han bland annat
undersökte grodhjärtan. Dessa experiment låg till grund för Erstickung und
Wiederweckung des isolierten Froschherzens (1897) samt det mer analytiskt
anlagda arbetet Über die periodische Funktion des Herzens (1898). Under utlandsresan 1893 fick han tillfälle att besöka en rad andra fysiologiska laboratorier, bland annat i Berlin, München, Innsbruck, Basel och Heidelberg.
Öhrvalls båda studier om hjärtats funktioner utgör tillsammans med
avhandlingen om smaksinnet hans tyngst vägande vetenskapliga arbeten.
Dock kom han även in på andra områden av fysiologin. Han intresserade sig
exempelvis för kroppens reaktioner på träning och ansträngning och stod
med anledning av detta bland annat i kontakt med S.A. Andrée, som han
var bekant med sedan studenttiden i Uppsala. Andrée, som var sysselsatt
med förberedelserna inför Nordpolsexpeditionen med Örnen, ville veta hur
fysisk träning skulle bedrivas för att ge bästa möjliga utslag på kort tid.
Öhrvall utförde omfattande undersökningar av kroppens reaktioner på
träning och utmattning. Vid Upsala Läkareförenings högtidsdag 1899 presenterade han några av rönen i föreläsningen ”Om öfning och trötthet”. År
1907 sammanfattade han dessa forskningar i Über den Einfluss der Müdigkeit
auf den Übungswerf der Arbeit. Vidare intresserade sig Öhrvall för fotografitekniken och dess användning.
När sedlighetsdebatten rasade som värst utsattes Öhrvall för ren personförföljelse, vilket striden om laboratorsvikariatet väl illustrerar. Med tiden blev han mindre kontroversiell, men helt accepterad av sina politiska
meningsmotståndare blev han inte ens under professorstiden. Ett talande
exempel på detta utgjorde den schism som utbröt i samband med feriekurserna i Växjö i januari 1906. Vid detta tillfälle skulle ett flertal universitetslärare från Uppsala hålla föreläsningar, men Rutger Sernander blev sjuk
och tvingades lämna återbud. I hans ställe inkallades Hjalmar Öhrvall, vars
medverkan hade godkänts av en ledamot av arrangörskommittén. När den
konservativt sinnade Växjöbiskopen Herman Lindström, som skulle hålla
invigningstalet, fick veta att Öhrvall skulle framträda, förklarade han att
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han inte längre ville medverka. Landshövdingen Charles von Oelreich gjorde
samma ställningstagande. Protester inflöt även från andra håll. Nya Vexiö
bladet, som inledde en formlig kampanj, framhöll att den lokala opinionen
inte ville ha ”något att göra med sådana personer som hrr Öhrvall och Wicksell”. Öhrvalls båda föreläsningar ägnades fysiologins förhållande till utvecklingsläran, varvid han inledningsvis försäkrade att Sernander hade samma
uppfattning om darwinismen som han själv. I det avseendet hade åhörarna
således inget att frukta. Öhrvall, som var väl medveten om biskopens agerande mot honom, påpekade därefter att han hade noterat att tornspiran på
Växjö domkyrka var försedd med åskledare. Av detta drog han slutsatsen
att man även i denna ”goda stad” fäste större tilltro till naturlagarna än till
Guds beskydd. Denna bitska ironi väckte ramaskri och gav upphov till otaliga tidningskommentarer.
Öhrvall framträdde som översättare av sin förebild John Stuart Mill och
förblev aktiv i Verdandi livet igenom. Under fyrtio år, från starten 1889 till
sin död 1929, ingick han i redaktionen för föreningens småskrifter, från 1916
som huvudredaktör. Han tillhörde initiativtagarna bakom Upsala Nya Tidning och ingick under lång tid i tidningsstyrelsen. Han var dessutom förste
ordförande i Upsala rösträttsförening och under en tid ordförande i Upsala
Läkareförening. Med sin tilltro till rationalismen och det sunda förnuftet
framstod Öhrvall som en typisk representant för den så kallade ”nya upplysningen”, vilken slog igenom under 1800-talets andra hälft. Han propagerade
för den frambrytande hygienrörelsen och framhöll nyttan av frisk luft och
skolbad. På ett praktiskt plan försökte han förverkliga detta genom att – tillsammans med Ulrik Quensel och Rutger Sernander – taga initiativ till att
bygga villor på Kåbo gärde, utanför den osunda stadskärnan.
Som föreläsare var Öhrvall livfull och engagerad, varför han blev något av en disciplinbyggare för fysiologin i Uppsala. Under hans professorstid, som varade fram till pensioneringen 1916, skolades en rad framstående elever. Torsten Thunberg disputerade år 1900 på en avhandling om de
köld-, värme- och smärtpercipierande nervändarna i huden. Förutom ett
flertal studier kring hudsinnenas fysiologi berörde han ämnen som tange
rade den medicinska kemin. Han efterträdde Öhrvall som laborator, men
utsågs några år senare till professor i fysiologi i Lund. Laboraturen i Uppsala
övertogs därefter av Gustaf Göthlin, som också fått sin skolning under Öhrvall. Göthlin föreläste bland annat om blodomloppets fysiologi och de lägre
sinnenas fysiologi. Han blev senare professor efter Öhrvalls pensionering.
Bland Öhrvalls många övriga lärjungar fanns Sydney Alrutz, E. Louis Backman, Fredrik Berg och Bernhard Jacobowsky.
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Psykiatri
Den vetenskapliga forskningen kring sinnessjukdomarna uppstod under
1800-talets förra hälft. I Tyskland framhöll Johann Christian Reil redan 1803
behovet av att blivande läkare skulle praktisera vid anstalter för psykiskt
sjuka och där erhålla undervisning av överläkaren. Ett decennium senare
började den av romantiken starkt inspirerade Leipzigprofessorn Johann
Christian August Heinroth föreläsa över sinnessjukdomarna och deras orsaker. Till skillnad från Reil ansåg Heinroth att sinnessjukdomarna härrörde
ur synden. Denna moralfilosofiska utgångspunkt fick till följd att vården av
de sjuka kom att präglas av stränghet, ibland gränsande till grymhet.
Psykiatrin växte huvudsakligen fram i Tyskland, även om viktiga initiativ
också togs på andra håll. Den franske läkaren Philippe Pinel höll 1814 en
kurs i Paris om sinnessjukdomarna. Kursen skedde i privat regi, men byggde
på hans erfarenheter som läkare vid La Salpêtrière. Pinel förespråkade en
mer human syn på de sinnessjuka och engagerade sig för att avskaffa straff
och aga ur behandlingen. Som läkare vid La Salpêtrière efterträddes han
av Jean Étienne Dominique Esquirol, som 1817 startade en klinisk kurs i
psykiatri. Esquirol utgav en rad betydelsefulla psykiatriska studier och hans
arbete vid anstalten Charenton väckte stor uppmärksamhet.
Även i Uppsala förekom föreläsningar i psykiatri under 1800-talets första
hälft. Israel Hwasser ägnade stor uppmärksamhet åt ämnet och hans efterträdare Olof Glas föreläste vårterminen 1858 om själssjukdomarna. Klinisk
undervisning i psykiatri var däremot ett okänt begrepp fram till mitten av
1800-talet. År 1850 restes för första gången kravet på att sådan undervisning
skulle integreras i läkarutbildningen. Mannen bakom förslaget var Carl Ulrik
Sondén, som under flera decennier var verksam vid Danviks hospital och
som blev bekant för sina insatser för att göra sinnessjukvården mer human.
År 1855 blev tjänsten som överläkare vid Upsala hospital ledig. Inför utlysningen av tjänsten framhöll medicinska fakulteten ”den stora nytta som
skulle tillskyndas den medicinska undervisningen vid härvarande universitet, ifall den läkare, som komme att antagas vid hospitalet, fick sig ålagd
undervisning i sinnessjukdomarnas diagnos och behandling”. Förslaget togs
väl emot av kansler, varpå Kungl. Maj:t följande år fastställde att den blivande överläkaren vid Upsala hospital skulle ”mot åtnjutande af arvode af
någon inom medicinska fakulteten vid universitetet i Upsala ledigvarande
adjunktslön” hålla föreläsningar och meddela klinisk undervisning rörande
sinnessjukdomarna. Samma år (1856) utnämndes den tjugonioårige värmlänningen Gustaf Kjellberg till överläkare vid hospitalet, varvid han således
även blev Sveriges första kliniske universitetslärare i psykiatri. Han hade
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studerat vid fakulteten åren kring 1850 och därefter innehaft ett flertal förordnanden, bland annat som militärläkare och koleraläkare. Av stor betydelse för hans orientering mot psykiatrin blev den studieresa som han sommaren 1856 företog till Tyskland och Österrike, varvid han studerade olika
inrättningar för vården av psykiskt sjuka.
Förhållandena vid hospitalet i Uppsala lämnade mycket övrigt att önska,
något som menligt inverkade på möjligheterna att bedriva undervisning. I
en skrivelse till fakulteten 1858 påtalade Kjellberg den svåra situationen.
Han skildrade hospitalet som ”ända till hoppackning öfverbefolkadt” och
påpekade att dess inredning var ”olämplig för det ifråga varande ändamålet”.
Under de rådande omständigheterna förklarade han därför att fler än femton
studenter åt gången omöjligen kunde få följa med vid ronderna.
Kjellberg genomförde i slutet av 1850-talet en längre studieresa till Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Danmark och Algeriet för ytterligare psykiatriska studier. Efter hemkomsten utsågs han i oktober 1859 till prefekt
för universitetets psykiatriska klinik. Två år senare sökte han den nyinrättade professuren i psykiatri vid Karolinska institutet med vilken överläkarbefattningen vid Stockholms hospital var förenad. Han erhöll lärarkollegiets
enhälliga förord, men blev vid tillsättningen förbigången av Wilhelm Öhrström.
Sedan Kjellberg 1863 försvarat sin doktorsavhandling Om sinnessjuk
domarnes stadier anhöll fakulteten hos kanslern om att han skulle utnämnas
till extra ordinarie professor i psykiatri. Fakulteten framhöll det önskvärda i
att Kjellbergs lärarbefattning ”som nu kan sägas stå nästan utanför den Med.
Fac. eller utgöra blott ett löst bihang till densamma, blefve intagen i kretsen
af Fac:s lärostolar”. Med en professur skulle psykiatrins plats inom fakulteten således förstärkas; dessutom skulle tillskottet av en lärostol utgöra en
för fakulteten ”såsom Embetsmyndighet” nödvändig numerär förstärkning.
Initiativet blev framgångsrikt. På senhösten 1863 installerades Kjellberg som
professor, varvid han höll föreläsningen ”Om sinnessjukdomarnes orsaker”.
Detta ämne upptog en stor del av hans forskning, som i vissa avseenden får
betraktas som nydanande. Mest uppmärksammad blev hans teori om att syfilis kunde orsaka dementia paralytica. I manuskriptet ”Anteckningar öfver
Sinnessjukdomarna” skriver Kjellberg att sinnessjukdomarna måste studeras
utifrån ett naturvetenskapligt betraktelsesätt, det vill säga vara ”grundad på
iakttagelse likasom en vetenskaplig physiologi och pathologi”.
Även inom barn- och ungdomspsykiatrin gjorde Kjellberg viktiga insatser, inte minst genom att beskriva olika psykoser, till exempel hebefreni.
Många av resultaten sammanfattade han i tvåbandsverket Några ord om
idioti och uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn (1869). Han underströk att
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den själsliga hälsan var avhängig den kroppsliga, varför han förordade ett
större inslag av fysisk träning och kroppsövningar i skolorna. I ett högtidstal
om ungdomens fysiska fostran i Upsala Läkareförening 1875 sade han: ”Det
intellektuela arbetets timmar måste minskas och tiden för kroppens rörelse
i samma proportion ökas, men framför allt måste omsorgsfullt tillses, att
tiden för den nattliga sömnen blir fullt tillräcklig, ty deraf beror dock ytterst
den psykiska helsan, jordelifvets förnämsta goda.”
Kjellbergs föredrag vittnade, skriver hans elev Ernst Hjertström, om hans
stora erfarenhet och var ”hufvudsakligen praktiskt hållet, utan onödiga utvikningar eller teoretiska spekulationer; snarare hade man kunnat önska en
skarpare individualisering af de demonstrerade fallen och något större klinisk bredd”. Kjellberg innehade professuren under trettio års tid. Han lade
därmed grunden för det vetenskapliga studiet av psykiatrin i Sverige, men
hans betydelse sträckte sig även utanför universitetets hägn. Hans praktiska
verksamhet som psykiater och sjukhusadministratör uppmärksammades
över hela landet och han var dåtidens avgjort mest anlitade psykiater.
Svensk hospitalsvård hade ännu vid mitten av 1800-talet karaktären av
förvaring och isolering av samhällsskadliga element, men Kjellberg betonade
vikten av att patienterna behandlades med respekt som kännande och reflekterande personligheter. Han framhöll nyttan av arbetsterapi och menade
att patienterna inte skulle hållas inlåsta utan i stället få vistas utomhus både
för att arbeta och för att utöva fritidssysselsättningar. I sin avhandling skildrade Kjellberg med gillande den utveckling som vården av de sinnessjuka
hade genomgått under 1800-talets lopp: ”Om vi jemföra de sinnessjukas belägenhet nu och för 50 år sedan, kunna vi icke undgå att erkänna den stora
seger, som menniskokärleken inom detta område redan vunnit öfver flydda
tiders hjertlösa råhet.” Tack vare en privat förmögenhet kunde Kjellberg
bedriva ett omfattande välgörenhetsarbete. På hans initiativ tillkom länets
idiotanstalt och arbetshemmet vid Rickomberga och tillsammans med arkivarien Otto von Feilitzen grundade han 1869 Föreningen för sinnesslöa
barns vård. Han avled 1893 efter en tids cancersjukdom.
Under den följande vakansen fungerade inledningsvis Thure Björck som
vikarie. Från vårterminen 1896 uppehöll dock Teodor Nerander lärostolen.
Dessa båda samt Salomon Henschen sökte den lediga befattningen, men
Björck fullföljde aldrig sin ansökan och Henschen uppfyllde inte de formella
kompetenskraven. Henschen hade sökt professuren för att få material till
sin hjärnforskning och blev besviken över utgången, som inte var ägnad att
underbygga hans förtroende för psykiatrin som vetenskap. Den ende återstående sökanden var därmed Nerander, som hade disputerat i Lund med
Studier öfver förändringarna i ammonshornen och närliggande delar vid epi-
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Gustaf Kjellberg. Fotografi av Gösta Florman.

