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Filosofiska fakulteten: Humaniora

F ilosoFiska FakUlteten omFattade såväl de hUmanistiska som de naturve-
tenskapliga disciplinerna. Från 1876, då fakulteten delades i en humanis-

tisk och en matematisk-naturvetenskaplig sektion, kan filosofiska fakulteten 
närmast karakteriseras som två fakulteter i en. I befordringsfrågor och andra 
dagliga göromål blev sektionerna helt oberoende av varandra, men examina 
och promotioner genomfördes även framdeles på fakultetsnivå. Här synes 
det dock vara lämpligt att behandla de humanistiska respektive de naturve-
tenskapliga ämnena var för sig redan från 1852.

Under perioden 1852 till 1916 mer än fördubblades antalet universitetslä-
rare i de humanistiska ämnena, som från 1876 var organiserade i en särskild 
sektion inom fakulteten. Vid periodens början fanns det nio professurer 
inom dessa ämnen. F.F. Carlson innehade lärostolen i historia, Per Daniel 
Amadeus Atterbom företrädde estetik, litteratur- och konsthistoria och 
bibliotekarien Johan Henric Schröder representerade litteraturhistoria med 
arkeologi. Filosofiämnets båda professorer var Christopher Jacob Boström 
(praktisk filosofi) respektive Sigurd Ribbing (logik och metafysik). Otto 
Fredrik Tullberg innehade professuren i orientaliska språk, medan grekis-
kan hade sin målsman i Wilhelm Fredrik Palmblad. Professuren i latin stod 
vakant efter Jonas Selléns död 1851. Skytteanska professuren i vältalighet 
och statskunskap innehades av Olof Wingqvist.

Till detta skall läggas att Carl Wilhelm Böttiger (i nyare tidens litteratur), 
Johan Spongberg (i grekiska) samt Carl Edvard Zedritz (i latin) var extra 
ordinarie professorer i sina respektive ämnen. Spongberg innehade den så 
kallade Höjerska adjunkturen i grekiska. Adjunkter var även Fredrik Georg 
Afzelius (teoretisk och praktisk filosofi), Jonas Fredrik Hesse (österländ-
ska språk), Wilhelm Erik Svedelius (historia och statistik) samt Emanuel 
 Matthias Olde (engelsk och fransk litteratur).

Lärarkadern inom de humanistiska ämnena inkluderade dessutom fem-
ton docenter: fem i filosofi, tre i historia (inklusive statistik), två i latin, två 
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i litteraturhistoria (inklusive estetik) samt en i vardera nordiska språk, go-
tiska, romanska språk samt arabiska.

Höstterminen 1916 omfattade humanistiska sektionen tjugoen profes-
surer, med andra ord ungefär lika många som fanns vid hela universitetet 
1852. Axel Hägerström och Adolf Phalén innehade professurerna i prak-
tisk respektive teoretisk filosofi, Ludvig Stavenow och Nils Edén företrädde 
 historia, medan Rudolf Kjellén innehade den Skytteanska lärostolen.  Henrik 
Schück var professor i estetik samt konst- och litteraturhistoria, vilka äm-
nen ännu var sammanförda under en lärostol. Till detta kan läggas att Sam 
Wide, Oscar Almgren, Bertil Hammer och Nils Wohlin representerade de 
nya  lärostolarna i klassisk fornkunskap, nordisk fornkunskap, pedagogik re-
spektive statistik.

Den mest markanta utvecklingen skedde dock bland språkämnena, var-
vid en rad moderna språk framträdde som självständiga ämnen. Ännu 1852 
var endast de båda klassiska språken och österländska språk representerade 
med egna professurer. Dessa lärostolar innehades höstterminen 1916 av Per 
Persson (latin), Olof August Danielsson (grekiska) samt K.V. Zetterstéen 
(semitiska språk). Till detta skall läggas att Adolf Noreen var professor i 
nordiska språk, Otto von Friesen i svenska språket, Erik Schöne Staaff i 
romanska språk, Erik Björkman i engelska, Hjalmar Psilander i tyska, Karl 
Ferdinand Johansson i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforsk-
ning och K.B. Wiklund i finsk-ugriska språk. Professuren i slaviska språk 
stod vakant efter J.A. Lundells pensionering 1916 . Till detta skall läggas att 
den klassiske arkeologen Lennart Kjellberg hade professors namn samt att 
docenten August Hahr innehade en lärartjänst i konsthistoria, som allt mer 
framstod som ett självständigt ämne.

Den största numerära tillväxten skedde dock bland docenterna. Hös-
ten 1916 fanns inte mindre än fyrtio docenter inom humanistiska sektio-
nen, fördelade på detta sätt över de respektive ämnena: fem i historia, tre 
i litteraturhistoria (inklusive estetik), två i statskunskap, två i filosofi, två i 
nordisk fornkunskap, två i konsthistoria, två i semitiska språk, två i nordiska 
språk, två i romanska språk, två i latin, två i grekiska, två i engelska, två i  
tyska samt en i vardera klassisk arkeologi, psykologi, slaviska språk, egyp-
tiska språket, svenska språket, sanskrit, svensk folklivsforskning, statistik, 
arabiska och sinologi. Från och med 1889 fanns dessutom tre universitets-
lektorer, i engelska, franska respektive tyska.

Förnyelsen berörde dock inte bara de yttre ramarna, utan även den teo-
retiska och den vetenskapliga inriktningen av språkstudiet. Professorn i gre-
kiska, Einar Löfstedt, introducerade på 1870-talet den internationella jämfö-
rande språkforskningen, vilken stod i bjärt kontrast till den klassiska filologin 
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som fullständigt dominerade ämnet under företrädaren Johan Spongberg. 
I latin inleddes en liknande utveckling, som dock inte helt slog igenom förr-
än med Per Persson vid mitten av 1890-talet. Inom semitiska språk företräd-
des samma inriktning av den mångsidige språkmannen  Herman Almkvist, 
som tillträdde professuren 1892.

Mårten B. Richert svarade för en motsvarande modernisering av nordis-
tiken. Också han lanserade den jämförande språkforskningen, vilket innebar 
att ämnet nordiska språk genomgick en tydlig förändring i förhållande till 
den äldre inriktningen, som Carl Säve representerade. Utvecklingen fortsatte 
under Adolf Noreen, som introducerade nya perspektiv hämtade inte minst 
från junggrammatiken. Som forskare, lärare och institutionsbyggare framstår 
 Noreen som nordistikens verklige grundläggare vid universitetet. Viktiga 
insatser som disciplinbyggare gjorde även romanisten Per Adolf Geijer. Om 
 Noreen inspirerades av junggrammatikerna i Leipzig vände Geijer och hans 
kolleger i stället blickarna mot Gaston Paris, Collège de France och kretsen 
kring facktidskriften Romania. Redan vid sekelskiftet 1900, ett decennium 
efter den nyeuropeiska lingvistikens uppdelning, var den romanska Uppsala-
skolan internationellt framstående och erkänd. Bland disciplinbyggarna måste 
även germanisten Axel Erdmann nämnas. Han blev 1904 Uppsalas och Sveri-
ges förste professor i engelska språket. Vid hans kateder skolades anglister som 
hans efterträdare Erik Björkman liksom  Eilert Ekwall och Arvid Gabrielson, 
vilka senare blev ämnets första företrädare i Lund respektive Stockholm.

Historia och filosofi – präglade av statsidealism respektive boströmia-
nism – förblev dominerande ämnen. Mot slutet av epoken började nya 
humanistiska discipliner framträda. Sociologen och samhällsteoretikern 
Gustaf Steffen motionerade i första kammaren 1912 om inrättandet av en 
professur i nationalekonomi inom filosofiska fakulteten (ämnet var sedan 
länge representerat inom juridiska fakulteten). Förslaget vann dock inget 
gehör. Inte heller pedagogen Bertil Hammers försök 1913 att utverka en la-
boratorsbefattning i experimentell psykologi kröntes med framgång. I maj 
1915 disputerade Bernhard Karlgren i Uppsala med avhandlingen Études sur 
la phonologie chinoise, den första svenska avhandlingen i kinesiska. Karlgren 
hade bedrivit dialektologiska fältstudier i Kina, vilka resulterade i en serie 
banbrytande arbeten om ljuddräkten hos medeltidskinesiskan (omkring 600  
efter Kristus), varav avhandlingen var den första. Humanistiska sektionen 
hade som opponent inkallat August Conrady, ledare för Östasiatiska semi-
nariet vid universitetet i Leipzig och en av de få europeiska forskare som 
gick att uppbringa som behärskade ämnet. Karlgren representerade sino-
login vid universitetet, men utsågs redan 1917 till professor i östasiatiska 
språk vid Göteborgs högskola.
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Etnografin liksom folklivsforskningen växte fram under 1900-talets bör-
jan. År 1916 framlade Gerhard Lindblom studien The Akamba in British East 
Africa, vilken räknas som den första svenska avhandlingen i ämnet. Lind-
blom, som hade vistats som forskningsresande i Östafrika under 1910-talet, 
blev senare professor i etnografi vid Stockholms högskola.