Psykiatrikern Kjellberg
Nils Gustaf Kjellberg (han använde bara Gustaf som tilltalsnamn) tillträdde 1863 den nyinrättade professuren i psykiatri, vilken befattning var förenad med tjänsten som överläkare
vid Upsala hospital. Han studerade bland annat sinnessjukdomarnas orsaker samt uppkomsten av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

lepsi (1894). Han hade huvudsakligen meriterat sig genom en väl vitsordad
praktisk läkartjänstgöring, men hans vetenskapliga erfarenhet var begränsad. Flera av de sakkunniga anförde därför reservationer, men utan att yrka
på någon inkompetensförklaring. I fakulteten blev Nerander kompetensförklarad av nio ledamöter, men Edward Clason, Oscar V. Petersson och Salomon Henschen ansåg att han inte hade styrkt sin vetenskapliga skicklighet.
Med betryggande majoritet uppfördes Nerander däremot på förslag av konsistoriet och utnämningen följde kort därefter. Tillsättningen gav uttryck för
de svårigheter som de berörda hade att beakta, eftersom tjänsten dels var en
extra ordinarie universitetsprofessur, dels utgjorde överläkarbefattningen
vid hospitalet.
Nerander hade fått sin utbildning hos Svante Ödman i Lund. I likhet
med Kjellberg studerade han psykiatrin med naturvetenskapliga metoder,
vilka han bland annat presenterade vid ett högtidstal i Upsala Läkareför-
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ening 1901. Han betonade däri att psykiatrin ”steg för steg frigjort sig från
metafysiska spekulationer och blivit en erfarenhetsvetenskap, arbetande
enligt samma metoder, som övriga medicinska fack”. Hans egen forskning
rörde bland annat uppkomsten av psykoser och villfarelser samt ammonshornens förändringar vid epilepsi. Någon större prägel på Uppsalapsykiatrin
förmådde han dock aldrig sätta, eftersom han redan 1902 återvände till Lund
för att efterträda sin lärare Ödman.
Docenten Ernst Göransson, som också fått sin skolning under Svante
Ödman, uppehöll professuren i Uppsala en tid efter Neranders avflyttning.
Göransson föreläste bland annat över sinnessjukdomarnas diagnos och behandling samt deras rättsliga betydelse. Han sökte dock aldrig den lediga
professuren, men i stället inflöt ansökningar från Frey Svenson och licentiaten Alfred Petrén, varav dock den sistnämnde på ett tidigt stadium återkallade sin kandidatur. Petrén hade avlagt doktorsexamen vid Karolinska institutet 1908 och fungerade därefter som överinspektör över sinnessjukvården
i landet. Han var politiskt engagerad i socialdemokratin och tillhörde de
drivande krafterna bakom tillkomsten av Rasbiologiska institutet. År 1929
utsågs han till innehavare av Uppsalaprofessuren i psykiatri, vilken han alltså hade sökt redan 1903.
Frey Svenson förklarades, som ende återstående sökande, enhälligt kompetent av konsistoriet och utnämndes 1904. Han hade så sent som året före
professorsutnämningen disputerat vid Karolinska institutet med avhandlingen Psykiatrisk-psykologiska studier till jagets mekanism (1903). Tidigare
hade han varit elev hos Frithiof Lennmalm och Ernst Hjertström, men hans
främsta inspiratör var sannolikt överläkaren vid Kristinehamns hospital
Axel Envall, vars arbete med sinnessjukvårdens humanisering belönades
med ett medicine hedersdoktorat vid 1907 års Linnéjubileum. Svenson hade
även förberett sig genom studier hos utländska psykiatriker. Han läste bland
annat för Valentin Magnan i Paris samt för Emil Kraepelin och Carl Wernicke i Tyskland.
Svenson fullföljde traditionen från Kjellberg och var liksom denne djupt
engagerad i sinnessjukvårdens humanisering. I likhet med företrädaren insåg han till fullo den fysiska hälsans betydelse för själslivet och han var en
varm idrottsvän. Under 1910-talet innehade han ordförandeskapet i Sveriges
akademiska idrottsförbund och han var dessutom vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet. Med ett flertal mer populärt hållna skrifter försökte
Svenson väcka intresse för psykiatrin, däribland Själslifvets hygien (1906) –
som utgör en sammanställning av hans föreläsningar vid 1905 års sommaruniversitet – samt Vanföreställningarnas och sinnesvillornas psykologi (1919).
Han författade även Lärobok i sinnessjukvård (1907).
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År 1900 fick Svenson i uppdrag att undersöka själstillståndet hos John
Filip Nordlund, den beryktade massmördaren på ångbåten Prins Carl. Hans
mest kände patient var dock diktaren Gustaf Fröding. Efter dennes död
utgav han den uppmärksammade studien Gustaf Frödings diktning: Bidrag
till dess psykologi (1916). Svenson har, med anledning av denna skrift, ofta
kallats ”Frödings egen läkare”, vilket dock är en sanning med modifikation.
Fröding vårdades på hospitalet från december 1898 till mars 1905 och under
denna tid var Svenson biträdande läkare eller professor under mindre än två
år. Den som mer direkt, och under längre tid, vårdade Fröding var i stället
docenten Herman Lundborg.
Svenson innehade formellt professuren fram till 1926, även om han var
tjänstledig på grund av sjukdom från 1921. Hans son Torsten S:son Frey blev
också psykiater. Han tjänstgjorde bland annat som överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, innan han 1960 blev professor i Uppsala på den
lärostol fadern tidigare innehaft. Även den yngre Frey framträdde som Frödingforskare, främst med uppsatsen ”Om Gustaf Frödings psykiska sjukdom” (1960). Bland det tidiga 1900-talets Uppsalapsykiatriker fanns även
den nyssnämnde Herman Lundborg, som blivit uppmärksammad som
ärftlighetsforskare genom sin studie av ärvda sjukdomar på Listerlandet
i Blekinge. Han blev docent i psykiatri och neurologi 1903 och föreläste
över ämnen som barnaårens och pubertetens psykopatologi jämte grunddragen av ärftlighetsläran. År 1915 erhöll han en docentur i rasbiologi och
medicinsk ärftlighetsforskning. Hans omtalade verksamhet som rasbiolog
tillhör huvudsakligen den senare epoken. Edvard Vestberg utsågs 1908 till
docent i psykiatri efter att ha tjänstgjort vid olika sinnessjukhus. Han hade
disputerat vid Karolinska institutet med Bidrag till kännedomen om sinnessjukdomarnas familiära uppträdande (1906). Frånsett läsåret 1909/10, då han
genomförde en studieresa till Frankrike och Holland, var han verksam vid
universitetet fram till sitt tillträde som överläkare vid Mariebergs sjukhus
utanför Kristinehamn 1912.

Specialisering och internationella kontakter
Specialiseringen var mer påtaglig bland de medicinska ämnena än vid någon
av de andra fakulteterna. Under perioden mellan 1852 och 1916 tillkom professurer i disciplin efter disciplin: medicinsk och fysiologisk kemi, patologi,
psykiatri, fysiologi, pediatrik, farmakologi och medicinsk naturalhistoria,
obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik samt hygien och bakteriologi. Den
snabba utvecklingen berodde på en rad faktorer; främst handlade det om
uppdämda behov. Före 1852 bestod fakulteten endast av fyra professurer,
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varav en i botanik. Den utdragna diskussionen om universitetets eventuella
flyttning till Stockholm verkade återhållande på investeringar rörande allt
från lärarbefattningar till institutionsbyggnader. Till detta kan läggas Israel
Hwassers inflytande, enligt vilket betonades medicinens samband med övriga vetenskapsområden. Han varnade därför för ”hylozoismen” och fruktade
att specialiseringen skulle underminera universitetets idé.
Olof Glas, Carl Benedict Mesterton, Per Hedenius, Frithiof Holmgren
och Edward Clason hade alla varit elever till Hwasser. De vårdade lärarens
minne med stor pietet, vilket inte hindrade att medicinen trädde in på en
ny väg efter den Hwasserska epoken. Under 1800-talets andra hälft tillkom
en rad nya institutionsbyggnader, vilka inte bara möjliggjorde sjukvård utan
också klinisk undervisning och medicinsk forskning. Anatomiska institutionen togs i bruk 1850 och utvidgades genom tillbyggnader på 1880-talet.
År 1867 invigdes såväl institutionsbyggnaden för fysiologi och patologi som
Akademiska sjukhuset. I slutet av 1800-talet var sjukhusbyggnaden en av
de största i Norden. Fysiologernas nya byggnad Regnellianum stod färdig i
början av 1890-talet.
Medicinska fakultetens professionalisering och specialisering skedde i
allt väsentligt under internationellt inflytande. Det gällde allt från vetenskapliga rön, praktisk medicinsk verksamhet och undervisningsformer till
uppbyggnad av sjukhus och institutionsbyggnader. Resandet till utlandet
blev en viktig kunskapsmetod. Samtliga fakultetens professorer mellan 1852
och 1916 – inom alla discipliner och utan undantag – genomförde studieoch forskningsresor till olika europeiska länder, främst Tyskland. Från resorna hemfördes inte bara forskningsrön utan också instrument och teknisk
utrustning. Den i utlandet förvärvade kompetensen bidrog i kombination
med nya institutionsbyggnader och instrument till att höja nivån inom såväl
forskning som undervisning. Uppsalamedicinarna blev en del av den internationella vetenskapliga gemenskapen; kontakter odlades inte bara genom
forskningsresor, utan även i form av korrespondens och personliga vänskapsband. Under inflytande från René Laennec och Carl von Rokitansky bröt
Olof Glas med Israel Hwassers naturfilosofiska åskådning. Karl Gustaf Lennander introducerade den framväxande bukkirurgin i Uppsala och lyckades
genomföra den första blindtarmsoperationen i Sverige. De åtskilliga studieresor som han genomförde utgjorde en förutsättning för hans kirurgiska insats i Sverige.
Lennanders företrädare, Carl Benedict Mesterton, besökte ett flertal europeiska lärosäten i mitten av 1860-talet. I Wien kom han i kontakt med
Ferdinand von Arlt och andra oftalmologer. Efter Mestertons hemkomst
började oftalmiatriken framträda som en särskild disciplin inom kirurgin.
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Adjunkturen i ämnet blev allt mer inriktad mot oftalmiatriken. John Björkén, som under lång tid innehade befattningen, odlade de internationella
kontakterna genom en rad studieresor. I mitten av 1890-talet omvandlades
adjunkturen till en professur med Allvar Gullstrand som förste innehavare.
Gullstrand, som 1911 blev universitetets förste Nobelpristagare, utvecklade
sina optiska rön i nära samverkan med det internationella vetenskapssamfundet. Hans samarbete med de schweiziska Zeissverken var en förutsättning för den praktiska tillämpningen av hans rön.
Fysiologiämnets framväxt utgör ett annat talande exempel. Den vetenskapliga specialiseringen – särskilt Emil du Bois-Reymonds, Carl Ludwigs
och Hermann von Helmholtz’ insatser – drev fram självständiga lärostolar
vid en rad europeiska universitet. Opinionen krävde till slut att Sverige inte
skulle isolera sig från den process ”som i utlandet öfver allt pågår” och riksdagen lät sig bevekas. Anslagen i sig förslog inte långt. Innan laborationsverksamheten inleddes genomförde Frithiof Holmgren en studieresa till Carl
Ludwigs fysiologiska laboratorium, varvid han samtidigt från utlandet hemförde den nödvändiga instrumentparken. Disciplinformeringens nästa steg
togs när nya institutionslokaler uppfördes med hjälp av Anders Regnells donationer. När alla förutsättningar till slut förelåg kunde nivån på forskningen
höjas till en internationell nivå, vilket Holmgrens studier av färgblindheten
visade. Uppsala utgjorde inte längre utgångspunkten utan målet för internationella studieresor. När fysiologin firade sitt tjugofemårsjubileum 1889
inflöt hyllningar från hela Europa.
Uppbyggnaden av det fysiologiska laboratoriet visade även på betydelsen
av tillgången till adekvata instrument. Även ur detta perspektiv var det internationella samarbetet nödvändigt; liksom de ekonomiska förutsättningar
som framför allt den Regnellska fonden lämnade. Vid sekelskiftet 1900 var
Akademiska sjukhuset i stort behov av utbyggnad och renovering, men det
hindrade inte att avancerad apparatur anskaffades. År 1898 installerades till
exempel en röntgenapparat på det kliniska laboratoriet. Salomon Henschen
och Ragnar Friberger ivrade för den nya röntgentekniken, liksom fysiologerna Frithiof Holmgren och Hjalmar Öhrvall.
Av stor betydelse för den vetenskapliga specialiseringen blev Upsala
Läkareförenings förhandlingar, vilka började utges vid mitten av 1860-talet.
Fakultetens ledamöter fick därmed bättre möjligheter att offentliggöra sina
vetenskapliga resultat. Bland de mängder av rön, rapporter och föreläsningar
som inflöt i denna publikation kan nämnas Frithiof Holmgrens studie av
färgblindheten och Ivar Sandströms upptäckt av bisköldkörtlarna. Avskaffandet av medicofilen 1907 visade att specialiseringen – precis som inom
juridiken – även hade nått undervisningen.
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Anhängarna av universitetets flyttning till Stockholm hade ifrågasatt
möjligheten av att samtidigt kunna bedriva medicinsk undervisning och
forskning i två så närbelägna städer som Uppsala och Stockholm. En viss
rivalitet förelåg mellan Karolinska institutet och Uppsalafakulteten, men
känslorna lade sig när det väl stod klart att det ena inte behövde utesluta det
andra. Det dröjde dock några år in på 1900-talet innan Karolinska institutet
fick rätt att utdela doktorsgrad. Genom hela 1800-talet ventilerades majoriteten av alla medicinska doktorsavhandlingar i Uppsala.
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Svenska Akademien
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Svenska landsmål och svenskt folkliv (även den äldre titeln Nyare
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SvT
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Upsala Läkareförenings förhandlingar
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Utöver nedan angivna referenser till källor och sekundärmaterial hänvisas
generellt till de gängse biografiska uppslagsverken SBL och SMoK. Standardverk rörande Uppsala universitet, nationshistoriker och liknande förtecknas
i bibliografin i fjärde delen av detta verk. Sakkunnigutlåtanden är bilagda
större konsistoriets protokoll, varför inga separata hänvisningar görs i normalfallet. Matriklar och liknande har ej medtagits.