Flera av de naturvetenskapliga disciplinerna erhöll nya institutionsloka-
ler under decennierna kring 1800-talets mitt. För de historisk-filosofiska äm-
nena förblev undervisningssituationen däremot högst primitiv. Ända fram 
till mitten av 1880-talet hade samtliga dessa ämnen tillsammans endast fyra 
föreläsningssalar till sitt förfogande, nämligen två i vardera konsistoriehuset 
respektive Gustavianum. Särskilt i konsistoriehuset var förhållandena otriv-
samma. Det saknades exempelvis kapprum och föreläsarna hade inte till-
gång till något eget väntrum, utan tvingades invänta den akademiska kvar-
tens utgång stående ute på planen nedanför domkyrkan. De svåra villkoren 
framgår med all önskvärd tydlighet av ett samtida vittnesbörd: ”De som 
varit med om föreläsningarne i den öfre och nedre filosofiska lärosalen, torde 
väl ännu ha i friskt minne den kväfvande atmosfer, som der alltid rådde, det 
halfdunkel, som de låga fönstren ej mäktade skingra, den trängsel, som vid 
mera besökta föreläsningar uppstod och som verkade i hög grad menligt på 
auditorium.” Tillkomsten av det nya universitetshuset med dess lärosalar 
betydde således mycket för de humanistiska ämnena.

Kring 1800-talets mitt började allt fler röster höjas för att moderni-
sera den gamla examensstrukturen vid filosofiska fakulteten. Fram till dess 
krävdes nämligen betyg i fakultetens samtliga ämnen för filosofie kandi-
datexamen. I minst åtta skulle man ha betyget approbatur, i de övriga fem 
räckte admittitur. Denna äldre kandidatexamen avspeglade ett encyklope-
diskt bildningsideal, där mångsidighet premierades före specialisering. När 
allt fler nya ämnen, inte minst inom naturvetenskaperna, tillkom blev det 
dock omöjligt att upprätthålla detta. År 1853 följde därför en ny reformerad 
examensstadga avseende filosofie kandidatexamen, varvid fastslogs att man 
inte längre behövde avlägga betyg i fakultetens samtliga ämnen. Det skulle 
i stället räcka med tolv betyg, varav sex utgjorde så kallade tvångsämnen: 
latin, grekiska, teoretisk filosofi, praktisk filosofi, historia samt antingen 
matematik eller något annat naturvetenskapligt ämne. Reformen fick en 
genomgripande verkan, och bidrog till att strama upp och formalisera stu-
diegången. 

Under 1860-talet restes emellertid krav på ytterligare reformer, och 
Kungl. Maj:t sände ärendet på remiss till universiteten. Det från Uppsa-
las sida utarbetade förslaget lade grund för en ny filosofisk examensstadga 
som slutgiltigt antogs 1870, varvid nordiska språk ersatte praktisk filosofi 
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som tvångsämne i kandidatexamen. Den nya examensstadgan innebar dess-
utom att filosofiska fakulteten i examensmässigt hänseende jämställdes 
med medicinska och juridiska fakulteten. Nu gavs nämligen även filosofiska 
fakulteten rätt att, från och med läsåret 1871/72, utdela doktorsgraden. I 
sin inbjudningsskrift till promotionshögtiden 1872 – den första sedan den 
nya reformen trätt i kraft – ville Wilhelm Erik Svedelius se införandet av 
doktorsgraden som ett bevis på filosofiska fakultetens framsteg, liksom den 
förhöjda kvaliteten på elementarläroverken. Inofficiellt hade dock filosofiska 
fakultetens magistrar kallat sig doktorer även före reformen 1870. Redan på 
våren 1861 infördes exempelvis benämningen filosofie doktor i studentka-
talogen.

För att uppnå filosofie magistergraden krävdes av den studerande att han 
skulle ha författat en uppsats på latin över ett av de alternativa ämnen som 
fakulteten angivit, att han undergått proven för filosofie kandidatexamen, 
samt att han författat och offentligt försvarat en avhandling där såväl inne-
håll som försvar bedömdes. Magistergraden delades ut vid en speciell pro-
motion som arrangerades vart tredje år vid vårterminens slut. Bortsett från 
enstaka större jubelfester var universitetets närvaro i staden sällan så på-
taglig som under dessa magisterpromotioner, vilka blev verkliga folkfester. 
En illustrativ skildring från 1866 års promotion stod att läsa i Upsala-Posten: 
”Men promotionen sträcker sitt inflytande långt utom Upsala. Ångbåtarne 
komma dagarna förut fullpackade med resande från alla delar af landet. Alla 
hotell äro upptagna, och i de enskilda husen äro alla rum, som kunna för 
några dagar undwaras, upplåtna åt främlingar.” Promotionerna hölls i dom-
kyrkan, varefter middag vidtog i Botaniska trädgården. Kvällen avslutades 
med bal i den väldiga Carolinasalen. Den sista magisterpromotionen, som 
genomfördes 1875, var den åttiosjätte i ordningen sedan år 1600. Under dessa 
275 år hade sammanlagt 4 677 magistrar blivit promoverade.

År 1891 utfärdades ytterligare en ny examensstadga för filosofiska fakul-
teten, vilken fick genomgripande betydelse. Ambitionen var att modernise-
ra universitetsstudierna och organisera dem på ett mer praktiskt sätt. Rent 
konkret innebar det att tvångsämnena i kandidatexamen avskaffades och 
att vetenskapliga seminarier och övningskurser infördes inom fakultetens 
samtliga ämnen. Dessutom skulle fakulteten ordna propedeutiska kurser för 
nybörjare. Inte minst viktigt var att fakulteten fick i uppdrag att upprätta 
fastställda studieplaner, av vilka det åtminstone skulle framgå vilka kun-
skapsfordringar som krävdes för godkänt betyg.

Även inom filosofiska fakulteten blev studierna således mer yrkesinrikta-
de. Arkeologen Sam Wide tillhörde dem som beklagade att de svenska uni-
versiteten i alltför hög grad hade uppmuntrat allmän lärdom utan att fråga 
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vilken praktisk nytta studierna skulle ha: ”Och denna svenska lärdomsdyr-
kan har nu sin stora andel i att undervisnings- och examensväsendet vid våra 
svenska universitet blifvit något mandarinmässigt, i det att den uppmuntrat 
ett teoretiskt inproppningssystem, som varit allt annat än gagneligt för uni-
versitetens vetenskapliga lif och för de praktiska kraf, som staten har rätt att 
ställa på sina ämbetsmän.” Reformerna fortsatte efter sekelskiftet; genom 
1907 års examensstadga infördes exempelvis en ny filosofie magisterexa-
men, avsedd för blivande läroverkslärare.

Den vetenskapliga specialiseringen inom de högre fakulteterna blev med 
tiden allt svårare att förena med äldre tiders encyklopediska bildningsideal. 
Mot slutet av 1800-talet blev därför de förberedande examina inom filosofis-
ka fakulteten allt oftare ifrågasatta. ”Juristen vore ju en fackman så god som 
någon annan”, klagade exempelvis Alfred Winroth 1885. Han och många 
andra hade svårt att förstå varför blivande jurister skulle tvingas studera 
latin, filosofi och historia i stället för att ägna hela studietiden åt det egna 
området. Det dröjde dock till 1904 innan juridicofilen avskaffades. Tre år 
senare försvann även medicofilen. Teologicofilen (grekiska, hebreiska och 
teoretisk filosofi) fanns däremot kvar ända till 1955. 

Filosofi

Skildringen av filosofiämnet vid Uppsala universitet under perioden 1852 
till 1916 blir med nödvändighet en skildring av den Boströmska skolans ut-
veckling och, så småningom, dess tillbakagång. Från 1850 till 1911 innehades 
nämligen de båda lärostolarna i teoretisk och praktisk filosofi av boströmia-
ner. Fredrik Georg Afzelius, som under flera decennier var adjunkt i filosofi, 
anslöt sig visserligen till hegelianismen, men blev just därför fullständigt 
marginaliserad. Boströmianismen satte sin prägel såväl på forskningen som 
på undervisningen i de båda filosofiska disciplinerna.

Christopher Jacob Boström, skolans upphovsman, blev docent 1827 och 
adjunkt tio år senare. Däremellan fungerade han 1833–37 som lärare åt arv-
prinsarna i Stockholm. Efter återkomsten till Uppsala erhöll han professors 
namn. Från och med 1840 uppehöll han  lärostolen i praktisk filosofi, vars 
tidigare innehavare Samuel Grubbe hade utsetts till ecklesiastikminister. År 
1842 blev Boström ordinarie innehavare av professuren. Hans vapendragare 
Sigurd Ribbing övertog åtta år senare lärostolen i teoretisk filosofi.

Filosofin hade en mycket stark, för att inte säga dominerande, ställning 
vid 1800-talets universitet. Utvecklingen inom ämnet påverkade en rad 
andra discipliner, varför filosofin blev ett slags överideologi vid universite-
tet. Bland studenterna blev filosofin en modevetenskap, oavsett vilket sys-
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tem som för tillfället var dominerande. Carl Yngve Sahlin har i efterhand 
vittnat om hur ”nationssalar och schweizerier i ständiga dispyter formli-
gen uppfylldes af verldsåskådningar eller åtminstone af filosofisystemens 
spillror”. Under 1830-talet var Friedrich von Schelling filosofen på modet, 
men han fick senare lämna plats för Friedrich Hegel och så småningom för 
Christopher Jacob Boström. Från slutet av 1840-talet blev boströmianernas 
grepp om filosofin i Uppsala allt starkare, men enligt Sahlin dröjde det 
till 1850-talet innan Boströms läror ”riktigt förmådde genomsyra uppfatt-
ningen”. Boströmianismens akademiska prägel hindrade inte att den, i mer 
eller mindre uttalad form, kom att utöva stort inflytande även på samhället 
i stort. Flera boströmianer var politiskt verksamma. ”Jag tror”, har Pontus 
Wikner skrivit i ett brev, ”att alla studerade svenske mäns barn födas med 
Boströmska ögon.”

Med detta är inte sagt att boströmianismen stod oemotsagd. Inom den 
nordeuropeiska universitetsfilosofin utgjorde hegelianismen den domine-
rande riktningen ännu långt efter Hegels död 1831. Boströms och Hegels 
filosofier var båda strängt idealistiska och hade egentligen mer gemensamt 
än vad 1800-talets bittra fejder kunde ge sken av. En avgörande skillnad var 
dock att Hegel räknade sinnevärlden som en del av det absoluta och såg hi-
storien som en utveckling av det absoluta självt. Boström menade däremot 
att det absoluta var höjt över all utveckling. I Finland och Norge företräddes 
hegelianismen av Johan Vilhelm Snellman respektive Marcus J. Monrad, 
och riktningen stod stark även i Danmark. I Lund utövade hegelianismen 
stort inflytande på filosofer som Ebbe Samuel Bring och Paul Genberg samt 
många andra universitetslärare, däribland teologerna Ebbe Gustaf Bring, 
Wilhelm Flensburg och Anton Niklas Sundberg. 

Uppsala utgjorde hegelianismens svagaste fäste i hela Nordeuropa, trots 
att redan den upsaliensiska 1800-talsfilosofins portalgestalt Benjamin Höijer 
hade intresserat sig för Hegel. Helt utan företrädare stod dock inte hegelia-
nismen i Uppsala. Den ledande bland dessa var den ovan nämnde Fredrik 
Georg Afzelius, som 1842 blivit utsedd till adjunkt i filosofi. Han bestämde 
sig kort därefter för att inleda en öppen kampanj mot den Boströmska sko-
lan. Vapnet blev en skrift av hegelianen Philipp Konrad Marheineke, som 
Afzelius 1843 utgav i svensk översättning under titeln Bidrag till kritiken 
af Schellingska uppenbarelse-philosophien. Som titeln antyder var skriften 
främst riktad mot schellingianismen och de upsaliensiska fosforisterna, men 
kritiken drabbade även Boström. Så hävdade Afzelius att en icke namngiven 
lokal filosof skulle ha påstått att Hegels filosofi ”numera är såsom en öfver-
korsad revers”, varefter han tillade att man i så fall måste vara mycket över-
tygad om förträffligheten hos ”sitt eget lilla ’system’ ”. Eftersom Boströms 



18

Uppsala Universitet 1852–1916

liknelse med den överkorsade reversen var välkänd bland Uppsalas filosofi-
studenter förstod alla vem som avsågs. Om detta vittnar Afzelius själv i ett 
brev till sin hegelianske kollega Snellman.

Afzelius utmanade boströmianerna med avsikt att i stället själv kunna 
skapa en hegeliansk skolbildning. Hegels lära utlade han bland annat i Hegel-
ska philosophien (1843–44). Vid samma tid ledde han Intelligensblad, utgifvet i 
Upsala, som blev hegelianernas pressorgan i Uppsala. I december 1845 lades 
tidningen ned och följande år beslutade sig Afzelius för att söka professuren i 
praktisk filosofi i Lund. Han konkurrerade med Lundahegelianen Paul Gen-
berg, som under tillsättningen utgav en pamflett med grava plagiatankla-
gelser mot vilka Afzelius hade svårt att värja sig. Genberg fick professuren 
och Afzelius, som blev kvar i Uppsala, förlorade i anseende. Han kvarstod 
dock som adjunkt – universitetets sista – ända fram till 1893 och utgjorde 
således under flera decennier ett irritationsmoment för boströmianerna. 
 Afzelius’ förhoppningar om att kunna bilda skola grusades dock tidigt, och 
för sin uppfattning fick han betala ett högt pris. Striden mellan honom och 
Genberg visade att hegelianerna inte var internt samordnade på samma sätt 
som boströmianerna. Det var Lundahegelianerna, inte boströmianerna, som 
hade vingklippt hegelianismens främste företrädare i Uppsala.

Bakslaget i Lund hämmade Afzelius’ karriär för en lång tid framåt. En 
farligare och mer inflytelserik motståndare fick boströmianerna därför i 
 Johan Jacob Borelius. Denne hade fått sin filosofiska fostran vid Uppsala 
universitet, där han 1848 blivit docent i teoretisk filosofi. Borelius lämnade 
dock Uppsala 1849 för att bli lektor i Kalmar. Det var först efter avflytt-
ningen från Uppsala som han övergav Boströms system för Hegels. År 1853 
sökte Borelius adjunkturen i praktisk och teoretisk filosofi vid universitetet 
i Lund. I konsistoriet förordades han av en klar majoritet, men tjänsten till-
föll Boströms elev Axel Nyblæus, som därmed anförtroddes den maktpå-
liggande uppgiften att sprida Boströms evangelium till Lund. Två år senare 
upprepades mönstret när professuren i praktisk filosofi skulle tillsättas efter 
Paul Genberg; Nyblæus fick professuren trots att Borelius hade stöd av en 
(denna gång knapp) majoritet i konsistoriet. Kort därefter utnämndes Carl 
Yngve Sahlin till professor i teoretisk filosofi i Lund. Under några år inne-
hades landets samtliga fyra lärostolar i filosofi av boströmianer (Boström 
och Ribbing i Uppsala, Nyblæus och Sahlin i Lund). Denna totala dominans 
bröts i mitten av 1860-talet när Borelius i strid med boströmianen Per Johan 
Herman Leander tillträdde professuren i teoretisk filosofi i Lund.