Inledning
Sven-Eric Liedman och Lennart Olausson har använt begreppet frusen ideologi
för att beskriva universitetsorganisationens sega struktur, se härom Ideologi och
institution, eds. Sven-Eric Liedman och Lennart Olausson (1988). En äldre studie
över universitetens utveckling är Lennart Svensson, Från bildning till utbildning II
(1978). Göran Blomqvists skriver om det autonoma respektive heteronoma universitetsidealet i Elfenbenstorn eller statsskepp? (1992). I detta arbete lämnar Blomqvist
en inträngande redogörelse för de svenska universitetsförhållandena. Om tidningspressens framväxt och betydelse under 1800-talet, se Den svenska pressens historia
II (2001) samt Cecilia Rosengren, Tidevarvets bättre genius (1999). Thore M. Fries
bemötte för universitetets räkning anklagelserna från Nordisk revy i Fyris 25/1 1895.
UNT:s kommentar om Hugo Hammarskjöld och universitetens självstyre infördes
16/4 1909. Signaturen ”Akademikers” inlägg i SvD publicerades 6/5 1908. Om UUÅ,
se Hjalmar Lindroth, Uppsala universitets årsskrift 1861–1960 (1964). Sven Widmalm
har författat en omfattande studie om Uppsalafysikens och dess nätverk, Det öppna
laboratoriet (2001).
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Universitetet och samhället
Universitetet i staden
Stadens byggnader och arkitektur skildras i Stadsbildens framväxt (1964) och Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala, ed. Lars Lambert (2002). Den rikhaltiga
litteraturen omfattar i övrigt bland annat Hjalmar Alving, Uppsala (1927), Teddy
Brunius, Uppsala – mer än 700 år (1986) och Teddy Brunius’ och Uno Skatts Strövtåg bland gamla gårdar och nya hus i Uppsala (1992). En informativ krönika är
Vårt Uppsala (1964), vars första del omfattar perioden 1910–18. Kersti Ullenhag
har skrivit om Industriell utveckling och demokratisering 1862–1921 (1984). Se även
Roland Agius, Industristaden Uppsala (2003), minnesskriften Uppsala arbetarekommun (1986) samt Kerstin E. Wallin, ”Folkrörelsebildning i Uppsala 1880–1920”, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (1997). Broarna över Fyrisån behandlas i Olle Carling, ”Från spång till betong”, Uppsala, då, nu och i framtiden, ed.
Anna Nilsén (2004). Grundläggande monografier över skolor och läroverk är Sixten
Samuelsson, Högre allmänna läroverket i Uppsala (1952), Herbert Lundh, Uppsala
enskilda läroverk 1892–1960 (1961) och densammes Fackskolan för huslig ekonomi
i Uppsala 1895–1945 (1945). I Ragnar Norrmans och Birgit Stenmarks editioner av
Katedralskolans matriklar 1806–1864 (2006) respektive 1864–1891 (2007) återfinns
värdefull personhistorisk information. En historik över Magdeburg är Flickornas
borg, ed. Torgny Nevéus (2002). Karl Söderbergs historik Uppsala kommuns skolor
(1983) börjar vid sekelskiftet 1900. Beth Hennings omdöme är hämtat ur Resa genom sju decennier (1963). Koleraepidemierna under 1850-talet behandlas i Berndt
Talleruds Kolera (2006). Upsalas artikel om stadsdiket infördes 31/10 1854. Herbert
Lundhs Det glömda Uppsala (1963) innehåller åtskilligt av intresse, inte minst rörande debatten om järnvägens sträckning, universitetsflyttningen och stadens utveckling. Citatet från UCorr angående järnvägen och telegrafen infördes 16/2 1853.
UP:s skildring av resandets vedermödor infördes 21/2 1866. Uppgiften om ångbåtarnas passagerarantal 1862 publicerades i UP 11/2 1863. UCorr:s avskedshälsning
infördes i dess sista nummer 27/12 1854. UB:s besked om tidningens nedläggning
publicerades 9/1 1858. Citatet från Gustaf Svanberg ingår i dennes ”Redovisning
för en lång lefnad”, ed. N.V.E. Nordenmark, UUÅ 1949. UP:s programförklaring
infördes 13/1 1858. Citatet från Knut Olivecrona ingår i dennes Hågkomster samlade
från en lång lefnad, ed. Carl Frängsmyr (2008). Tidningen Upsala-Posten lanserades
i en artikel i STi/DA 4/12 1857. Jämför UB 9/12 1857 och Upsala 8/12 1857. Upsalas
angrepp på UP infördes den 5/1 1858. Om benämningen ”det Ribbingska skandalbladet”, se till exempel Upsala 15/3 1859. UP:s angrepp på UNT publicerades 5/11
1890. Uppgifterna om tidningarnas prenumerantantal infördes i Upsala 18/1 1896. I
Sven Almqvists Almqvist & Wiksell (1979) finns avsnitt om tidningarna UP respektive Fyris. Jämför Carl Frängsmyr, ”Kulturella ambitioner i Fyris”, UNT 23/9 2007.
Lennart Hirschfeldt har skrivit en historik över UNT i tre delar. I detta fall är huvudsakligen den första delen, I kamp för demokratin 1890–1920 (1987), av intresse. Se
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även Torgny Nevéus’ studie över Axel Johansson, En tidningsman i sin stad (2000).
Uplandsposten kommenterade Henrik Schücks agerande vid Linnéjubileet 25/10
1907. Carl Frängsmyr har skrivit Jubelfesternas tidevarv, Stella 32 (2007). SvD:s kritik
mot Verdandis tioårsfest infördes 30/5 1892. UP:s motsvarande angrepp på UNT
publicerades 6/9 1893. UP:s artikel inför 400-årsjubileet infördes 3/9 1877. Om förslaget att fira universitetets 300-årsjubileum, se StKP 20/6 1777. DN:s rapport från
jubileet infördes 6/9 1877. Thaly Nilsson behandlar 1877 års jubileum i studien
Fest för tankens frihet (1994). Åtskilliga tidningsurklipp och program finns i Knut
Olivecronas ”Minnen från Upsala Universitets jubelfäst 1877” i RA, Olivecronska
familjearkivet, plåtlåda 2. Jämför ”Jubelfesten i Upsala 1877” respektive ”Jubelfesten
i Upsala 1893”, UUB, S.A. Häggs samling 5, X 268 i. Om reglementet för Oscar II:s
jubelfestdonation, se KuBr 8/4 1879. Officiella redogörelser för de större jubelfesterna är Upsala universitets fyrahundraårs jubelfest september 1877 (1879) och Festen
till Carl von Linnés minne den 10 januari 1878 (1878). Carl Gustaf Eckerberg har
utgivit Till minne af jubelåret 1893! (1894). Uppsala möte-jubileerna 1693 och 1793
skildras i E.J. Holmberg, Den liturgiska striden och Uppsala mötes historia jämte kort
beskrifning af jubelfesterna i Uppsala 1693 och 1793 (1893). AB 30/10 1988 innehåller
ögonvittnesskildringen från gjutningen av Geijerstatyn. Carl Frängsmyr och Hanna
Östholm skriver om ”Linné som festföremål, symbol och monument” i Låt inte råttor eller mal fördärva … (2007). Upsala skildrar invigningen av Linnémonumentet
i Råshult 19/6 1866. Om den Linneanska stiftelsen på Hammarby, se KuBr 11/1
1881. Om Frithiof Kjellbergs Linnéstaty, se StD 21/1 1879. Hugo Alfvén skriver om
Erik Axel Karlfeldt och Linnékantaten i Tempo furioso (1948). Karlfeldt publicerade ”Blommornas kärlek” i GHT 23/5 1907. Märta Tamm-Götlind har skrivit om
”Selma Lagerlöf i Upsala” i UNTJ 1958. Sverker Oredsson skildrar Gustaf Adolfkulten och Gustaf Adolf-debatten i Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget
(1992). UP:s artikel om Carl XII-firandet infördes 1/12 1868. Ett referat av Harald
Hjärnes tal vid Gustaf Adolf-jubileet 1911 infördes i UNT 7/11 1911. Om krogar,
värdshus och schweizerier, se S.A. Häggs handskrifter ”Bacchi-Templen i Upsala”
respektive ”Concept till beskrifning om utvärdshusen i Upsala på 1850-talet”, UUB,
X 268g, 22 a–b. Den förstnämnda handskriften är utgiven och kommenterad av
Åke Davidsson 1966. Davidsson har själv författat Här och där små krogar (1966).
K.W. Herdin har publicerat En liten bok om Rullan (1936), Nils Sundquist har skrivit
om ”Flustret och dess namn” i Uppland 1942 och Germund Michanek har infört
uppsatsen ”På Rullan, Taddis och Phoenix” i UNTJ 1959. En utförlig artikel om
Flustrets historia ingår i UNT 28/6 1924. Om Eklundshof, se Carl Frängsmyr, ”Eklundshofs historia”, Sällskapet Eklundshofs vänner och väninnor 1993–2008 (2008)
samt Karl Söderbergs uppsats i Upplandsknekten 1944. Tillkomsten av Upsala stads
hotell skildras i Upsala 27/10 1857. Om iskarusellen vid Hagalund, se Upsala 23/2
1855. Se även ”Ett minne från Hagalund”, UP 3/2 1886, varifrån citatet om nedläggningen är hämtat.
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Organisation, reformer och universitetsdebatt
Ett grundläggande och mycket informativt arbete om 1800-talets universitetsdebatter är Göran Blomqvists avhandling Elfenbenstorn eller statsskepp? (1992). Se även
Sven-Eric Liedman, Motsatsernas spel, I–II (1977) och Lennart Svensson, Från bildning till utbildning 2 (1978). Krister Östlund har översatt 1655 års universitetsstatuter till svenska i promotionsskriften Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 2005
(2005). En rad statuter och författningar finns samlade i Johan von Bahrs Kongl. Statuter för universiteten i Upsala och Lund jemte vigtigare, särskildt Upsala universitet,
rörande Kongl. Förordningar, kungörelser, stadgar och bref, kanslersskrifter, instruktioner och reglementen samt konsistorii-beslut m.m. (1897). Om drätselnämndens tillkomst, se KuBr 12/11 1869. GHT:s kommentar med anledning av tillsättningen av
professuren i svenska språket infördes 19/8 1881. Rangnar Nilsson skildrar sakkunniginstitutionen – dock huvudsakligen under 1900-talet – i God vetenskap (2009).
Debattinläggen kring Elof Tegnérs reformförslag infördes i LD 9/5 1898 respektive
GHT 12/5 1898. Henrik Schücks artiklar publicerades i SvD 7/7, 9/7 och 16/7 1898.
Harald Hjärnes kritik mot Tegnérs förslag infördes i SvD 18/7, 19/7 och 22/7 1898.
Tegnérs svar till Schück och Hjärne publicerades i StD 5/9 och 6/9 1898. Handlingar rörande 1899–1901 års universitetskommittés arbeten finns i UUB, U 20 e.
SvD:s kritik av Hugo Hammarskjölds förslag infördes 27/12 1908. UNT:s kommentar publicerades 2/1 1909. Om Erik Schöne Staaffs installation, se referatet i UNT
1/2 1909. STi/DA:s kritik mot adjunktsinstitutionen infördes 17/11 1857, en replik
inflöt i UB 5/12 1857. Debatten om tillsättningen av de rörliga adjunkturerna refereras utförligt i UP 23/10 samt 30/10 1858. Tidningens egen kommentar i frågan infördes 1/9 1858. Adjunkts- och docentföreningens protokoll från 1870-talet, UUB,
U 2 700, innehåller en utförlig redogörelse för adjunkternas och docenternas kamp
för bättre ekonomiska villkor. Jämför Några anmärkningar vid Professoren Ribbings
förslag till reform af den akademiska Adjunkts-institutionen (1870). UB:s kommentar
om den neddragna pliktupplagan infördes 3/1 1855. Göran Dillners kommentar om
docenternas villkor ingår i ”Min lefnads beskrifning, tillegnad min familj”, UUB,
X 251 p:27. Svedelius förslag om utökning av docentstipendierna ingår i StKP 8/10
1873. Jämför UP 2/12 och 5/12 1873. Universitetsflyttningsdebatten skildras i Henrik
Schück, ”Ansatser till ett universitet i Stockholm före 1800-talet”, Samfundet S:t Eriks årsbok 1942, P.G. Andreen, ”Till frågan om ett svenskt centraluniversitet”, Historiska studier tillägnade Sven Tunberg, eds. Adolf Schück och Åke Stille (1942) samt
Gert Hornwall, ”Diskussionen om ett Stockholmskt universitet under 1800-talet”,
Holmiana 4 1954. Stockholms-Figaros och DA:s artiklar infördes 2/3 respektive 12/8
1845. Studentbladets artiklar som förordade en flyttning av landsortsuniversiteten
till Stockholm infördes 22/8, 19/9 samt 23/12 1846. Övriga åberopade inlägg i flyttningsdebatten publicerades i AB 18/6 och 12/7 1856, 10/10 och 11/10 1859, 8/5, 9/5
och 11/10 1860, 4/2 och 6/2 1862 samt 8/1 1866; i GHT 13/1, 14/1, 18/1, 26/1, 27/1, 1/2
och 2/2 1853; i Upsala 22/8 1856 och 15/3 1859; i STi 2/3 1859 och i UP 15/10 1859.
AB:s kommentar till valet av Carl Yngve Sahlin till Stockholms högskolas styrelse
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infördes 12/1 1895. Fyris replikerade 14/1 1895. AB:s intervju med Svante Arrhenius
publicerades 5/12 1909. Arrhenius’ förtydligande inflöt 8/12 1909. Jämför SvD 6/12
1909 samt UNT 9/12 1909.

Universitetskanslern som styresman
En översikt över kanslersämbetets historia presenterar Torgny Nevéus i Vägen till
UHÄ (1976). Jämför ”En universitetskanslersrevy”, AB 6/4 1907 respektive ”Universitetskanslerer”, SvD 14/4 1907. Kronprins Carls insatser som universitetskansler behandlas i Sven Erikssons biografi Carl XV (1954). Beslutet att kanslersämbetet även formellt skulle vara gemensamt för UU, LU och KI utfärdades genom
KuBr 17/6 1893. AB:s kritik mot att tronföljaren var kansler infördes 1/11 1850.
Carl Frängsmyr behandlar ”kanslersskrapan” och konflikterna kring den juridiska
fakulteten i ”Kanslern och den akademiska friheten”, Lychnos 2005. Om striden om
vikariatet efter Delldén, se StKP 22/11 1854 samt Handlingar uti det af Kongl. Maj:t
den 15 januari 1855 avgjorde mål, angående juris professors skyldighet att jemte, eget
embetsgöromål, äfven sköta åligganden, som tillhöra en ledigvarande juris professur
utgifven af Juridiska facultetens i Upsala ledamöter (1855). Citatet ur AB infördes
16/4 1855. Jämför UB 25/4 1855. UB 23/5 1855 skriver om kronprinsens mottagande i
Uppsala. Wäktarens kommentar inflöt 6/6 1855. Johan Christopher Lindblads svar
publicerades i AB 13/6 1855. AB:s kommentar om kanslersvalet infördes 3/8 1859.
Jämför UP 14/9 1859. En utförlig biografisk artikel om Gustaf Adolf Sparre ingår i
Ny Illustrerad Tidning 15/5 1886. Clas-Göran Palmgrens postumt utgivna biografi
Gåtan Henning Hamilton (2004) behandlar Hamiltons kanslersperiod och lämnar
en grundlig redogörelse för Hamiltonska skandalen. DN rapporterade om den arkeologiska kongressens Uppsalabesök 12/8 1874. Upsalas artikel infördes 13/8 1874.
Om Sahlins reaktion på Hamiltons bortgång, se tidningsurklipp i UUB, S.A. Häggs
samling, X 268 j:3. Kommentarerna i StD och NDA infördes 21 respektive 26/4 1881.
Om kanslersvalet 1898, se bland annat StD 8/5 och 15/5 1898, UP 9/5 1898 samt
SvD 17/5 1898. UNT:s kritiska kommentar om Gustaf Gilljam publicerades 11/6
1904. GHT:s kommentar infördes 13/5 1898. UNT:s artiklar om Lars Åkerhielm
publicerades 21/10, 22/10 och 26/10 1904. Bengt Lidforss kritiserade valet av Gustaf
Tamm i artikeln ”Kanslärsvalet och det akademiska frisinnet”, Social-Demokraten
2/3 1905. GHT:s kommentar kring kanslerskrisen infördes 19/10 1906. Vårt Land
lanserade prins Eugen som tänkbar kansler 14/11 1904. Maud von Steyern skildrar
utförligt sin far Fredrik Wachtmeisters insats som kansler i biografin Fredrik Cl:son
Wachtmeister I–II (1962–65). Artiklarna rörande Gottfrid Billing och den Wicksellska utnämningen infördes i Arbetet 28/10 1901, UNT 26/10 1901, SvD 30/10 1901
samt Vårt Land 25/10 1901. Carl Gustaf Malmström skrev i StD 30/10 1901. UNT:s
artiklar om prokanslersämbetet infördes 28/4 1902, 7/11 1903, 25/5 1907 och 19/1
1910. Carl Charliers yttrande återges i UNT 7/1 1903. Prokanslern J.A. Ekmans skrivelse till Kungl. Maj:t angående Bengt Lidforss’ olämplighet som professor återges i
UNT 19/1 1910. Nils Beyer skildrar J.A. Ekmans inblandning i befordringsärendet i
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biografin Bengt Lidforss (1968). Om ärkebiskopsvalet 1914, se Johan Sundeen, Andelivets agitator (2008) och Bengt Sundkler, ”Nathan Söderblom och Uppsala”, UNT
11/7 1981. Prokanslersämbetet avskaffades slutligen genom KuBr 31/5 1934.