Bland filosoferna i Uppsala hade hegelianerna däremot svårt att försvara 
sina positioner, än mindre flytta fram dem. Dock får man inte glömma att 
Hegel utövade stort inflytande på ett antal företrädare för andra ämnen än 
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själva filosofin. Särskilt inom teologiska fakulteten stod Hegel högt i kurs 
– inte minst hos Anders Fredrik Beckman, den lågkyrkliga Uppsalafakul-
tetens andlige ledare under 1850- och 1860-talen. Även skalden och littera-
turhistorikern Bernhard Elis Malmström, som bistod Afzelius med utgiv-
ningen av Intelligensbladet, stod hegelianismen nära och utlade 1848 Hegels 
estetik i sina föreläsningar.

Ett annat förhållande som bidrog till boströmianismens framgångar i 
Uppsala var att docenten Ernst Kjellander rycktes bort i förtid 1835. Denne 
originelle filosof hade försökt förena den tyska idealistiska filosofin med en 
religiös mysticism, som han närmast hämtade från Franz Baader. Han ut-
övade ett stort inflytande över den unga generationen filosofer och formade 
bland annat det ryktbara sällskapet Andarnes brödraskap. Om han hade fått 
leva hade han förmodligen blivit ett professorsämne, trots att han varken 
kan karakteriseras som boströmian eller hegelian.

Boström och hans skola

I ett brev till Axel Nyblæus skrev Christopher Jacob Boström sommaren 
1861: ”Min philosophie är ny, och hvad den innehåller, har ännu ingen upp-
mätt. Jag fruktar att den dör ut med mig och mina närmaste lärjungar.” 
Boström hade knappast skäl för denna ängslan, eftersom hans idéer kom 
att prägla den upsaliensiska universitetsfilosofin ända fram till sekelskiftet 
1900. Lärjungarna reviderade i olika utsträckning några av mästarens teser, 
men något grundläggande ifrågasättande av hans system handlade det inte 
om. Boströms minne vördades med stor pietet och ännu 1897, då han skulle 
ha fyllt hundra år, hyllades han av både universitetet och studentkåren.

Boströmianismen var länge en renodlad universitetsfilosofi i betydelsen 
att den uteslutande förmedlades via akademiska föreläsningar. Först i slutet 
av 1850-talet utgavs dess teser i tryckt form. I en lexikonartikel från 1859 
karakteriserade Boström själv sin filosofi på detta vis: ”Prof. Boströms philo-
sophi är strängt idealistisk och rationalistisk, hvarigenom den skiljer sig från 
alla andra, som ännu alltid behäftade med något realistiskt och empiriskt. Ej 
blott allt rum, all utsträckning och materia, utan äfven all tid, all rörelse och 
förändring, äro i henne fullkomligt uteslutna ifrån det sannt och ursprung-
ligt varande.”

Boströmianismen utgjorde ett fullständigt filosofiskt system. Boström 
behövde, enligt egen uppskattning, tre år för att hinna utlägga hela sitt 
system i sina föreläsningar. Många hade hoppats att han skulle författa ett 
större sammanhängande arbete om sin filosofi, men det skedde aldrig. Hans 
ovilja att uppträda som författare kan ha olika förklaringar. När han väl hade 
utvecklat sitt system till fulländning var hans hälsa redan bruten samtidigt 
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som föreläsningarna tog stor tid i anspråk. Vanan vid muntliga föreläsningar 
hade dessutom gjort honom något osäker vid skriftlig framställning.

Efter sekelskiftet 1900 minskade skolans betydelse, men först när Efraim 
Liljeqvist i september 1930 avgick med pension från lärostolen i praktisk 
filosofi i Lund förlorade strömningen sin siste målsman på en universitets-
professur. Under åttioåtta år i följd, från 1842 till 1930, hade den Boströmska 
skolan således varit representerad bland landets ordinarie filosofiprofessorer. 
Ingen annan filosofisk skolbildning har utövat ett lika omfattande och lång-
varigt inflytande i Sverige.

För att förstå boströmianismens dominans i Uppsala under 1800-talets 
andra hälft fordras en kort tillbakablick. Boströms filosofi kan betraktas som 
utlöpare av en nära halvsekellång filosofisk tradition, vars ursprung står att 
finna i den romantiska filosofi som Benjamin Höijer hade introducerat vid 
seklets början. Höijer var starkt influerad av tyska filosofer som Kant, Fichte 
och Schelling. Under sin första Tysklandsresa 1798 sammanträffade han per-
sonligen med de båda sistnämnda filosoferna. Han intog så småningom en 
radikalt idealistisk position, vilken i mycket erinrade om Hegels. Så fram-
höll han exempelvis att världsanden stod i centrum och utgjorde det enda 
som verkligheten existerade. Bara någon vecka efter statskuppen 1809 ut-
sågs Höijer – vars kantianska inriktning under de så kallade järnåren betrak-
tats med stor misstänksamhet – till professor i teoretisk filosofi i Uppsala.

Höijer avled i juni 1812 och efterträddes följande år av Samuel Grubbe. 
Kort dessförinnan hade Nils Fredrik Biberg övertagit lärostolen i praktisk 
filosofi efter Daniel Boëthius. Dessa båda satte sin prägel på filosofin i Upp-
sala under flera decennier; Boström fanns bland deras elever. Biberg anknöt 
framför allt till Schelling, vars filosofi under 1810-talet även tjänade som in-
spiration för fosforisterna. Grubbe utvecklade en personlighetsfilosofi, som 
företedde likheter med Erik Gustaf Geijers, och enligt vilken den historiska 
utvecklingen följdes av en motsvarande utveckling hos personligheterna, 
som därmed fördes allt närmare Gud.

Boströms filosofi utgör en vidareutveckling av den idealistiska Uppsala-
traditionen från Höijer, Grubbe, Biberg och Geijer. Vissa inslag fanns även 
av äldre filosofiska system som nyplatonismen och Leibniz’ filosofi, särskilt 
monadläran. Såväl Boström själv som sentida forskning har dock framhållit 
att boströmianismens huvudsakliga rötter snarare står att finna i den tyska 
filosofin, som den utformades av Kant, Fichte, Schelling och Hegel. I den 
polemiska skriften Den speculativa philosophen Johan Jacob Borelius i Cal-
mar (1860) beskrev Boström, utan blygsamhet, idealismens utveckling på 
följande sätt: ”Kant är vederlagd genom Fichte, och Fichte genom Schelling, 
och Schelling genom Hegel – vederlagd nemligen i den mening, i hvilken en 
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verklig philosoph kan vederläggas, d.v.s. genom framställandet af en högre 
och rigtigare verldsåsigt. Och sjelf anser sig PB [Professor Boström] hafva 
på sådant sätt vederlagt Hegel.” Med detta menade Boström att han hade 
utplånat de sista resterna av empirismen och därmed fullföljt, eller snarare 
slutfört, utvecklingen mot en fullständig rationell idealism.

Boströms lära var i grunden metafysisk. Verkligheten var inte det som 
människan kunde förnimma genom sina sinnen, inte heller något som kunde 
kartläggas vetenskapligt genom empiriska undersökningar. Empirin kunde 
på sin höjd skänka kunskap om olika tings fenomen, det vill säga de egent-
liga tingens avspegling i sinnevärlden. Filosofisk spekulation – ett ord som 
under 1800-talet närmast betydde arbetsmetod – utgjorde däremot den 
enda källan till kunskap om den egentliga verkligheten, om tingens egent-
liga väsen. I denna idévärld var alla tings respektive idé eller väsende strikt 
hierarkiskt ordnade i en serie, där varje högre väsende inneslöt alla lägre. För 
att illustrera detta använde Boström en talserie, där siffran två innefattar 
siffran ett och där siffran tre innefattar siffran två och så vidare. Det högsta 
väsendet – Gud eller ”Förnuftet” – var dock helt skilt från fenomenvärlden 
av den enkla anledningen att ett fullkomligt väsende omöjligen kunde äga 
en motsvarighet i sinnevärlden. I begreppet det absoluta sammanföll Bo-
ströms verklighetsbegrepp och gudsbegrepp. Den filosofiska frågan om vad 
som är sanning och verklighet blev för Boström följaktligen identisk med 
frågan om människans gudsuppfattning. Båda frågorna rörde nämligen det 
fundamentala problemet att förhålla det relativa till det absoluta.

Boström byggde konsekvent sin praktiska filosofi på det rationellt idea-
listiska system han hade framställt i sin teoretiska filosofi. Denna rationella 
idealism gjorde det omöjligt för honom att godtaga existensen av det onda, 
vilket förklarar varför han, som vi har sett, kritiserade den kristna helvetes-
läran.

Enligt Boströms uppfattning bestod kedjan av personligheter inte bara 
av individer, utan även av samhällen – från familj och stånd till stater och 
förbund. Även samhällena, som också ordnades strikt hierarkiskt, ansågs 
äga ett slags självmedvetande. Staten ingick i Gudsbegreppet och var så-
ledes absolut, vilket innebar att han i sinnevärlden skulle representeras av 
en enväldig monark, vars ministrar endast utgjorde verkställande redskap. 
Det politiska systemet i dess helhet utgick från Gud och inte från folket 
eller folkrepresentationen. I grunden var hans filosofi således antidemokra-
tisk. Riksdagen fick därför inte på något sätt inkräkta på kungamakten utan 
skulle endast utgöra en kanal från folket till kungen. Boström betraktade 
därför den svenska ståndsriksdagen som en idealisk inrättning i sitt slag. 
År 1850 framhöll han i den konservativa tidskriften Tiden att den svens-
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ka riksdagsordningen var den enda som kunde ”fullkomligt uppfylla det 
hufvudsakliga ändamålet för folkens representerande i staten”. Därmed var 
ståndsriksdagen den enda ”som verkligen motsvarar sin benämning af Folk-
representation”. Boströms konservatism hade således en metafysisk snarare 
än politisk grund.

Boströms oförblommerat reaktionära hållning i representationsfrågan 
väckte särskild förtrytelse i de liberala kretsarna. Aftonbladet publicerade 
en ironisk replik mot Boström, varvid tidningen påpekade att utlandets tän-
kare och statsmän säkerligen skulle ha blivit förvånade över att ”det behagat 
Försynen att, åtminstone hvad folkrepresentationen beträffar, låta, och det 
för ett och annat århundrade sedan, statsidealet förverkligas, och just i en 
vrå af Norden, i Sverige, hvilket lands innevånare, under det man hyst all 
aktning för deras allvar, redbarhet och kraft, likväl plägat anses alltid stanna 
något efter de förnämsta europeiska nationerna i bildning och utveckling”. 
Boströms envetna stöd för ståndsriksdagen passade, menade tidningen, blott 
”en kammarstudiosus, som med lås och nyckel utestänger verklighetens 
verld”. Likafullt ansåg man att det var nödvändigt att framträda med öppen 
kritik, eftersom Boström inte bara var universitetslärare utan tidigare varit 
kronprinsens informator. Det fanns således anledning att frukta att hans 
teser ”blifvit ingjutna i den unga furstens själ”. 

Boströms kritiker återkom gärna till hans roll som arvprinsarnas infor-
mator. Dagligt Allehanda, som i augusti 1845 ägnade fyra artiklar åt att kriti-
sera den boströmianska straffläran, motiverade den ingående granskningen 
med att det måste ”högeligen intressera hvar och en att veta, hvilka grund-
satser han vill inplanta hos de unga furstarne rörande ’lag och lagstiftning’ ”.  
Boströmianismens karaktär av en i Uppsala fast förankrad universitetsfilo-
sofi med konservativa, i vissa avseenden reaktionära, inslag gjorde den så-
ledes till en tacksam måltavla för den liberala pressen i Stockholm, som 
riktade en rad angrepp mot universitetet under 1840- och 1850-talen. Bo-
ström och hans skola blev därmed ett slagträ i debatten om flyttningen av 
universitetet. I ett brev till Axel Nyblæus skrev Boström 1860: ”Sjelf är jag 
för hela Stockholm en dåre, som knappast borde få gå lös. [- - -] Emedlertid 
är jag icke blott likgiltig för detta, utan fröjdar mig deråt.”

Boström höll livet igenom fast vid sin strikt konservativa politiska filo-
sofi. Han försvarade ihärdigt ståndsriksdagen, trots att han hade opinionen 
emot sig. I november 1865 publicerade Upsala-Posten ett upprop, i vilket 
trettionio Uppsalaakademiker ställde sig bakom det De Geerska försla-
get om en representationsreform. Boström och hans lärjungar Ribbing och 
Sahlin tillhörde de få professorer som saknades bland undertecknarna. Två 
veckor senare var reformen ett faktum, vilket Boström uppfattade som en 
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stor tragedi. Enligt Hans Edfeldt mottog han beskedet via ett telegram till 
Gillet. Sedan detta blivit uppläst yttrade Boström bedrövat ”finis Poloniæ” 
och gick hem. Yttrandet skulle enligt traditionen ha fällts av den polske fri-
hetskämpen Tadeusz Kościuszko i samband med Polens tredje delning 1795. 
Några månader efter reformen var Boström död.

Den politiska boströmianismen i dess egentliga mening reviderades re-
dan av Boströms närmaste elever. I januari 1866, strax efter representations-
reformen, skrev Boström till Axel Nyblæus med uppmaningen att inte låta 
”den skedda omstörtningen det minsta inverka på ditt sätt att fatta eller 
framställa den filosofiska teorin för folkrepresentationen i staten”. Boström 
hoppades uppenbarligen att hans elever skulle hålla fast vid hans statsteori, 
men så blev inte fallet. Vurmen för ståndsriksdagen hör således snarare sam-
man med Boström personligen än med boströmianismen som skolbildning. 
I vidare mening utövade däremot den boströmianska statsläran inflytande 
långt fram i tiden. Boströms ämbetsmannaideal präglade 1800-talets Sve-
rige. Det innebar att lagen uppfattades som ett uttryck för statens förnuftiga 
väsen, ytterst förankrat i den gudomliga viljan, och inte som ett politiskt 
instrument. Som ett senare uttryck för denna tradition kan man betrakta 
uppfattningen att statens ämbetsmän skulle agera korrekt och oberoende av 
tidens snabba politiska skiftningar. Till Boströms rättsfilosofi hörde även en 
strafflära, vilken bland annat betonade dödsstraffets nödvändighet. Under 
1860-talets dödsstraffsdebatt i riksdagen fullföljde Sigurd Ribbing Boströms 
linje och hamnade därmed i polemik med civilrättsprofessorn Knut Olive-
crona, som energiskt verkade för dödsstraffets avskaffande.

Frans Ligner blev docent i praktisk filosofi sedan han försvarat avhand-
lingen Om Folksouverainiteten (1850). Under de följande sju åren verkade han 
som universitetslärare i Uppsala, där han vann anseende som en framstå-
ende och humoristisk föreläsare. ”Intet under”, skriver Carl Rupert Nyblom, 
”att ungdomen sökte honom och hade mycken behållning af hans ofta nog 
lustiga utgjutelser, medan han bibragte oss Boströms praktiska filosofi, läran 
om friheten, om dygden och om staten.” På grund av sjuklighet tvingades 
Ligner lämna universitetet redan 1857. Han begav sig till sin västgötska hem-
bygd för att återfå krafterna, men avled i förtid året därpå.

Kristian Claëson var jämngammal med Ligner men disputerade först 
1857. Det hindrade dock inte att hans vetenskapliga betydelse blev avsevärt 
större än kollegans. Claëson utsågs efter disputationen till docent i praktisk 
filosofi och uppvisade stor mångsidighet. Hans avhandling Om möjligheten 
af en filosofisk rättslära (1857) rörde rättsfilosofin, men han intresserade sig 
även för språkfilosofi, religionsfilosofi och psykologi. Hans syn på språkfilo-
sofin framträder i uppsatsen ”Om språkets ursprung och väsende” i Nord-
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isk universitets-tidskrift 1858. Han anslöt sig till Boströms uppfattning om 
nationen som ett personligt väsen, vilket hade givit upphov till språkens 
olikheter. Till en början var Claëson inspirerad av Hegel, men övergick un-
der 1850-talet till Boströms läger. Han framstod som en av de ledande bo-
strömianerna och ansågs vara Boströms favoritelev. År 1859 uppfördes han 
på förslag till en av de nyinrättade rörliga adjunkturerna – som tillkommit 
för att universitetet skulle kunna behålla särskilda begåvningar – men innan 
tillsättningen blev klar avled han plötsligt av en hjärtsjukdom. Claëson var 
en självständig tänkare, som mot slutet av sitt liv distanserade sig från vissa 
inslag i boströmianismen. Han avvisade visserligen den naturvetenskapliga 
världsåskådningen, det vill säga materialismen, men ställde sig i princip väl-
villig till naturvetenskapligt grundade teorier. I detta avseende skilde han 
sig från sina samtida kolleger, även om det har påpekats att också Sigurd 
Ribbing hade en mer nyanserad syn på naturvetenskaperna än vad enskilda 
tillspetsade uttalanden kan ge vid handen. Claësons orientering i självstän-
dig riktning inverkade inte på hans goda förhållande till Boström, för vilken 
hans bortgång blev ett hårt slag.