Studenternas skråprivilegier
Om den akademiska jurisdiktionen under 1800-talets andra hälft, se Ernst Kallenbergs ”Studenternas juridiska undantagsställning” i Statsvetenskaplig tidskrift
1906 samt Carl Yngve Sahlins, Herman Rydins och Victor Nordlings utredning,
bilagd StKP 18/7 1882. Om Clasons domared, se även StKP 15/5 och 16/6 1882. Mer
kortfattat berörs jurisdiktionen i Blomqvists Elfenbenstorn eller statsskepp? (1992)
och Kjell Å. Modéers Brott vid Lundagård (1989). Om den akademiska jurisdiktionens äldre historia, se Torgny T. Segerstedt, Den akademiska friheten 1809–1832
(1976). Handlingar rörande väckt fråga om jämkningar i Upsala Kongl. Academies
Constitutioner (1821) samt Karl Warburg, Johan Gabriel Richert, I (1905). Insändaren
i UCorr om den akademiska frihetens missbruk infördes 15/4 1854. UP:s artikel
om det högljudda studentlivet infördes 11/12 1868. Om Carl Benedict Mestertons
arbete för att förbättra disciplinen bland studenterna, se UP 13/5, 17/5, 20/5 och
24/5 1870. AB skildrade ”Famnstakens” bravader 16/11 1900. Torggruffen skildras
i många studentmemoarer, till exempel Julius Juhlin, Minnen I (1928). Se även volymen Polisen i Uppsala 1858–1958 (1958). Om ”den stora smällen” 1896, se ”’Uppsala är bäst’. Åren 1898–1900”, Axel Lekanders samlingar, UUB, X 271 h:42. Jämför
Sten Blad [Åke Hasselblad], Rustibussar (1916) samt Jöran Sahlgren, ”Kanonad för
Bråkenhielm”, UNTJ 1955. Upsalas kritiska artikel om den akademiska jurisdiktionen infördes 1/3 1861. Tvisten mellan Sven Fromhold Hammarstrand och Tom von
Post skildras av Herman Rydin i Ur minnet och andra gömmor I (1929). Om debatten kring jurisdiktionens upphävande, se UNT 11/11, 12/11 och 19/11 1904, 1/4 och
4/7 1908 samt 2/1 1909. Jämför SDS 2/4 1908, Upsala 4/7 1908 och 4/1 1909 samt
Carl Frängsmyr, ”Studenternas skråprivilegier”, UNT 28/12 2008. Fyris’ kommentar
rörande Julius Mankells och Arvid Gumælius’ riksdagsmotion om jurisdiktionen
infördes 30/4 1888. Jämför DN 25/2, 29/4 och 30/4 1888, UP 27/2 1888 samt Vikingen
5/5 1888. Lennart Persson skildrar debatten om samvetsäktenskapet i Göteborg i
Samvetsäktenskap eller civiläktenskap (1971). UNT:s ledare om samvetsäktenskapet
publicerades 3/3 1904. Insändaren från ”Gammal student” infördes i UNT 8/3 1904.
Petitionen publicerades 14/3 1904 i samma tidning. Ett exemplar av universitetets
katalog för våren 1904, där samtliga undertecknare av protesten är markerade med
understrykning finns i Verdandis arkiv, UUB, U 3008 b. GHT:s artikel om Johan
Erik Berggrens påstådda anmälan till mindre konsistoriet infördes 5/4 1904. Berggrens dementi publicerades i SvD och GHT 7/4 1904. Casimir Bretzners insändare i
Upsala publicerades 16/3 1904. UNT:s slutliga ledare i saken infördes 7/4 1904. Om
jurisdiktionsfrågans behandling av universitetets myndigheter, se StKP 20/4 1907.
Om den fortsatta debatten kring 1909 års disciplinstadga, se till exempel ”När studenter åtalas inför domstol”, StD 6/11 1910.

530

referenser

Kvinnans tillträde till Akademien
Under senare år har de kvinnliga akademiska pionjärerna blivit föremål för åtskilliga studier, såväl tematiska som biografiska och könsteoretiska, men ett grundläggande översiktsarbete är fortfarande Greta Wieselgrens Den höga tröskeln (1969).
Ett senare arbete är Hanna Markusson Winkvists avhandling Som isolerade öar
(2003). Gunilla Strömholm har kartlagt 1800-talets kvinnliga studenter i Uppsala
i Studenten, Staden och Sanningen (1992). De första kvinnliga studenterna behandlas även i Tord Rönnholms avhandling Kunskapens kvinnor (1999) samt i Birgitta
Holms avsnitt i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 3 (1996). Elin Odencrants’ Matrikel
över svenska kvinnor som avlagt examen vid universitet eller högskola i Sverige 1875–
1914 (1914) innehåller en rad värdefulla biografiska uppgifter. Ulla Manns skriver
om Fredrika-Bremer-Förbundet och kvinnorörelsen i Den sanna frigörelsen (1997).
Om Knut Olivecronas konflikt med Sophie Adlersparre, se Carl Frängsmyrs inledning i Knut Olivecrona, Hågkomster samlade från en lång lefnad (2008), varifrån
citatet från Axel Olivecrona är hämtat. Carl Yngve Sahlins och Sigurd Ribbings
utredning om kvinnans tillträde till universitetet är fogad till FFP 12/3 1867. Jämför StKP 31/5 1867. UP:s artiklar om societetsspektaklen infördes 12/5 respektive
2/6 1871. AB:s artikel om fördelarna med en universitetsflyttning publicerades 9/5
1860. UP:s kommentarer rörande Betty Petterssons filosofie kandidatexamen och
Hildegard Björcks medicofilosofiska examen infördes 1/2 1875 respektive 29/5 1874.
Citatet från Axel Romdahl är hämtat ur Som jag minns det (II, 1943). Debattinläggen kring publikens uppträdande vid framförandet av spexet Studentskor infördes i UP 18/11, 20/11, 23/11 och 25/11 1874. Jämför Gustaf A. Aldén, Hemma och i
Uppsala (1927). Om Carl Rupert Nybloms poesikurs för damer, se UP 27/1 1879.
Elisabeth Mansén skildrar Thekla Knös och romantikens Uppsala i Konsten att
förgylla vardagen (1993). Salongskulturen i Uppsala under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet är ofullständigt utredd, men för den äldre epoken finns ett
flertal goda studier. Elisabeth Mansén har skrivit Salongsliv i Uppsala respektive
Salongen som artefakt (båda 1997), Eva Adolfsson har författat Romantikens kvinnor
(1990) och Ingrid Holmquist har berört ämnet i Salongens värld (2000). En äldre
studie är Vivi Horn, De små Knösarna (1921). Se även Hanna Östholm, Litteraturens
uppodling (2000). Gunnel Vallquist skildrar salongslivet och umgänget hos familjen
Nyblom i biografin Helena Nyblom (1987). Inger Hammar har utrett efterverkningarna kring Carl Leopold Sundbecks anklagelser mot de kvinnliga studenterna i
Akademische Blätter i ”Alma maters sedliga döttrar”, Rummet vidgas, eds. Eva Öster
berg och Christina Carlsson Wetterberg (2002). Jämför Dagny 1893 samt Lydia
Wahlströms och Gulli Petrinis bidrag i Uppsalaminnen, HoL 18 (1927). Polemiken
mellan Nathan Söderblom och Carl Leopold Sundbeck fördes i Fyris 27/1, 30/1, 1/2,
3/2, 6/2 samt 8/2 1893. Peter Ejewall och Xtina Wootz berör utfärderna till Lurbo
och Uppsala-Näs i Lurbo tempel (2006). Om debatten rörande manliga och kvinnliga studenters sedlighet, se Idun 3/12 respektive 17/12 1908 samt SvD 4/12 och 6/12
1908. Jämför Anna Beckman, ”Minnen 1901–1916”, opublicerad självbiografi, Av-
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delningen för vetenskapshistoria, UU. Beata Losman behandlar bland andra Greta
Beckius och Ellen Landquist i Kamp för ett nytt kvinnoliv (1980). Jämför Marta
Ronne, Två världar ett universitet (2000) och densammas ”Greta Beckius och den
omöjliga studentskeromanen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1996:2. Upsala Kvinnliga
Studentförenings protokoll och inskrivningsbok i UUB, U 3152a–e. Om Kvinnliga
studentföreningen, se Lydia Wahlström, Trotsig och försagd (1949), Beth Hennings,
Resa genom sju decennier (1963), Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor (1999), Gunilla Strömholm, ”Lydia Wahlström och Uppsala Kvinnliga Studentförening”, Lydia Wahlström, ed. Gunilla Strömholm (2000), Carina Burman, K.J. (2007) samt
”Hur Uppsala kvinnliga studentförening kom till”, StD 6/11 1910. Märta TammGötlind skriver om Kvinnliga studentföreningens valborgsfirande i Norby i Minnen
och människor (1978). Torsten Thunbergs kommentar rörande Gustaf Granqvists
misogyni finns i ”Från kamratkretsen i Uppsala”, En bok om Hans Larsson (1945).
Ellen Fries’ egna brev och anteckningar från Uppsalatiden ligger till grund för Maria Cederschiölds En banbryterska (1913). Om Ellen Fries, se Mathilda Roos’ minnesteckning från 1900 samt Ann-Sofie Ohlanders uppsatser i Tvärsnitt 1983, Clios
døtre gennem hundrede år (1994), Svenska historiker, eds. Ragnar Björk och Alf W.
Johansson (2009) samt Promotionsfesten i Uppsala den 29 maj 2009 (2009). Om
Elsa Eschelsson, se Gunilla Strömholms studie ”Elsa Eschelsson – Sveriges första
kvinnliga jurist”, De lege (1997). En äldre levnadsteckning är Karolina Widerströms
Elsa Eschelsson (1929). Om striden mellan Eschelsson och Alfred Winroth, se vidare UNT 17/9, 20/9, 23/9 1904 samt 31/1, 2/2 och 3/2 1905. Ett exemplar av Elsavisan (1905) ingår i ”Karnevalsåret och unionsbrottets år”, UUB, Axel Lekanders
samlingar, X 271 h:48. Universitetsmyndigheternas behandling av löneregleringskommitténs tjugosjunde betänkande behandlas bland annat i Strömholms arbete
om Eschelsson samt av Sylvia Petersson i ”Kvinnor vid universiteten?”, Ideologi och
institution, eds. Sven-Eric Liedman och Lennart Olausson (1988). För handlingarna
i ärendet, se till exempel HSP 7/2 1911 respektive StKP 18/2 1911. Magnus Ullman porträtterar Eva Andén i Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige (2004). Lydia
Wahlström behandlas av Birgitta Rengmyr i Personlighetens sakrament (1982) och i
konferensvolymen Lydia Wahlström (2000), utgiven med anledning av 100-årsminnet av hennes disputation. Se även Inger Hammars uppsats i Förbjuden frukt på kunskapens träd, eds. Britt Marie Fridh-Hansson och Ingegerd Haglund (2004), samt Sif
Bokholms uppsats i Svenska historiker (2009). Ann-Sofi Ohlander har författat studien ”Kvinnliga äventyrare: De första kvinnorna vid universiteten”, Tvärsnitt 1994.
Se även Anna Karin Wahlgren, ”De första studentskorna berättar”, UNT 10/3 1973.
Ellen Hagen har skrivit minnesteckningen Gulli Petrini (1943). Arne Eld Sandström
skriver om Gulli Petrini i ”Minnen från Fysikum II”, Fysiska sällskapet 100 år (1987).
Kristina Espmark porträtterar Astrid Cleve von Euler Vetenskapskvinna utanför
ramarna, Stella 28 (2005). Citatet från Astrid Cleve är hämtat ur SvD 21/1 1955.
Martin H:son Holmdahl skriver om Anna Beckman i Göteborgs nations skriftserie
10 (1988). Eva von Bahr-Bergius’ opublicerade självbiografi ”Spridda minnen från ett
långt liv” finns på KVA. Staffan Wennerholm har i Lychnos 2007 infört uppsatsen
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”I fysikforskningens utkant”, som behandlar Eva von Bahr-Bergius tid som docent i
Uppsala. Anna T. Danielsson har skrivit licentiatavhandlingen The gendered doing
of physics, Institutionen för fysik och materialvetenskap, Avdelningen för fysikens
didaktik, UU (2007). Se även Sven Widmalms studie kring Uppsalafysiken och dess
nätverk, Det öppna laboratoriet (2001). Ulrika Nilsson skriver om Elin Odencrants
i Kampen om kvinnan (2003). Mats Rydén har publicerat artiklar om Anna Paues i
Vestrogothica (2004) samt i Bulletin: The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas, 43 (2004). Lasse Eriksson har skrivit Boken om Gerda (2001), en biografi
över Gerda Östberg. UNT 25/2 1922 innehåller en nekrolog över Alice Thunberg.
Marta Järnfeldt-Carlsson har utgivit levnadsteckningen Gerda Boëthius (2008). Hon
har även skildrat Boëthius’ insatser i en uppsats i Att skriva om konsthistoriker och
konsthistorieskrivning (1997).