Boströms mest entusiastiske anhängare var kanske Esaias Edquist, som 
disputerade 1857. Han lyckades aldrig bli docent, men saknade inte betydel-
se som opinionsbildare. Hans avhandling, som bar titeln Werldsförklaringens 
problem, var starkt apologetisk och hävdade att Boströms filosofi utgjorde 
den slutliga lösningen på detta onekligen omfattande problemkomplex. 
Hans landsman vid Värmlands nation, Sigurd Ribbing, såg till att han blev 
förste redaktör för den nya tidningen Upsala-Posten, som blev boströmia-
nernas, inte minst Ribbings eget, språkrör i tidningspressen. Med varierande 
framgång verkade Edquist som publicist, litteratör och översättare. Han 
drabbades så småningom av sinnessjukdom och dog på Upsala hospital i 
mars 1893.

Ribbing och Sahlin

När Boström lämnade professuren 1863 hade hans skola etablerat en full-
ständig kontroll över filosofiämnet i Uppsala. Det skedde redan när hans 
docent Sigurd Ribbing 1850 utnämndes till professor i teoretisk filosofi efter 
Erik August Schröder. Bernhard Elis Malmström hade vid detta tillfälle för-
sökt övertala hegelianen Johan Vilhelm Snellman att söka, men när denne 
avböjde saknade Ribbing konkurrens. Ribbing hade kommit till universi-
tetet i mitten av 1830-talet. Han tog intryck av sina lärare Samuel Grubbe 
och Erik Gustaf Geijer, inte minst av den senares personlighetsfilosofi. Ef-
ter Boströms återkomst till Uppsala 1838 började han följa dennes föreläs-
ningar och försvarade gradualavhandlingen Anmärkningar vid praemisserna 
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till Kants filosofi (1839). Som nytillträdd professor utgav Ribbing skrifterna 
Om pantheismen (1851) och Eristiska blad (1852). Det förstnämnda arbetet 
ägnade han åt den för boströmianerna viktiga frågan att angripa panteismen. 
Ribbing framhöll att denna medförde förödande konsekvenser: ”I allmänhet 
synes man vara ense om de practiska följderna af den åsikt, som betecknas 
med detta ord, så att dermed alltid menas ett tänkesätt, hvars theoretiska 
lärosatser medföra förnekande af viljans frihet och själens odödlighet, af 
all väsendtlig skilnad mellan ondt och godt, samt följaktligen af all egent-
lig practisk philosophi.” Platonmonografin Genetisk framställning af Platos 
ideelära jemte bifogade undersökningar om de platonska skrifternas äkthet och 

Boströms efterföljare
Efter Christopher Jacob Boströms död 1866 var det framför allt Sigurd Ribbing och Carl 
Yngve Sahlin som förde hans arv vidare. Ribbing hade blivit professor i teoretisk filosofi 
redan 1850 medan Sahlin – efter en sejour i Lund – utsågs till Boströms efterträdare på 
lärostolen i praktisk filosofi 1864. Ingen av dem följde Boström slaviskt, tvärtom reviderade 
de hans ståndpunkt i flera avseenden. Som personligheter var Ribbing och Sahlin mycket 
olika, men de kompletterade varandra på ett fruktbart sätt. Ribbing var polemiskt lagd och 
avfärdade gärna meningsmotståndare med vassa repliker, vilka har givit upphov till många 
anekdoter. Hans uppfattning om naturvetenskaperna var dock avsevärt mer modererad än 
vad enstaka tillspetsade uttalanden kan ge vid handen. Sahlin hade ett annat sinnelag. Han 
var den mer betydande filosofen och har karakteriserats som ”Boströmianismens största 
filosofiska geni”. Hans diplomatiska framtoning utgjorde en välgörande motvikt till den 
polemiska lynnighet som utmärkte Ribbing. Under tretton år var Sahlin rektor för univer-
sitetet och många av hans arbeten fick en närmast officiell prägel, eftersom de utgavs som 
akademiska inbjudningsskrifter.

Carl Yngve Sahlin och Sigurd Ribbing. Fotografiet av Ribbing är taget av Sophie Löfström.
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inbördes sammanhang (1858) räknas som Ribbings mest betydande arbete. 
Skriften, som han tillägnade Boström, rönte dock ett blandat mottagande. 
Professorn i grekiska, Johan Spongberg, ansåg att hela projektet var förfelat 
eftersom Ribbing inte behärskade det grekiska originalspråket.

Ribbings nedlåtande syn på naturvetenskapernas krassa, empiriska ar-
betsmetoder har förmedlats via otaliga anekdoter. När kemisten Lars Svan-
berg ansökte om anslag för agrikulturkemiska urinundersökningar skall 
Ribbing ha yrkat avslag med motiveringen att professorn kunde utföra de 
experimenten ”i sin egen potta”. Knut Olivecrona skriver att Ribbing för-
aktade naturvetenskaperna ”och de, som sysselsatte sig dermed, ansåg han 
såsom idioter”. Enligt Olof Rabenius skall Ribbing ha avfärdat darwinisterna 
som de där ”som tro att om man kastar en katt i vattnet, blir den en fisk”. 
Historierna är många och föreligger i olika versioner.

Det är inte osannolikt att Ribbing har fällt yttranden likt dessa, men 
hans uppfattning om naturvetenskaperna var betydligt mer nyanserad. I sin 
inbjudningsskrift 1858 yttrade han sig anmärkningsvärt positivt både om 
fysiken och om naturvetenskapens praktiska nytta. Förvisso hörde sådana 
yttranden till inbjudningsskrifternas gängse retorik, men det kan likväl vara 
värt att notera, eftersom Ribbing även i andra sammanhang framhöll na-
turvetenskapens nytta. Vid 1872 års riksdag understödde han exempelvis 
universitetets krav på en ny professur i mekanik. En av hans närmaste vän-
ner och bundsförvanter inom konsistoriet var Edward Walmstedt, som re-
presenterade den prosaiska vetenskapen mineralogi. 

Ribbing var inte bara lärjunge utan även kollega till Boström. Det faktum 
att han själv undvek benämningen boströmian hindrade inte att han, genom 
sitt agerande, blev intimt förknippad med denna riktning. Han var en driven 
och vass polemiker som inte tvekade att tillgripa hänsynslösa metoder för 
att bekämpa meningsmotståndare som Fredrik Georg Afzelius och Pontus 
Wikner. För att uppnå sina syften använde han gärna sitt inflytande i kon-
sistoriet. Knut Olivecrona skriver att han redan från ”sitt första inträde i 
den Akademiska Senaten, åsyftade att åt sig skapa ett särskildt parti, hvars 
ledamöter skulle följa hans fingervisning och rösta med honom”.

Under större delen av 1860- och 1870-talen tillhörde Ribbing riksdagen, 
både före och efter representationsreformen. Det innebar att han även i 
detta sammanhang fick uppgiften att försvara de boströmianska ståndpunk-
terna. Under debatten om ståndsriksdagens avskaffande präglades hans age-
rande av ambivalens, även om han, till skillnad från Carl Yngve Sahlin, hade 
svårt att till fullo acceptera förslaget. Ribbing fann sig till slut i representa-
tionsreformen, men intog i andra politiska frågor en ytterst boströmiansk 
position. Han varnade för att utöka riksdagens befogenhet och förordade en 
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stark regeringsmakt. Statsministerreformen 1876, då ämbetena justitiestats-
minister och utrikesstatsminister slogs samman, uppfattade han som ett 
icke önskvärt steg mot ökad parlamentarism på den personliga kungamak-
tens bekostnad.

Bland studenterna hade Ribbing som ung professor varit mycket om-
tyckt. Till hans popularitet bidrog att han tog parti för de juriststuden-
ter som i början av 1860-talet hamnade i konflikt med professorn Johan 
Christopher Lindblad. Tio år senare var det i stället mot Ribbing själv som 
studenterna riktade klagomål över stränghet och godtycklighet, men då vi-
sade han mindre förståelse. Den frambrytande åttiotalismen försökte han 
bekämpa med alla medel, övertygad som han var om dessa idéers fördärv-
liga inflytande på ungdomen. Ribbings sätt att sköta sina tentamina väckte 
inte bara förtrytelse bland studenterna utan även bland hans kolleger. Detta 
bidrog till att hans starka ställning inom konsistoriet allt mer försvagades.

Det redan mycket ansträngda förhållandet mellan Ribbing och studen-
terna försämrades ytterligare när hans agerande för att förhindra den popu-
läre Wikners akademiska karriär blev känt. När väl Ribbing till sist – och 
först sedan Wikner lämnat Uppsala för Kristiania – bestämde sig för att 
draga sig tillbaka uppstod därför en strid inom studentkåren. Det hörde 
till kutymen att studentkåren uppvaktade avgående professorer, men denna 
gång fanns det starka krafter som ville att kåren skulle göra en markering ge-
nom att inställa uppvaktningen. Kårens ordförande avgick till följd av hän-
delsen, och de båda efterträdarkandidaterna Ernst Trygger och Karl Staaff 
företrädde var sitt läger. Den mer konservativt sinnade Trygger ville upp-
vakta Ribbing, men verdandisten Staaff ansåg att studenterna borde låta bli. 
Tryggers linje segrade och Ribbing fick sin uppvaktning, men omröstningen 
visade att den avgångne professorn hos en stor del av kåren inte omfattades 
med varma känslor.

På lärostolen i praktisk filosofi efterträddes Boström 1864 av sin lärjunge 
Carl Yngve Sahlin, som åtta år tidigare hade lämnat Uppsala för Lund, 
där han först blev adjunkt och sedan professor i teoretisk filosofi. Tillsätt-
ningen av Uppsalaprofessuren löpte inte smärtfritt, eftersom den även 
söktes av hegelianen Fredrik Georg Afzelius och Carl Johan Engstrand. 
Ribbing gjorde vad han kunde för att ställa Afzelius i dålig dager när frå-
gan behandlades i fakulteten. Han påminde bland annat om den förödande 
granskning  Afzelius’ tidiga skrifter hade fått utstå när han arton år tidigare 
sökte professuren i Lund. Ribbings motståndare, främst Carl Säve och Knut 
Olivecrona, mobiliserade sina krafter inför tillsättningsärendets behand-
ling i konsistoriet. De förordade hegelianen Afzelius, eftersom de fann det 
angeläget att bryta boströmianernas dominans. Säve ansåg att det varken 



28

Uppsala Universitet 1852–1916

gagnade universitetet eller filosofiämnet om ”en enda philosophisk doctrin, 
inom ett universitet, blifver den ensamt herrskande”. Olivecronas inlägg 
var både längre och skarpare i tonen än Säves. Han fruktade att boströmia-
nerna eftersträvade ett monopol på det filosofiska vetandet och varnade för 
konsekvenserna av detta: ”I samma stund detta mål vinnes är ock slut på all 
fri forskning inom det philosophiska området; de philosophiska studierna 
skola allt mer urarta till blott ett slafviskt collegii-läsande och den som 
skall våga yttra en från collegierna afvikande mening skall stemplas såsom 
oförnuftig.” Anders Ångström framhöll att forskningens frihet kunde ”råka 
i fara, om en vetenskap får utbilda sig till Doctrin”, men till skillnad från 
Säve och Olivecrona ansåg han ändå att Sahlin var förtjänt av förstarum-
met. Med femton röster mot åtta uppfördes Sahlin i första förslagsrum och 
han utnämndes kort därefter.

Utgången av professorstillsättningen befäste boströmianernas dominans 
över filosofiämnet. Men trots att Sahlin gick segrande ur konkurrensen om 
professuren drabbades den Boströmska skolan av flera bakslag vid mitten av 
1860-talet. Representationsreformen var ett faktum i december 1865 och 
Boström avled några månader därefter. År 1865 utsågs dessutom hegelianen 
Johan Jacob Borelius till professor i Lund, trots att boströmianen Per Johan 
Herman Leander – om än med knapp majoritet – hade erhållit konsistoriets 
förord.

Sahlin var fast knuten till det Boströmska lägret. Han hade disputerat 
1851 med avhandlingen Har Hegel öfvervunnit dualismen? Denna fråga be-
svarade han nekande, varmed han alltså hävdade att Hegel, till skillnad från 
Boström, inte företrädde någon konsekvent idealism. Sedan han publicerat 
även en andra och tredje del av avhandlingen utsågs han till docent i teore-
tisk filosofi. Sahlin var mindre polemiskt lagd än Boström och Ribbing. Han 
personifierade den civiliserade ämbetsmannen och just därför blev han den 
ledargestalt som den Boströmska skolan så väl behövde. Som professor och 
universitetsman fick han ett vida större inflytande än både Boström och 
Ribbing. Han var en skarp analytiker med klar blick för problem och mot-
sägelser. Genom att rensa bort vissa överdrifter och oklarheter ur Boströms 
läror betydde han mer än någon annan för boströmianismens utveckling 
mot att bli en allmän svensk ämbetsmannaideologi. Sahlin accepterade två-
kammarriksdagen och den konstitutionella monarkin. Han distanserade sig 
även från Boströms uppfattning att samhällen utgjorde självständiga person-
ligheter. Viktigast var dock det förtydligande han gjorde avseende Gudsbe-
greppet, vilket Boström betraktade som en enhet i och av mångfald. Sahlin 
hävdade å sin sida – sannolikt under inflytande från Hegel – att mångfald var 
detsamma som motsats. Gud måste vara höjd över all motsats, varför Sahlin 
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Den radikale boströmianen
I likhet med hegelianismen kan boströmianismen delas in i ett höger- respektive vänsterlä-
ger. Till vänstergrupperingen hörde docenten Lawrence Heap Åberg, den boströmianske 
företrädare som gick avgjort längst i försöken att förena 1870- och 1880-talens många 
motstridiga budskap. Åberg disputerade med avhandlingen Bidrag till en framställning och 
kritik af Kants lära om det moraliskt onda (1878). Samma år blev han docent i praktisk 
filosofi, men hans oortodoxa inriktning betraktades med misstro i det Boströmska lägret.

Redan som tjugotreåring hade Åberg utgivit Ett försök att uppvisa darwinismens 
öfverensstämmelse med en rationelt idealistisk verldsåskådning (1874), ett djärvt försök 
att förena boströmianism och darwinism. Han utgav senare bland annat Darwinismens 
betydelse för sedliga och religiösa frågor (1881). Åbergs och andras försök att förena mot-
stridiga budskap fick senare Hans Larsson att skeptiskt konstatera: ”Det gick med den 
[darwinismen] som med mången ny lära, att den rätt snart ansågs förenlig med både 
kristendom och idealistisk filosofi.” Bland Åbergs övriga skrifter märks Granskning af P. 
Vikners kritik af den Boströmska världsåsigten enligt hans arbete ”Om egenskapen” (1882). 
Han behandlade även kvinnofrågan ur ett boströmianskt perspektiv, samarbetade med 
Sophie Adlersparre och ingick i styrelsen för Fredrika-Bremer-Förbundet. I filosofiskt 
hänseende stod han Frans von Schéele närmast; de båda fanns bland tidningen Fyris’ fasta 
medarbetare. Åberg och von Schéele hade i mitten av 1880-talet långt gångna planer på 
att rädda Tidskrift för hemmet, vars existens då var hotad.

Lawrence Heap Åberg sökte flera professurer, men utan framgång. På våren 1895 
hängde han sig på sitt arbetsrum innan tillsättningen av professuren i praktisk filosofi ef-
ter Sahlin nått ett avgörande. Han har utgjort förebilden för docenten Hegardt i Gustaf 
af Geijerstams universitetsroman Erik Grane.

Lawrence Heap Åberg, fotograferad av Alfred Dahlgren.
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framhöll att han därför inte heller kunde vara mångfald. I stort förblev Sah-
lin dock Boströms läror trogen, vilket framgår av de talrika, men inte alltid 
lättolkade, skrifter han författade.