Byggnader och institutioner
Rörande universitetets byggnader och dess arkitekter hänvisas allmänt till Uppsalas
arkitekter och arkitekternas Uppsala, ed. Lars Lambert (2002). Daniel Müller lämnar
en ingående beskrivning av Botaniska trädgården, vilken författades 1856 men infördes postumt i Svea 1858. Om Müller, se Botaniska notiser 1857. Om de nybyggda
bostadshusen i Botaniska trädgården, se Upsala 18/8 1894. Gunnar Malmqvist utreder ”Hur Uppsala fick sitt nuvarande observatorium” i Populär astronomisk tidskrift
1954. Om kanslerns initiativ för ett nytt Chemicum, se KaBr 14/2 1850. Upsalas
kommentar infördes 9/3 1852. Den kritiska artikeln om Chemicum publicerades i
STi/DA 12/7 1852. Om skadorna i Chemicum (Gamla Chemicum), se UP 11/9 1858
och MKP 1/9 1858. Oskar Widmans tal vid invigningen av Chemicum refereras utförligt i UNT 26/9 1904. Om Fysiska institutionen, se Knut Ångströms publicerade
föredrag Den nya fysiska institutionen vid Uppsala universitet (1909), vilket även
återges i UNT 3/2 1909. Se även Upsala 2/2 1909 samt Sven Widmalm, Det öppna
laboratoriet (2001). Tillkomsten av Fysicum behandlas även i Anders Marelius och
Erik Norelands uppsats ”The Proud Tower”, Center on the Periphery, ed. Svante
Lindqvist (1993). En skildring av det sociala livet vid Chemicum under Thaléns
tid är Gurli Taubes ”Sommarmiddag hos prof. Glas”, UNT 14/7 1961. Axel Wiréns
Förslag till nybyggnad för Zoologiska institutionen i Uppsala (1911) innehåller en beskrivning av de svåra förhållandena i Gustavianum. Om Gustavianum som zoologisk institutionsbyggnad, se även ”Det omdanade Gustavianum”, SvD 28/2 1904.
Om invigningen av patologiska och fysiologiska institutionsbyggnaden, se UP 13/2
1867. Om Akademiska sjukhuset, se Carl Benedict Mesterton, Om Nosocomium
academicum och den kliniska undervisningen i Upsala (1869); Salomon Henschen,
”Det akademiska sjukhuset i Upsala”, ULF 1897/98; Karl Petrén, ”Upsala Akademiska sjukhus efter nu företagna nybyggnader och förändringar”, ULF 1904–05.
Ulrik Quensel, ”Några anteckningar om sjukvårdsanstalternas i Uppsala historia”,
UUÅ 1926; Åke Davidsson, Akademiska sjukhuset 1867–1967 (1967); Akademiska
sjukhuset 1708–2008 (2008). Ny Illustrerad Tidning lämnade en utförlig karakte-
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ristik av sjukhuset den 5/5 1866. UP:s skildring av sjukhuset infördes 12/9 1866.
Bengt Ekblom och Eric Österberg skildrar hospitalets historia i Historia om och
kring Ulleråkers sjukhus (1999). Petrus Tersmeden har skrivit Sätra brunns krönika
1700–1915 (1916). Se även Ruth Rosenius-Högman, Sätra brunn genom tiderna (1962)
och Elisabeth Mansén, Ett paradis på jorden (2001). Om universitetshuset, se Carl
Rupert Nybloms ”Det nya universitetshuset” i andra delen av Upsala universitet
1872–1897 (1897). Jämför Nybloms artikel i Post- och Inrikes Tidningar 4/3 1884.
Nybloms omdöme om Liljeströms förslag infördes i AB 19/6 1878. I samma artikel
redogör Nyblom för svagheterna i Holmgrens första förslag. UP skildrade byggnadsarbetet 16/9 1881. Fyris’ rapport inflöt 13/4 1885. Inför 100-årsjubileet av byggnaden
utgavs Universitetshuset i Uppsala 1887–1987, ed. Thomas Heinemann. I Upplands
nations årsskrift 1971 har Heinemann publicerat en studie av universitetshuset. Se
även Anders Åmans uppsats i anfört arbete av Lars Lambert (2002), Göran Lindahls Universitetsmiljö (1957) och Karl Hulténs opublicerade seminarieuppsats ”Det
nya universitetshuset i Uppsala”, framlagd vid Konsthistoriska institutionen, UU
1939. I samband med invigningen av huset utgavs ett Fest-Blad i anledning af Upsala
Universitetshus invigning den 17 maj 1887. Om namntavlorna på fasaden, se Fyris
25/8 1884. Isak Gustaf Clasons omdöme ingår i Teknisk tidskrift 1896. Upsalas rapport om arbetena i universitetsparken infördes 23/10 1886. Bakgrunden till inskriptionen över aulaingången utreds av Åke Holmbäck i Ergo, 1952:9. Jämför Thomas
von Vegesack, ”Tankens frihet i Uppsala”, Det roliga börjar hela tiden (1996) samt
Harald Bohlin, ”Om mottot vid aulaingången vid Uppsala universitet”, opublicerad
promemoria inför Sahlinska släktföreningens möte i Uppsala (2004). Artiklarna
om aulainskriptionen infördes i Upsala och Fyris 12/5 respektive 4/5 1887. Georg
Brandes’ omdöme infördes i Verldens Gang 22/3 1889. Fyris 8/1 1883 om planerna
att i stället placera Geijerstatyn vid Carolina. Om Skandalhuset, se StKP 1/4 och
1/6 1908. Arvid G. Högboms skrivelse i denna fråga återges i UNT 3/4 1908.

Bibliotek och samlingar
Claes Annerstedt skriver om universitetsbiblioteket i Upsala universitet 1872–1897
2 (1897). Carolinas byggnadshistoria behandlas i Carolina Rediviva (1986), eds. Gunilla Frick, Margareta Hornwall och Margareta Lindgren (1986) samt Hanna Östholm, Det öppna biblioteket, Stella 29 (2005). Östholm har även författat ”Carolina
Rediviva och de projekterade rummen” i Lychnos 2009. En äldre översikt är Ernst
Areens ”Upsala universitetsbiblioteks byggnadshistoria”, Nordisk tidskrift för bokoch biblioteksväsen 1919. Jämför även Areens otryckta licentiatavhandling ”Upsala
Universitetsbiblioteks Byggnadshistoria” (1916), UUB, U 65 aa:2. I Nordisk tidskrift
för bok- och biblioteksväsen 1919 ingår Aksel Anderssons detaljerade redogörelse för
om- och tillbyggnaderna 1913–17. Citatet från Ellen Key är hämtat ur Ulf Wittrock,
”Ellen Key och Uppsala”, Ergo 1949:10. Om inläggningen av trägolvet i Carolinasalen, se Upsala 2/5 1851 samt Carl Rupert Nybloms historik över universitetshuset
i universitetets festskrift till Oscar II:s regeringsjubileum 1897. Om diskussionerna
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kring Carolinasalens upplåtande för promotionsbaler, se StKP 3/5 1851, 21/4 och
11/5 1866, 13/3 och 27/3 1869 samt 13/4 1872. Jämför Upsala 18/5 1866. Citatet från
Hugo Hildebrandsson är hämtat ur Din tillgivna Ebba, ed. Ebba Grenholm (1955).
STi/DA:s artikel publicerades 12/7 1852. Uppsala universitets biblioteks minnesskrift
16 21–1921 (1921) innehåller uppsatser om bland annat de linneanska handskrifterna
och bytesförbindelserna. UP 30/4 1859 kommenterade orsakerna till varför Julius Cæsars förslag om bytesförbindelser inte fått något svar. Om Silverbibeln, se
Otto von Friesen, Om Codex argenteus (1928) samt Lars Munkhammar, Silverbibeln
(1998). Om stölden av de tio bladen, se även Ernst Meyers artikel i Upsala 9/10 1911.
Ernst Meyer skildrar Westinska samlingen i Samfundet S:t Eriks årsbok 1907. Se även
Sten Carlsson, ”Jacob Westin”, Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala
1889–1989 (1989). Åke Davidsons Uppsala universitets bibliotek 1620–1970 (1971) ger
många inblickar i det dagliga arbetet vid biblioteket. Komplikationerna vid inledningen av bytesförbindelserna mellan Carolina och andra universitetsbibliotek i
Europa skildras i UP 30/4 1859. Eva von Krusenstjernas skildring av Carolinasalen
ingår i hennes ”Några minnen från Uppsala slott åren 1860–1880”, Uppsalaminnen, HoL 18 (1937). Omdömet om Carl Johan Fant infördes i Upsala 1/5 1875. Om
tillsättningen av bibliotekarie- respektive vice bibliotekariebefattningarna 1858,
se StKP 6/3 och 18/9 1858. Om motsvarande tillsättningar 1864, se StKP 28/1 respektive 1/10 1864. För tillsättningen av vice bibliotekarieposten 1882, se StKP 11/2
1882. John Hellstenius har utgivit handlingarna rörande detta ärende under titeln
Biblioteksfrågan i Upsala (1883). Rolf Lindborg porträtterar Claes Annerstedt i
Lychnos 1989. Omdömet om bibliotekets modernisering under Annerstedts ledning
är hämtat från Gustaf Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945). August Hahr lämnar
karakteristiker över Annerstedt och hans medarbetare i Från Dragarbrunn till Arkadien (1946). Clas Theodor Odhners ifrågasättande av verksamheten vid universitetet under den katolska tiden infördes i SvT 1876. Annerstedt svarade i DA 25/1
respektive 3/2 1877. Om bibliotekarietillsättningen 1904, se StKP 22/10 1904. Olof
Rabenius berör Rafael Mitjanas insatser i Kring drottning Kristinas klocka (1942).
Om inrättandet av ett tidningsbibliotek i slottets bottenvåning, se UNT 5/2 1898.
Artikeln om de otillräckliga bokanslagen och de extra ordinarie amanuensernas
lönevillkor infördes i SvD 19/10 1905. Jämför Carl Forsstrand, Mina Uppsalaminnen (1922). Det biologiska och zoologiska museet behandlas bland annat av Karen
Wonders i Habitat Dioramas (1993). Om konstsamlingen föreligger verket Uppsala
University Art Collections, ed. Thomas Heinemann m.fl. (2001). Se även Carl Rupert
Nyblom, ”Upsala universitets konstsamlingar”, UUÅ 1902. Bertil Waern skriver om
”Uppsala universitets myntkabinett” i Myntkontakt 1978. UP 3/6 1870 redogör för
myntsamlingens tillskott genom Bernhard von Beskows testamentariska donation.
Rolf Arpis ”Meddelanden från Upsala universitets museum för nordiska fornsaker”
ingår i Uplands fornminnesförenings tidskrift 17, 1895. Om museet, se även Bengt
Schönbäck, ”Museet för nordiska fornsaker 100 år”, Tor 1958. Om överflyttningen
av de 131 runstavarna, se AB 9/6 1874. En redogörelse för de gåvor som Knut Stjerna
mottog i Frankrike, Belgien och Holland är publicerad i Upsala, 5/8 1908. Per Johan
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Lindal skildrar runstenarna i universitetsparken i Uplands fornminnesförenings tidskrift 11, 1883. Om antiksamlingen, se Sture Brunnsåker och Hans-Åke Nordström
eds., From the Gustavianum Collections in Uppsala 2, 1978 (1978). Victoriamuseet
behandlas i Sture Brunnsåker och Hans-Åke Nordström eds., From the Gustavianum Collections in Uppsala, 1974 (1974). Per Lugn berör kortfattat museet i Drottning
Victoria 60 år, ed. Gustav Åsbrink (1922). Se även Sylvia Starck, Uppsala universitets
Victoriamuseum för egyptiska fornsaker (1972). Om de zoologiska samlingarna, se
”Det omdanade Gustavianum”, SvD 28/2 1904. Erik Axel Karlfeldts rapport från
Gustavianum infördes i AB 28/12 1888.

Undervisning och forskning
Undervisningens former och utvidgning
Citatet från Elias Wilhelm Ruda är hämtat ur Bref om Upsala akademi (1833). Kurt
Johannesson har skrivit om ”Den akademiska föreläsningen” i Språkets speglingar,
eds. Arne Jönsson och Anders Piltz (2000). AB:s artikel om undervisningen vid juridiska fakulteten infördes 15/4 1858. Citatet från Herman Rydin d.y. ingår i Ur minnet
och andra gömmor I (1929). Om disputationskulturens tillbakagång vid 1800-talets
mitt vittnar Carl Yngve Sahlin i uppsatsen ”Om det akademiska disputationsväsendet med särskildt afseende på Upsala Universitet”, Nordisk universitets-tidskrift 1856
(1857). Om riksdagens beslut att finansiera vetenskapliga föreläsningar i Stockholm
1862, se anfört arbete av Gert Hornwall. Eli F. Heckscher skriver om ”Sergeantens”
hektograferade anteckningar från David Davidsons föreläsningar i KVAL 8 (1949–
54). Signaturen ”F.d. Uppsaliensares” artikel i DN infördes 9/3 1902. Fyris’ artikel
om behovet av överblickbara kursfordringar publicerades 23/2 1885. Recensionerna
av Verdandis studiehandbok infördes i Upsala och SvD 15/9 respektive 22/9 1887.
SvD 18/9 1901 skriver om Carl Axel Reuterskiölds studievägledning. Studentbladets
artikel om behovet av ämnesföreningar infördes 31/1 1846. Om seminarierna, se
Reinhold Geijers framställning i Upsala universitet 1872–1897 2 (1897). Frågan om lokalsituationen för seminarierna behandlas i HSP 13/10 1894 samt StKP 20/3 och 2/6
1897. En utförlig sammanfattning av diskussionen kring seminariernas införande
ingår i UP 13/3, 15/3 och 17/3 1876. Birgit Wijkman utreder lokalfrågan för seminarierna i Byggnadsfrågan för humanistiska sektionen – Ett hundraårigt bekymmer
(1976). Principiella resonemang om seminarieundervisningens betydelse förs vidare
i Peter Hellqvist, ”Att tänka fritt och att tänka rätt”, Ideologi och institution, eds.
Sven-Eric Liedman och Lennart Olausson (1988). Om det historiska seminariets
tioårsjubileum, se Fyris 8/5 1894. Om sommarkurserna vid Uppsala universitet, se
bland annat J.A. Lundells rapport i Verdandi 1894, Uno Stadius, Samvärkan mellan
universitetsbildning och folkbildning i Upsala (1893) samt August Åkerlindhs skildring i Upsala universitet 1872–1897 2 (1897). Johan Kärnfelt uppmärksammar sommarkurser och universitetsutvidgning i sin studie över den svenska populärvetenskapens historia, Mellan nytta och nöje (2000). Citatet ingår i UNT 26/8 1893. Svensk
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läraretidnings rapport inflöt 23/8 1893. I UNT 20/1 1906 återfinns ett reportage om
ferieuniversitetet i Växjö. Carl Cederblad har skrivit om Uppsala Arbetarinstitut
(1933). Jämför Bertil Bergqvist, Arbetarrörelsen i Uppsala (1992).

Teologiska fakulteten
För en allmän kyrkohistorisk orientering och översikt över perioden, se till exempel Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7 (2003), Edvard Rodhe, Svenska kyrkan
omkring sekelskiftet (1930) och Alf Tergel, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901–1911 (1969). Sven Göransson behandlar prästutbildningens utveckling under 1800-talet i Ny kyrklig tidskrift 1955. Jämför Oloph Bexell, ”Prästutbildning, prästtjänster och prästerlig befordran i äldre tid”, Strängnäs stifts herdaminne
IV (1995) samt densammes ”Den teologiska examensordningens utveckling”, Promotionsfesten i Uppsala den 24 januari 2003 (2003). Jämför Emanuel Linderholms
historik över de teologie doktorspromotionerna i universitetets inbjudningsskrift
till 1936 års promotion. UNT:s kommentar rörande beslutet att genomföra 1911 års
teologie doktorspromotion i domkyrkan infördes 29/5 1911. Konsistoriets diskussion om prebendepastoratens indragning den 12/9 1867 refereras utförligt i UP 1/10
1867. Om Kungl. Maj:ts avslag på Gamla Uppsala församlings anhållan om att prebendet skulle upphöra, se Upsala 10/4 1890. Elis Heümans syn på prästutbildningen
framlades i Vårt Land 21/8 1901.

Exegetik
Sten Hidal har skildrat utvecklingen inom exegetiken och den historiska bibelkritikens genombrott i Sverige i Bibeltro och bibelkritik (1979). Citatet från Ernst Billing återfinns i Herdabrev till prästerskapet i Västerås stift (1920). S.A. Fries skildrar
mötet med Julius Wellhausen i AB 19/10 1895. Ludvig Bergströms presentation
av Friedrich Delitzsch’ teorier i Föreningen för semitiska språk 17/3 1903. Nathan
Söderbloms uppsats ”Uppenbarelsereligion” ingår i Skrifter i teologiska och kyrkliga ämnen tillägnade domprosten C.A. Torén (1903). Om Wellhausendiskussionen i
Föreningen för semitiska språk 24/10 1889, se föreningens protokollsbok, UUB, U
2090 a. Om Otto Myrberg, se Karl Oskar Larsson, Professor Otto Ferdinand Myrberg
(1932), Gösta Lindeskog, ”O.F. Myrbergs vetenskapliga gärning”, Svensk exegetisk
årsbok 1946 samt Erik Stave, ”Några livsintryck från professor O.F. Myrberg”, HoL
II (1922). Myrberg utnämndes 1860 till adjunkt, se härom TFP 24/6 1860 respektive
StKP 21/7 1860. Meningsutbytet mellan Myrberg och Boström om helvetesläran
fördes i UP 8/4, 12/4, 20/5 och 27/5 1865. Om Conrad Theodor Hjerpes utnämning
till adjunkt, se TFP 12/2 1863 och StKP 21/3 1863. Om tillsättningen av professuren
i exegetisk teologi 1866, se TFP 27/11 1865 och StKP 16/12 1865. Myrbergs svar till
Martin Johansson infördes i Upsala 16/3 1878. Om Myrbergs markering mot K.H.
Gez. von Schéele under diskussionen om adjunktsreformen, se TFP 18/8 1877. I
StD 7/12 1881 införde Myrberg sin nedgörande recension av von Schéeles Teologisk symbolik. Dagen därpå svarade von Schéele i samma tidning. Bertil Åberg har
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författat studien Individualitet och universalitet hos Waldemar Rudin (1968). Om
Rudins utnämning till adjunkt, se TFP 27/2 1875 och StKP 30/3 1875. Om debatten
kring J.A. Ekmans docentur i exegetisk teologi, se TFP 31/5 1877. Hjalmar Danell
skriver om Frans August Johansson i Kyrklig Tidskrift 1910. Om Erik Staves utnämning till extra ordinarie professor i exegetik, se TFP 19/12 1898 och StKP 28/1 1899.
Sven Linder skildrar Erik Staves insats i Svensk exegetisk årsbok 1940. Elis Heümans
kritik mot Stave och bibelkritiken infördes i Vårt Land 21/8 1901. Anders Neander
har utgivit sin polemik med S.A. Fries under titeln Kritisk granskning af tvenne hufvudpunkter i S.A. Fries’ Israels historia jämte karaktäristik af Wellhausenska skolan
(1894). AB:s protest mot Åhlinska skolans beslut att avskeda S.A. Fries infördes
17/11 1894. Torgny Segerstedt införde sin osignerade artikel i SvD 24/3 1903. Robert
Höckerts plagiatanklagelse mot Stave publicerades i GHT 27/11 1901. Debatten
fortsatte i UNT 29/11 1901, Upsala 3/12 1901 och NDA 9/12 1901. Höckerts brev till
S.A. Fries 21/4 1902, UUB, T3 k:9. Citatet från Gustaf Aulén återfinns i Från mina
nittiosex år (1975). Om Fries, se Gösta Lindeskog m.fl., S.A. Fries 1867–1914 (1942).
Om Adolf Kolmodins utnämning till extra ordinarie professor, se TFP 26/5 1902
och StKP 19/9 1902. Den kritiska artikeln i SvD publicerades 19/9 1902. UNT:s ledare ”Docenten Kolmodin och Darwinismen” publicerades 9/1 1903. Arvid G. Högboms föredrag om missbruket av naturvetenskaperna refererades i UNT 3/12 1890.
UNT:s kommentar rörande Kolmodins utnämning infördes 14/3 1903. Kolmodins
kritik av darwinismen och utvecklingsläran ingår i Tidskrift för kristlig tro och bildning 1890 och 1891. Om förslaget att dela upp de båda professurerna i Gamla respektive Nya testamentets exegetik, se TFP 12/12 1903.

Kyrkohistoria och teologiska prenotioner
En minnesteckning över Jacob Ulric Segerstedt ingår i Handlingar rörande prestmötet i Linköping den 20, 21 och 22 augusti 1862 (1862), senare delen. Se även K.J.
Metzén, Bortgångne lärare af Linköpings stift (1862). Om Henrik Gustaf Hultmans
utnämning till ordinarie professor, se TFP 29/4 1859 respektive StKP 14/5 1859.
Om tillsättningen av adjunkturen efter Jacob Ulric Segerstedt, se TFP 2/1 1860
och StKP 26/1 1860. Om tillsättningen av kalsenianska professuren efter Hultman, se TFP 29/10 1861 och StKP 3/12 1861. Adolf von Engeströms ”Minnestal
öfver framl. Biskop Carl Alfred Cornelius” ingår i Handlingar rörande prestmötet i
Linköping den 18, 19 och 20 juni 1895 (1895). Om Cornelius, se även Fyris 10/2 1893
och SvD 10/2 1893. Denis Borg har infört en levnadsteckning över Theodor Norlin
i Korsblomman 1871. Om konkurrensen mellan Robert Sundelin och Henry Tottie,
se TFP 28/4 1886 och StKP 5/6 1886. Om utnämningen av Herman Lundström,
se TFP 3/9 1898 respektive StKP 13/9 1898. Om K.H. Gez. von Schéeles utnämning till extra ordinarie respektive ordinarie professor i teologiska prenotioner och
teologisk encyklopedi, se TFP 18/8 1877 och 7/12 1878 respektive StKP 8/10 1877
och 25/1 1879. Sten Hidal har skrivit biografin K.H. Gez. von Schéele (1977). Jämför
Johannes Norrby, Knut Henning Gezelius von Schéele (1925), varur det citerade omdömet om professurens karaktär är hämtat. Om den skämtsamma uttolkningen
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av initialerna K.H. Gez., se Eva Hedén, Utanför ringmuren (1945) samt Hans Falk,
Socialistprästen (1998). UP 27/2 1882 om protesterna vid nordiska festen. Om J.A.
Ekmans utnämning till professor, se TFP 15/12 1886 och StKP 5/3 1887. Herman
Lundström har utgivit minnesteckningen Ärkebiskopen doktor Johan August Ekman
(1915). Om Nathan Söderbloms utnämning, se TFP 21/3 1901 och StKP 4/5 1901. Söderbloms brev till Stave är daterat 15/2 1901. Litteraturen om Nathan Söderblom är
mycket omfattande. Nathan Söderblom (2000), eds. Carl Fredrik Hallencreutz och
Öyvind Sjöholm, innehåller informativa uppsatser och utförlig bibliografi. Förutom
speciallitteraturen hänvisas till Tor Andraes Nathan Söderblom (1931) samt Bengt
Sundklers Nathan Söderblom (1968). Söderbloms installationsföreläsning återges i
UNT 25/9 1901. Gottfrid Billings tankar om ärkebiskopsvalet 1914 återfinns i hans
levnadsminnen från biskopstiden i Lund, vilka är utgivna av Hilding Pleijel och
ingår i Samlingar till svenska kyrkans historia 41 (1975). En grundläggande utredning av ärkebiskopsvalet 1914 ingår i Johan Sundeens avhandling om J.A. Eklund,
Andelivets agitator (2008). Se även Bengt Sundkler, ”Nathan Söderblom och Uppsala”, UNT 11/7 1981. Nils Johan Göranssons kommentar infördes i UNT 2/12 1913.
UNT:s ledare om ärkebiskopsvalet publicerades 10/12 1913. Om J.A. Eklund, se även
Elis Malmeström, Eklund, Söderblom och Billing (1969) samt Kjell Blückerts uppsats
i Svenska historiker, eds. Ragnar Björk och Alf W. Johansson (2009) och däri anförd
litteratur. Om Edgar Reuterskiölds utnämning, se TFP 15/1 1916 och StKP 5/2 1916.
K.B. Wiklunds kritiska recension infördes i Ymer 1913. Oscar Ödquist har skrivit
Biskop Edgar Reuterskiöld (1934). Eva Stohlander Axelsson har ingående skildrat
striden om Torgny Segerstedts docentur i Ett brännglas för tidens strålar (2001).
Hennes studie innehåller dessutom en omfattande bakgrundsteckning till konflikterna mellan radikala och ortodoxa teologer i Uppsala och Lund under 1890-talet.
StD:s artikel infördes 9/11 1903. Professorernas protest inflöt i samma tidning 22/11
1903. Jämför TFP 28/5 1903. UNT:s kommentar infördes 29/5 1903. Teodor Odhners
tal vid Gustaf Adolf-firandet återges i UNT 7/11 1903. Inläggen i debatten mellan
Odhner och Carl Norrby infördes i Upsala 10/11, 12/11, 13/11, 16/11 samt 17/11 1903.

Dogmatik och moralteologi
Per Sondén har utgivit den omfattande biografin Biskop Anders Fredrik Beckman
(1931). Striden om helvetesläran skildras av Bertil Brisman i Barometern 27/2 1964.
Upsalas kommentar om Beckmans förhållande till väckelserörelsen infördes 11/3
1851. Om Beckmans utnämning till domprost, se StKP 4/2 1863. Harald Wieselgren
skildrar Claes Adolf Hultkrantz i Ur vår samtid (1880). Om Hultkrantz och religionsfrihetsfrågan, se Per Dahlman, Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning (2009). Om Martin Johansson, se Carl J. E. Hasselberg, Biskop Johansson (1912).
Om tillsättningen av professuren i dogmatik och moralteologi 1877, se TFP 28/4
1877 och StKP 8/6 1877. Om motsvarande tillsättning 1890, se TFP 3/9 1890 respektive StKP 26/11 1890. Debattinläggen om Claës Elis Johanssons docentavhandling infördes i Upsala 3/4 och 4/4 1884. Om Robert Sundelins utnämning till extra
ordinarie professor, se TFP 4/2 1881 och StKP 9/4 1881. Om Johan Erik Berggrens
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respektive Frans August Johanssons utnämningar till samma professur, se TFP
20/12 1887 och 28/3 1892 samt StKP 25/2 1888 och 7/5 1892. Om Berggrens utnämning till den ordinarie professuren, se TFP 3/9 1890 samt StKP 26/11 1890. DN:s
angrepp på fakulteten infördes 7/10, J.A. Ekmans svar inflöt 15/10 i samma tidning.
Nils Johan Göransson porträtterar Johan Erik Berggren i Bibelforskaren 1919. Jämför Gunnar Rudbergs framställning i Vestrogothica 10 (1953). Clas Warholm utgav
1883 Om bibelkommissionens öfversättning 1882 och textus receptus, vilken Berggren
recenserade i Nordisk revy 1883. Därpå följde ett meningsutbyte i Wäktaren 10/5 respektive 17/5 1883. Jämför Upsala 2/6 1883. Om Hjalmar Danell se Hvar 8 Dag 15/2
1914. Om Danells och Billings utnämningar, se TFP 3/12 1896 och 23/11 1907 samt
StKP 5/2 1897 och 18/1 1908. UNT:s och AB:s kommentarer rörande Fredrik Fehrs
extraopposition vid Danells disputation infördes 28/5 och 30/5 1892. Jämför Fyris
1/6 och 3/6 1892 samt StD 30/5 respektive 31/5 1892. Danells vittnesbörd om Kyrklig tidskrifts inriktning ingår i hans nekrolog över Frans August Johansson i Kyrklig
tidskrift 1910. Recensionen av Erik Staves Bibelkritikens inflytande på det kristliga
troslifvet infördes i Kyrklig tidskrift 1901. Om Söderbloms tveksamhet inför Danells
förmåga som sakkunnig, se TFP 18/9 1906. Citatet från Oscar Bensow är hämtat ur
dennes besvärsskrift Underdåniga besvär öfver Större akademiska konsistoriets i Uppsala den 18 januari 1908 upprättade förslag underdåniga förslag till återbesättande af
e.o. professorsämbete i dogmatik och moralteologi (1908). Om utnämningen av Nils
Johan Göransson, se TFP 15/10 1910 och StKP 29/10 1910. Gerda Billing har skildrat
maken Einars senare professorstid i Fjärran Upsalaår (1955). Om Billings teologi,
se Gustaf Wingren, Einar Billing (1968) samt Gösta Wrede, Kyrkosynen i Einar Billings teologi (1966). Jämför Einar Billing in memoriam, ed. Nils Bolander (1940) och
Erik Montan, Einar Billing (1943). Hjalmar Lindroth har studerat Lutherrenässansen
i nyare svensk teologi (1941). Jämför Carl Axel Aurelius, ”Den svenska Lutherrenässansen” i Vår Lösen 1999:7/8.

Praktisk teologi
Carl Axel Torén har infört självbiografin ”En blick på mitt förflutna lif” i Tidskrift
för kristlig tro och bildning 1892. J.T. Bring har skrivit en utförlig nekrolog över
Torén i Nordisk universitetstidskrift 1905/06. Vidare har Hjalmar Psilander författat minnesteckningen Carl Axel Torén (1920). En mer personligt hållen skildring
är Ivar Norberg, ”Promenader med domprosten Torén”, Uppsalaminnen, HoL 18
(1937). Om K.H. Gez. von Schéele, se anförda arbeten av Sten Hidal och Johannes Norrby. Henrika Scheffer har utgivit studien Ernst Jakob Keijser (1925). Oloph
Bexell har skrivit om Liturgins teologi hos U. L. Ullman (1987). Om Henry Totties utnämning, se TFP 4/10 1892 och StKP 19/11 1892. Jämför Olof Holmström,
Kritisk belysning af teologiska fakultetens och sakkunniges utlåtanden i fråga om
återbesättande af professuren i pastoralteologi vid Upsala universitet (1892). Om Carl
Martins utnämning, se TFP 13/11 1901 samt StKP 30/11 1901. Om Oscar Quensels
utnämning till extra ordinarie respektive ordinarie professor i praktisk teologi,
se TFP 16/2 1898 samt StKP 19/3 1898, 27/11 1909. Om Edvard Rodhe, se Oloph
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Bexell, ”Edvard Rodhe och den praktiska teologin”, Religion och Bibel 2003/04. Se
även Bexells uppsats ”Kyrkan som forskningsobjekt”, Kyrkohistorisk årsskrift 2001.
Om utnämningen av Rodhe, se TFP 30/1 1912 respektive StKP 24/2 1912. Om
tillsättningarna av adjunkturen i pastoralteologi, se TFP 5/11 1857, 1/3 1865, 20/10
1869 samt StKP 5/12 1857, 22/3 1865 och 10/12 1869. Adolf Kolmodins handskrivna
”Några drag ur gotlandssonen e.o. professor Carl Julius Norrbys liv” i UUB, T 3
l:21. Jämför J.Th. Bring, ”Carl Norrby in memoriam”, Bibelforskaren 1919. Norrbys
avslöjande artikel om Helga De la Brache infördes i NDA 7/2 1870. Om instruktionerna för adjunkturen i praktisk teologi, se KuBr 12/3 1831. Om konkurrensen
mellan J.A. Ekman och Carl Norrby, se TFP 12/4 1882 respektive StKP 3/6 1882.
DN:s respektive AB:s kommentarer infördes 29/3 och 5/9 1882.

Juridiska fakulteten
Lars Björne har utgivit ett omfattande och informativt fyrabandsverk om Den nordiska rättsvetenskapens historia (1995–2007). Närmast aktuella i detta sammanhang
har varit verkets andra del Brytningstiden (1998), som omfattar tiden 1815–70, samt
den tredje delen Den konstruktiva riktningen (2002) om perioden 1871–1910. Marie
Sandström skildrar juridiska fakultetens utveckling under 1800-talets andra hälft,
inte minst Knut Olivecronas insatser, i avhandlingen Die Herrschaft der Rechtswissenschaft (1989). En översikt över juridiska fakultetens historia i Uppsala lämnas
i Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet (1976). Se vidare Henrik Schücks inbjudningsskrift till Folke Wetters professorsinstallation (1913). En översikt utgör
vidare Jan Eric Almquists Svensk juridisk litteraturhistoria (1946). Om ämnenas fördelning över professurerna, se JFP 24/10 1888 och 16/4 1889 samt KuBr 21/6 1889.
Jämför JFP 8/10 1890 och KuBr 20/3 1891. Om David Davidsons förslag att stärka
civilrättens ställning, se till exempel JFP 13/5 1910, StKP 28/5 1910 och KuBr 29/6
1912. Jämför Carl Axel Reuterskiöld, Nya handlingar i frågan om ändrad ämnesfördelning mellan professurerna inom Upsala juridiska fakultet (1910). Se även Upsala
1/3 1912. UNT:s kommentar om juristers ekonomiska villkor infördes 17/4 1901.
Alfred Winroths tal inför Juristföreningen för Skåne och Blekinge 1885 ingår i Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning 1886. Om Ernst Tryggers och Carl
Axel Reuterskiölds respektive syn på juridicofilen vid 1900-talets början, se Berndt
Forsgrén, ”En stockholmare i Uppsala i seklets början”, Holmiana VI (1967). Citatet
från Robert Dickson är hämtat från dennes Minnen (1920). AB:s kritik mot den
juridiska undervisningen infördes 15/4 1858.

Civilrätt
Knut Olivecronas självbiografi Hågkomster samlade från en lång lefnad är utgiven
av Carl Frängsmyr (2008). Om tillsättningen av professuren i civilrätt 1852, se Carl
Frängsmyr, ”Kanslern och den akademiska friheten”, Lychnos 2005 och däri refererade källor. Se även JFP 14/5 1851, StKP 27/5 1851 samt UCorr 20/9 1851. Ivar Seth
och Martin Bergman har båda författat studier kring dödsstraffsdebatten och där-
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vid uppmärksammat Olivecronas insats, se Seths Överheten och svärdet (1984) och
Bergmans Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal (1996).
Olivecronas yttrande i Högsta domstolen angående dödsdomarna mot Gustaf
Adolf Hjert och Konrad Tector 1876 återges i UP 13/3 1876. Åtskillig biographica,
till exempel brev dagböcker, tidningsurklipp, fotografier och Olivecronas privata
exemplar av Juels smädeskrift, finns i RA, Olivecronska familjearkivet. Jan-Olof
Sundell har skrivit om Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 (1987).
Om Winroths utnämning till professor i Uppsala, se JFP 21/9 1899 och StKP 21/10
1899. Om tillkomsten av professuren i juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt, se KuBr 22/1 1898. Om tillsättningen av denna professur, se
UNT 17/4 1901. Wilhelm Sjögren har författat en nekrolog över Alfred Winroth i
Tidsskrift for retsvidenskab 1915. Jämför Gunilla Strömholm, ”Elsa Eschelsson”, De
lege 1997. LD 2/4 1898 återger Morgonpostens artikel om Winroths protest mot att
lärostolen i civilrätt endast utlystes som en extra ordinarie befattning. Om detta
ärende, se vidare Handlingar angående en inom Juridiska Fakulteten ledig ordinarie
professur (1898). Om Winroths syn på Nordlings respektive sin egen utformning
av civilrätten, se JFP 28/1 1905 respektive Upsala 11/5 1906. Om Winroths kritiska förhållningssätt gentemot monografier och förstlingsverk, se UNT 19/11 1904.
Om Hjalmar Hammarskjölds utnämning till professor i speciell privaträtt, se JFP
9/9 1891 samt StKP 3/10 1891. Dag Hammarskjöld skildrar fadern Hjalmar Hammarskjöld i sitt inträdestal i SvA 1954. Om Hjalmar Hammarskjöld, se även Adam
Afzelius’ och Nils Herlitz’ nekrologer i Svensk juristtidning respektive Förvaltningsrättslig tidskrift 1953. Om Herman Dahlbergs utnämning till samma professur, se
JFP 15/9 1898 samt StKP 11/10 1898. Om Carl Axel Reuterskiölds utnämning till
professuren i juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt, se
JFP 15/4 1901 samt StKP 14/10 1899 och 4/5 1901. Citatet från Reuterskiöld angående Wilhelm Sjögrens kritik är hämtat ur Några ord som efterskrift till boken ”Kritik
och motkritik” (1901). Om tillsättningarna av de båda professurerna i civilrätt 1914,
se JFP 23/2 1914 och StKP 18/3 1914 respektive 11/11 1916.

Nationalekonomi med finansrätt
Harald Wieselgren har infört nekrologer över Pehr Erik Bergfalk och Carl Gustaf
Hammarskjöld i Ny Illustrerad Tidning 8/2 1890 respektive Svea 1899. Om Henry
Charles Careys besök i Sverige, se Knut Olivecronas Hågkomster, ed. Carl Frängsmyr (2008). AB:s kommentar om Bergfalks undervisning infördes 15/4 1858. Upsala
kritiserade Bergfalks föreläsningar om koleran 1/11 1853, varpå Bergfalk svarade i
UCorr 5/11 1853. Om juridiska fakultetens beslut att resa en minnesvård på Bergfalks grav, se Upsala 6/10 1892. Om G.K. Hamiltons utnämning till adjunkt i nationalekonomi, folkrätt samt svensk stats- och specialrätt, se JFP 11/5 1859 och StKP
24/5 1859. Om Theodor Rabenius’ professorsutnämning, se JFP 14/12 1861 respektive StKP 15/2 1862. Om Ludvig Annerstedts respektive Carl Gustaf Hammarskjölds utnämningar till adjunkt, se JFP 1/3 1865 och 9/4 1870 respektive StKP 22/3
1865 och 23/4 1870. Om Hammarskjölds utnämning till professor i nationalekonomi
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och finansrätt, se StKP 1/6 1877. Om utnämningen av David Davidson, se JFP 1/11
1889 samt StKP 23/11 1889. Carl G. Uhr har författat studien Economic doctrines of
David Davidson (1975) liksom en kortare teckning av Davidsons insats i Ekonomisk
Debatt 1989. En äldre biografisk studie utgör Eli F. Heckschers skildring i KVAL 8
(1949–54). Davidsons insats berörs även i Ylva Hasselberg, Industrisamhällets förkunnare (2007). Om Ekonomisk tidskrift, se Mats Persson, ”The first century of the
Scandinavian Journal of Economics”, Scandinavian Journal of Economics 1998:1. Om
Knut Wicksells docentansökan 1896, se Torsten Gårdlunds Knut Wicksell (1956,
nytryck 1990).

Kriminal- och processrätt
Biografiska uppgifter om Johan Christopher Lindblad ingår i UP 3/4 1876. Om tillsättningen av Ludvig Annerstedt, se JFP 28/10 1875 samt StKP 7/12 1875. Om Ivar
Afzelius’ respektive Ernst Tryggers utnämning till professor i processrätt, se JFP
25/4 1879 och 21/11 1887 samt StKP 24/5 1879 och 24/1 1888. Om Ivar Afzelius, se
Tor Hedbergs inträdestal i SvA 20/12 1922, SvAH 34 (1923) samt Wilhelm Sjögrens
artikel i Svensk juristtidning 1921. Se även Kjell Å. Modéers och Jan-Olof Sundells
uppsatser i Rättsvetenskap och lagstiftning i Norden, ed. Yrjö Blomstedt (1982). Ernst
Tryggers juridiska verksamhet och författarskap behandlas i GKVB 1944. Om Trygger, se även Nils Alexanderson, Juristprofiler – och ett par andra (1948). Gulli Petrini
skriver om Signe Trygger i Hertha 1934:7. Om fakultetens syn på Hugo Gemmels
klagomål, se JFP 6/7 1908. Om tillsättningen av Thore Engströmer, se JFP 24/2 1912
samt StKP 2/3 1912. Om Johan Hagströmers utnämning till professor i kriminalrätt,
se JFP 25/8 1877 och StKP 8/10 1877. Folke Wetter skildrar Hagströmers insats i StD
17/5 1910. Om Folke Wetters utnämning, se JFP 25/4 1913 och StKP 21/5 1913.

Statsrätt och folkrätt
Om stridigheterna kring vikariatet efter Carl Olof Delldéns död, se Carl Frängsmyr, ”Kanslern och den akademiska friheten”, Lychnos 2005. Nekrologer över Herman Rydin ingår i Tidsskrift for retsvidenskap 1905 samt Nordisk universitetstidskrift
1905/06. Om Rydins utnämning till professor, se JFP 12/5 1855 respektive StKP 31/5
1855. Åtskilliga personliga intryck lämnar sonen och namnen Herman Rydin i Ur
minnet och andra gömmor I (1929). Se även Gunnar Gerdner, ”Herman Ludvig Rydins ungdom”, Natio Smolandica 12 (1949). Torgny Nevéus har utgivit Rydins brevväxling med ett antal studentkamrater i 1840-talets verklige uppsalastudent (2004).
Om utnämningen av Hugo Blomberg, se JFP 9/3 1891 och StKP 25/3 1891. Om
kallelsen av Carl Axel Reuterskiöld till den statsrättsliga lärostolen, se JFP 8/11,
16/11 och 27/11 1909 respektive StKP 4/12 1909. Simon J. Boëthius skriver om Hugo
Blomberg i HT 1909. En nekrolog över Blomberg ingår i Upsala 27/10 1909.

Rättshistoria
Stig Jägerskiöld har skildrat den historiska skolan i Sverige i konferensvolymen Den
historiska skolan och Lund (1982). Om Victor Nordlings respektive Isak Landtman-
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sons utnämningar, se JFP 8/4 1867 och 29/12 1868 samt StKP 16/5 1867 och 6/2
1869. Om innebörden av professuren i romersk rätt, rättshistoria och juridisk encyklopedi, se JFP 5/10 1866. En nekrolog över Casper Wahlberg ingår i UP 18/4
1877. Wilhelm Sjögren ägnas ett avsnitt i Nils Alexandersons Juristprofiler (1948).
Om Westmans utnämning till professor i rättshistoria, se JFP 7/10 1910 samt StKP
24/10 1908 och 15/10 1910. Thore Engström har skrivit Karl Gustaf Westman in memoriam (1944). Åke Holmbäck och Henrik Munktell har infört levnadsteckningar
över Westman i KHVÅ 1944 respektive KVSÅ 1944. Se även Rolf Nygrens uppsats i
Svenska historiker, eds. Ragnar Björk och Alf W. Johansson (2009).

Medicinska fakulteten
Om medicinska fakulteten, se Gunnar Ström, Uppsala university 500 years: 3. Faculty of medicine at Uppsala university (1977). Gustaf Nordlund har skrivit avsnittet om fakulteten i Upsala universitet 1872–1897 (1897). Ulrik Quensels historik
över Upsala Läkareförening i ULF 1932/33 innehåller väsentlig information även
om själva fakulteten. Ett mer översiktligt arbete är Gunnar von Bahrs Medicinska
fakulteten i Uppsala (1977). Citatet från Per Hedenius om fakultetens bristande lärarresurser ingår i P.M. om en ny medicinsk profession (1858). Citatet från Olof Glas
angående adjunkternas svåra situation är hämtat från Den Medicinska Faculteten i
Upsala i dess närvarande skick (1860). Om svårigheten att besätta adjunkturerna, se
vidare fakultetens inlaga i samband med adjunktsreformen, MFP 13/9 1875. Gustaf
Retzius’ kritik mot medicofilen infördes i Hygiea 1889.

Praktisk medicin
Om Olof Glas’ utnämning till professor efter Hwasser, se MFP 30/1 1856 samt StKP
16/2 1856. För utförliga samtida minnesteckningar över Olof Glas, se Upsala 6/3
1880 respektive Ny Illustrerad Tidning 13/3 1880. En handskriven nekrolog, författad av signaturen H.F., i UUB, X 240 [Olof Glas]. Per Hedenius har skrivit levnadsteckningen Johan Anton Waldenström (1880). Om Fredrik Johan Björnströms utnämning till adjunkt i praktisk och teoretisk medicin, se MFP 22/2 1865 samt StKP
22/3 1865. Om tillsättningarna av professuren 1879 och 1882, se MFP 12/7 1879 och
15/1 1882 respektive StKP 1/9 1879 och 11/3 1882. Torbjörn Gustafsson (Chorell)
behandlar bland annat Salomon Henschen i Själens biologi (1996). Solveig Jülich
skildrar Henschens intresse för röntgentekniken i Skuggor av sanning (2002). Om
Henschen, se även nekrologer av Nils Antoni i KVAÅ 1932 och J. Tillgren i Nordisk
medicinsk tidskrift 1931:3. K.V. Ossian Dahlgren har skrivit om Anders Regnell och
hans svenska gäster i Brasilien, särskilt Gustaf A. Lindberg och Salomon Henschen i
Svensk botanisk tidskrift 1962:56. Om Karl Petréns utnämning, se MFP 3/4 1902 samt
StKP 3/5 1902. Nekrologer över Petrén ingår i Svenska läkartidningen och Hygiea
1927. Petrén har även ägnats en studie av Axel Westman i KVAL 9 (1955–67). Om
konkurrensen mellan Gunnar Forssner och Israel Holmgren, se MFP 27/11 1911
samt StKP 24/2 1912. Jämför Israel Holmgren, Mitt liv, I (1959). DN:s artikel ”Strid
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om Uppsalaprofessuren i medicin” infördes 28/2 1912, Allvar Gullstrand intervjuades samma dag i Upsala. Israel Holmgrens levnadsteckning över Gunnar Forssner
är publicerad i Hygiea 1915. Om Gunnar Forssners fond, se UNT 25/5 1916. Om
Ragnar Fribergers kallelse till den ordinarie professuren, se MFP 24/2 1915 respektive StKP 13/3 1915. Omvandlingen av adjunkturen i teoretisk och praktisk medicin
till en extra ordinarie professur i pediatrik och praktisk medicin skedde genom
KuBr 2/1 1879. Om tillsättningen av denna nya lärostol, se MFP 28/11 1883 samt
StKP 1/2 1884. Ragnar Friberger sammanfattar Oscar V. Petterssons verksamhet i
ULF 1912/13 samt i Allmänna svenska läkartidningen 1912. Ivar Thorling har skrivit
Om e.o. professuren i pediatrik och praktisk medicin vid Uppsala universitet (1959).
Om Gunnar Forssners utnämning till innehavare av denna lärostol, se MFP 19/12
1910 samt StKP 31/1 1911. Om Ragnar Fribergers motsvarande utnämning, se MFP
20/10 1913 och StKP 1/11 1913.

Kirurgi och obstetrik
Om utnämningen av Carl Benedict Mesterton, se MFP 14/3 1857 samt StKP 8/4
1857. Mestertons ”Föreläsningar i kirurgi, obstetrik och gynekologi 1856–74”, finns i
UUB, D 1320 a. Äldre och kortfattade levnadsteckningar över Mesterton återfinns
i Ny Illustrerad Tidning 20/4 1889, Fyris 8/4 1889 samt i Edward Clasons ”Vid af
täckandet af Carl Benedict Mestertons grafvård”, ULF 1898/99. Vidare har Gideon
Wilhelm (G.W.) Törnqvist författat studien Carl Benedict Mesterton (1940). Om
den utländska studieresan 1863–65, se Carl Benedict Mesterton, ”Anteckningar
från Mestertons såsom Letterstedtsk stipendiat 1864–65 företagna utländska studieresa”, UUB, D 1320 e. Mesterton har själv skildrat 1862 års kejsarsnittsoperation
i UUÅ 1877. UP 11/2 1884 om att Mesterton mottog sin 50 000:de patient vid kirurgiska polikliniken. Om inrättandet av Mestertons stipendiefond, se MFP 13/12
1901. Om Carl Brelins respektive Fredrik Johan Björnströms utnämningar till adjunkturen i kirurgi, se MFP 11/3 1862 och 26/10 1863 respektive StKP 1/4 1862 och
7/11 1863. Om Karl Gustaf Lennanders utnämning till professor efter Mesterton,
se MFP 15/10 1890 samt StKP 26/11 1890. Wolfram Kock har infört uppsatsen ”Genombrottstiden i svensk kirurgi 1880–1920” i Svenska Läkaresällskapets handlingar
76:2 1955. Om Lennander, se John Bergs minnesteckning i Hygiea 1908, Fredrik
Zachrissons och Carl M. Fürsts artiklar i ULF 1908 respektive KVAÅ 1909 samt
Gunnar Nyström, ”Karl Gustaf Lennander och Uppsalakirurgien vid sekelskiftet”,
Svenska läkartidningen 1904–1953, jubileumsnummer 1954. Lennander införde sina
studier kring blindtarmsoperationer i ULF 1891/92 och 1892/93. Om Lennanders
intresse för kirurgiprofessuren i Lund, se Elis Essen-Möller, ”Bidrag till Lunds medi
cinska fakultets historia”, LUÅ 1948. Om Lennanders testamente, se UNT 23/3
1908. Hjalmar Forssner har infört en levnadsteckning över Fredrik Zachrisson i
Allmänna svenska läkartidningen 1912. Jämför Upsala 19/2 1912. Den gynekologiska
vetenskapen i Sverige 1860–1925, inte minst Otto Lindfors’ och Carl David Josephsons insatser, behandlas i Ulrika Nilssons avhandling Kampen om kvinnan (2003).
Om Lindfors’ utnämning, se MFP 22/4 1893 och StKP 1/6 1893. Se även Lennart
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Norrlin, ”Axel Otto Lindfors”, Natio Smolandica 6 (1943). Om inskränkningen av
kirurgiprofessurens omfattning, se MFP 23/3 1908 respektive StKP 1/4 1908. Om
Gustaf Ekehorns utnämning, se MFP 18/10 1909 och StKP 6/11 1909. Om Carl
David Josephsons kallelse till professuren i obstetrik och gynekologi, se MFP 13/9
och 4/10 1909 respektive StKP 6/11 1909. Fredrik Berg har skrivit Några anteckningar om adjunkten John Björkén (1961) samt Oftalmologin i Sverige under 1800-talet
(1965). Om John Björkéns utnämning till samma adjunktur, se MFP 13/10 1865 respektive StKP 21/10 1865. Om det misslyckade försöket att kalla Björkén till extra
ordinarie professor, se MFP 18/1 1878. Om fakultetens försök att rekrytera Erik
Nordenson, se MFP 7/7 1894. Om kallelsen av Allvar Gullstrand, se MFP 12/9, 20/9
1894 och StKP 9/11 1894. Björn Tengroth och Fredrik Berg har porträtterat Allvar
Gullstrand i Förhandlingar från XVI Nordiska medicinhistoriska kongressen (1997)
respektive Swedish Men of Science, ed. Sten Lindroth (1952). Carl Wilhelm Oseen
har skrivit Allvar Gullstrand (1937). Wilhelm Nordenson har infört en nekrolog
över Gullstrand i Hygiea 1930. Om utverkandet av en personlig forskningsprofessur för Gullstrand, se MFP 2/9 1912 och StKP 7/9 1912. Om utnämningen av Carl
Lindahl, se MFP 18/1 1915 respektive StKP 6/2 1915.

Anatomi
Axel Johan Ekelund redogör för Edward Clasons verksamhet i Edward Clason 1829–
1912 (1913). Om Clason, se även August Hammars minnesteckning Edward Clason
(1912) samt Martin Ramström, ”Edvard Clason”, Allmänna svenska läkartidningen
1912. Jämför Gustaf Bergmarks ”Hwasserianer och män från sekelskiftets Upsala”,
Nordisk medicin 14:2 1942. Omdömet om Clasons hjärnkollegium är hämtat ur Israel
Holmgrens Mitt liv, I (1959). Citatet från Upsala infördes 23/2 1878. Nils von Hofsten behandlar anatomiprofessurernas historia i sin inbjudningsskrift till Martin
Wretes och Filip Hjulströms installationer (1944). Om Ivar Sandströms upptäckt
av bisköldkörtlarna, se Erik Ask-Upmarks, Bror Rexeds och Björn Sandströms Ivar
Sandström and the Parathyroid Glands (1967). Sandström behandlas även i Sven
Grauers’ biografi över Anna Sandström 1854–1931 (1961). För biographica om Ivar
Sandström, se även UUB, X 240. Motsvarande biografisk information rörande August Hammar finns i UUB, X 266 m. Om Hammars utnämningar till extra ordinarie professor i anatomi, särskilt histologi och embryologi respektive i anatomi,
se MFP 17/1 1894 och 26/11 1898 respektive StKP 17/3 1894 och 14/12 1898. Om
utnämningen av Vilhelm Hultkrantz till extra ordinarie professor, se MFP 30/11
1899 och StKP 9/12 1899. Gunnar Dahlberg har författat nekrologer över Vilhelm
Hultkrantz i ULF 1937/38, i Hygiea 1938 och i UNT 15/2 1938. Se även Gaston Backman, ”J. Vilhelm Hultkrantz och hans antropologiska forskning”, Ymer 1938 samt
Bengt Hesselmans minnesord i KVSÅ 1938. Om Gustaf Nordlunds utnämning till
extra ordinarie professor, se MFP 15/3 1892 samt StKP 11/4 1892. Om Ivar Bromans
och Martin Ramströms utnämningar till samma professur, se MFP 25/11 1901 och
28/9 1906 samt StKP 7/12 1901 och 20/10 1906. Om Ramström, se Martin Wretes
minnesord i ULF 1930/31.
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Patologi
Carl Mårten (C.M.) Sondén skriver om Per Hedenius i Hygiea 1896. Diverse biografiska uppgifter om Hedenius finns i UUB, X 267 dk. Se även Birgitta Rudberg,
Jag – Signe Hedenius (2010). Om utnämningen av Hedenius, se MFP 23/3 1859 och
StKP 16/4 1859. Hedenius’ rapport från Tysklandsresan 1862 infördes i ULF 1867/68.
Om Carl Sundbergs kallelse till professuren, se MFP 17/10 och 18/10 1895 samt
StKP 30/11 1895. En nekrolog över Sven Bayer ingår i Fyris 22/2 1886. Om Salomon
Henschens, Carl Sundbergs och Artur Vestbergs respektive utnämningar till laborator i experimentell patologi, se MFP 10/6 1880, 14/9 1892, 16/2 1898 respektive
StKP 2/10 1880, 5/11 1892 samt 26/3 1898. Om uppskjutandet av tillsättningen av
laboratorsplatsen, se MFP 29/1 1883. Om förslaget att omvandla laboratorsplatsen
till en extra ordinarie professur i patologi, se MFP 20/5 1896 respektive StKP 3/6
1896. Om tillsättningen av professuren efter Sundberg, se MFP 17/2 1902 och StKP
15/3 1902. Robin Fåhraeus har författat levnadsteckningar över Ulrik Quensel i
Hygiea 1934 samt i KVSÅ 1939. Ytterligare en nekrolog har H. Bergstrand publicerat i Nordisk medicinsk tidskrift 1935. Nils Gellerstedt har infört några minnesord
över Artur Vestberg i Hygiea 1935. Några biografiska uppgifter om Vestberg finns
även i Robin Fåhraeus’ tal vid minnesvården över Vestberg på Borgsjö kyrkogård,
återgivet i Ångermanland-Medelpad 1937. Om Vestbergs strid med Herman Petersson och medicinalstyrelsen, se UNT 31/5 och 3/6 1904. F.A. Gustaf Bergmans studie ”I Begrafnings- och Likbränningsfrågan ur medicinsk synpunkt”, varur citatet
är hämtat, ingår i ULF 1888/89. Upsala Läns Tidning avhånade hans ståndpunkt
10/11 1888. Recensionen av Bergmans Svenska folksjukdomar i Göttingische gelehrte
Anzeigen refereras i Upsala 5/2 1878. Om tillsättningen av professuren i hygien och
bakteriologi, se MFP 29/1 1914 samt StKP 14/3 1914.

Medicinsk kemi och farmakologi
Nils Johan Berlin porträtterar Elof Wallquist i KVAL 1 (1869–73). Om tillsättningen
av professuren i medicinsk kemi efter Wallquist, se MFP 29/5 1858 och StKP 12/6
1858. Olof Glas framförde sin syn på tillsättningsfrågan i Den medicinska Faculteten i Upsala i dess härvarande skick (1860). Om August Alméns utnämningar till
adjunkt i naturalhistoria och kemi respektive professuren i medicinsk kemi, se
MFP 5/6 1860 och 20/2 1861 respektive StKP 26/6 1860 och 13/3 1861. Om Almén,
se minnesteckningar av Klas Linroth i Hygiea 1904 och Olof Hammarsten i ULF
1903/04. Om Hammarstens utnämning till adjunkt i medicinsk och fysiologisk
kemi, se MFP 12/12 1872 och StKP 15/1 1873. Om Hammarstens kallelse till professuren i ämnet, se MFP 7/9 1883 respektive StKP 24/10 1883. Om Hammarsten, se
Bror Holmbergs och Gunnar Blix’ framställningar i KVAÅ 1934 respektive Hygiea
1932. Om tillsättningen av den extra ordinarie professuren, se MFP 4/4 1894 och
StKP 5/5 1894. Gunnar Blix har infört levnadsteckningar över Carl Thore Mörner
i ULF 1940/41 samt i KVSÅ 1941. Nekrologer över Mörner har även författats av
Torsten Thunberg i Hygienisk revy 1940, Nils Svedelius i Svensk botanisk tidskrift
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1941 och Ragnar Ekholm i Upplands nations årsskrift 3–4 (1940–41). Mörners ”Meddelande om surströmming” infördes i ULF 1895/96. En stor artikelserie om Byrån
för upplysning om läkemedelsannonsers utställning av humbugpreparat infördes i
Upsala, 4/7–27/7 1908. Erik Jorpes skildrar Sven Gustaf Hedins insatser i Hygiea
1933. Se även Gunnar Blix och Arvid Hjalmar Uggla, ”Sven Gustaf Hedin”, Natio
Smolandica 9 (1946). Om tillsättningen av den ordinarie professuren, se MFP 16/3
1908 och StKP 1/4 1908. För biografica kring Robert Fredrik Fristedt, se UUB, X
261:x. Om Fristedt, se även Karl Hedblom, ”R.F. Fristedt såsom medicinsk botanist”,
ULF 1892/93, Frithiof Lennmalms nekrolog i Hygiea 1893 samt Fyris 17/2 1893.
Om utnämningen av Fristedt till adjunkt i medicinsk naturalhistoria och kemi, se
MFP 9/12 1861 samt StKP 13/12 1861. Om Fristedts utnämning till extra ordinarie
professor, se MFP 14/7 1877 samt StKP 8/10 1877. Om utnämningarna av Henrik
Rosendahl respektive Mårten Elfstrand, se MFP 4/5 1895 och 16/2 1898 respektive
StKP 1/6 1895 och 19/3 1898.

Fysiologi
Artikeln i NDA om behovet av medel för en fysiologisk professur infördes 13/10
1863. Jämför KuBr 11/12 1863. Om Frithiof Holmgrens utnämning till professor,
se MFP 27/5 1864 samt StKP 11/6 1864. Jan Eric Olsén behandlar en rad aspekter
av Frithiof Holmgrens vetenskapliga insatser, inte minst synsinnets problematik, i
Liksom ett par nya ögon (2004). Gunnar Broberg skriver om Holmgrens hök–duvaexperiment och hans förhållande till lamarckismen i ”Lamarckismen i Sverige”,
Lychnos 1988. Holmgrens arbete om retinaströmmen infördes i ULF 1865/66. Lennart Bromander har kartlagt ”Vivisektionsdebatten i Sverige under 1880-talet” i
Lychnos 1969/70. De citerade debattinläggen infördes i AB 10/1, 6/2 och 22/2 1867.
Om Holmgren se även Ragnar Granits studie i KVAL 10 (1955–67) samt Gustaf
Fredrik Göthlins Frithiof Holmgren 22/10 1831–22/10 1931 (1931). Hjalmar Öhrvall
har porträtterat sin lärare i minnesbladet Frithiof Holmgren (1898). Kersti Ullenhag
har skrivit om ”Ann Margret Holmgren och rösträttsrörelsen” i Liberala pionjärer,
ed. Håkan Holmberg (2002). August Vilhelm Lundbergs angrepp på Ann Margret
Holmgren infördes i Fyris 4/4 1887. Ann Margret Holmgrens meddelande infördes i
Upsala 9/4 1887. Handlingarna kring Hjalmar Öhrvalls förordnanden som laborator
finns tryckta i Tvänne universitets-interiörer från Upsala (1889). Jämför MFP 12/1,
20/7, 17/10 1888 och 3/5 1890 samt MKP 26/1 1888 och StKP 17/6 1890. Artiklar
rörande fysiologiämnets tjugofemårsjubileum infördes bland annat i Fyris 23/10
1889, Upsala 24/10 1889, DN 26/10 1889, GHT 26/10 1889 samt Karlstadstidningen
30/10 1889. Om Öhrvalls professorsutnämning, se MFP 25/2 1899 och StKP 1/4
1899. DN:s kommentar infördes 27/10 1899. Gustaf Göthlin porträtterar Hjalmar
Öhrvall i ULF 1928/29. Se även Valfrid Spångberg, Hjalmar Öhrvall, Verdandis
småskrifter 333 (1929), Torsten Thunberg, Hjalmar Öhrvall (1929) samt Martin
H:son Holmdahl, ”Hjalmar Öhrvall och Verdandiliberalismen”, Liberala pionjärer,
ed. Håkan Holmberg (2002). Kjell Jonsson har behandlat Öhrvall i Lychnos 1985, i
volymen I framtidens tjänst (1986) samt i avhandlingen Vid vetandets gräns (1987).
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Om Öhrvalls framträdande vid feriekurserna i Växjö, se Nya Vexiöbladet 8/1, 12/1
och 22/1 1906. MFP 16/1 1901 samt StKP 16/2 1901 behandlar tillsättningen av laboraturen i experimentell fysiologi och medicinsk kemi.

Psykiatri
Bengt Sjöström behandlar den moderna svenska psykiatrins framväxt i Kliniken tar
över dårskapen (1992). Gösta Hardings Tidig svensk psykiatri (1975) lämnar en rad
intressanta upplysningar om förhållandena i Uppsala, även om den huvudsakligen
behandlar de tre första psykiatriprofessorerna i Stockholm: Wilhelm Öhrström,
Fredrik Johan Björnström och Ernst Hjertström. Om psykiatrins etablering vid
universitetet, se Torgny T. Segerstedts inbjudningsskrift till Torsten S:son Freys
med fleras installationer (1961). Ernst Hjertström har författat en levnadsteckning
över Gustaf Kjellberg i Hygiea 1893. Om utnämningen av Teodor Nerander, se MFP
14/12 1895 och StKP 1/2 1896. Om motsvarande utnämning av Frey Svenson, se
MFP 17/2 1903 och StKP 23/1 1904.
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