År 1876 blev Sahlin den förste rektor för universitetet som valdes enligt 
det nya system som då infördes. Följande år var det således boströmianernas 
ledare som i egenskap av rektor hälsade universitetets gäster välkomna till 
400-årsjubileet. Han kvarstod som rektor ända fram till 1889, då han avgick 
för att kunna ägna sina sista tjänsteår åt forskning och vetenskaplig verk-
samhet. Efter pensioneringen 1894 flyttade han till Stockholm, där han var 
verksam under ytterligare två decennier. Han ingick i styrelsen för Stock-
holms högskola och var ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet från 
dess stiftande 1896 till 1914. Sahlin har även givits äran av att vara den förste 
som omnämnde ämnet sociologi i Uppsala. Det skedde när han i slutet av 
1880-talet föreläste över de privata samhällena, varvid han framhöll att lä-
ran om detta även kunde kallas den privata sociologin.

Wikner och Geijer

I början av 1860-talet, efter Kristian Claësons död, överflyttade Boström 
sina förhoppningar till den unge författaren och filosofen Pontus Wikner. I 
maj 1863 höll Boström sin sista föreläsning som professor vid universitetet. 
Det större auditoriet i Gustavianum var överfullt och efter föreläsningen 
följdes Boström under sång av studentkåren till sitt hem. I sitt avskedstal 
från katedern skall han mer eller mindre uttalat ha utnämnt Wikner till sin 
”tronarfvinge i tänkandets värld”. Wikner, som skulle disputera dagen därpå, 
var inte omedveten om de förväntningar som lades på hans axlar. Under pri-
vata samtal jämförde Boström förhållandet mellan honom själv och Wikner 
med Sokrates’ förhållande till Platon. Efter Boströms död i mars 1866 skrev 
Wikner: ”När jag några timmar efter hans [Boströms] död inträdde i hans 
rum, erfor jag ungefär samma känsla som en tronföljare i den stund spiran 
fallit ur föregångarens hand. Jag tyckte mig vara kallad till konung.”

Wikner hade kommit till Uppsala i december 1856 för att påbörja studier 
i klassiska språk. Med enstaka avbrott kom han att tillbringa de följande 
trettio åren vid universitetet. I slutet av 1850-talet gjorde han ett tillfäl-
ligt studieuppehåll för att tjänstgöra som informator hos akademifogden 
 August Anckarsvärd på en gård några mil väster om Uppsala. Under denna 
tid läste han bland annat Ernst Kjellanders Minnen, en skrift som väckte 
hans intresse för filosofi. ”Först denna bok föranledde mig pröfva, om äfven 
jag kunde tänka på egen hand.” För den unge Wikner utgjorde Kjellander en 
viktig inspirationskälla, men omkring 1860 närmade han sig det Boströmska 
lägret. Han studerade för både Boström och Ribbing, och fann i Boströms 
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tänkande en tilltalande syntes av den platonska idéläran och den kristna 
Gudstron. Vid denna tid framträdde han även som vitter författare och han 
invaldes i Namnlösa sällskapet. Befordringsmöjligheterna vid universitetet 
var begränsade, men Wikner avböjde alla propåer om att han borde övergå 
till prästbanan. Han blev docent i teoretisk filosofi sedan han försvarat av-
handlingen Undersökningar om enhet och mångfald (1863). Under de följande 
åren gav han uppskattade kollokvier i filosofins historia och lade grunden 
till den stora popularitet han kom att åtnjuta bland studenterna. Under vår-
terminen 1869 vikarierade han som professor i teoretisk filosofi men var 
från 1873 anställd som lektor i teologi och hebreiska vid Högre allmänna 
läroverket i Uppsala. 

Wikner uppehöll sig framför allt kring problemet med att förhålla det 
gudomliga och det mänskliga till varandra. Redan efter disputationen, men 
framför allt efter Boströms död 1866, började han orientera sig bort från 
den renläriga boströmianismen. När han våren 1869 höll sin avslutningsfö-
reläsning som vikarierande professor erkände han utan omsvep att han av 
samvetsskäl känt sig tvungen att ”uttala en från den vanliga afvikande åsikt”. 
I skrifter som Tankar och frågor inför Menniskones son (1872) markerade han 
avstånd från Boströms statiska Gudsbild. Wikner hade således anträtt en 
egen väg, som förde honom längre och längre bort från boströmianerna. 
Men processen skedde i tysthet, eftersom han var fullt sysselsatt som läro-
verkslektor och saknade tid till sitt författande.

Den definitiva brytningen mellan Wikner och boströmianerna inträdde 
inte förrän 1880. Till följd av den Wicksellska striden utgav Wikner skriften 
Några drag af kulturens offerväsen, som byggde på ett föredrag och utgjorde 
en plädering för tolerans och vidsyn. Detta uppfattades på många håll som 
ett försvar för Wicksell. I ett brev till Karl Warburg förklarade Wikner att 
han i Uppsala känt sig omsnärjd av en ”fariseisk sedlighetsande”, som han 
avskydde mer än osedligheten. Syftet med hans inlägg hade varit att utdela 
en örfil år denna ande. Han hoppades att han hade lyckats, ”ehuru andeöron 
äro svåra att träffa”.

Vid samma tid utgav Wikner Om egenskapen och närgränsande tanke-
föremål (1880), där han genomförde sin länge förberedda uppgörelse med 
boströmianismen. Rent taktiskt valde han den sämsta tänkbara tidpunkten, 
eftersom Ribbing skulle fylla sextiofem året därpå och förväntades lämna 
sin professur. Ribbing, som inte ville se avfällingen Wikner som sin efterträ-
dare, kvarstod under ytterligare flera år på lärostolen. Under vintern 1883/84 
startade studenterna och ett antal yngre universitetslärare ett upprop för 
att i stället få till stånd en personlig professur åt Wikner. Striden fick ett 
uppmärksammat uttryck i oktober 1884, då signaturen ”Suum cuique” (Var 
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och en sitt) i Fyris införde ett inlägg som på ett tämligen cyniskt sätt försva-
rade Ribbings och boströmianernas metoder för att förhindra att menings-
motståndare erhöll befordran. Artikeln fick Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning att undra hur det egentligen stod till med den fria forskningen vid 
Uppsala universitet. Harald Hjärne framhöll att boströmianerna inte kun-
nat önska sig en mer ”sannskyldig advocatus diaboli”. I ett senare nummer av 
Fyris avslöjade Wikner att han själv skrivit under signaturen ”Suum cuique” 
för att – med satiren som vapen – väcka debatt om den akademiska friheten.

På hösten 1884 nåddes man i Uppsala av beskedet att filosofiska fakul-
teten i Kristiania hade beslutat att kalla Wikner till den lediga professu-
ren i filosofi. Wikner var redan märkt av ohälsa och var tvungen att avböja 
studenternas avskeds uppvaktning, eftersom hans luftrör inte klarade den 
kyliga utomhusluften. Uppvaktningen genomfördes därför först i maj 1885, 
då Wikner var på ett tillfälligt återbesök i Uppsala.

Efter allt som hänt uppfattade Wikner det som en befrielse att lämna 
staden, även om han hoppades kunna återvända när professuren blev ledig. 
I en tackskrivelse, införd i Upsala-Posten 1885, erkände han sin tacksamhets-
skuld till Norge och universitetet i Kristiania, men gjorde klart att han ”inte 
skulle underlåta att vid det tillfälle, som nu är i fråga, erbjuda mitt förra fä-
dernesland min tjenst, för den händelse att denna der skulle anses önskvärd 
eller användbar”. Ribbing hade nämligen dragit sig tillbaka på sensommaren 
1885, varefter professuren under tre år uppehölls av docenten Erik Olof  
Burman. Förutom av Wikner och Burman söktes professuren av Lunda-
docenten Reinhold Geijer och Uppsaladocenten Hans Edfeldt. Sakkunniga 
var Carl Yngve Sahlin, Johan Jacob Borelius och Per Johan Herman Leander. 
I ett gemensamt sakkunnigutlåtande satte de Geijer främst, före i tur och 
ordning Wikner, Burman och Edfeldt. Den sistnämnde återkallade därefter 
sin ansökan.

Landets samtliga tre filosofiprofessorer var således eniga om Geijers fö-
reträde, men trots detta var frågan långt ifrån avgjord. Majoriteten av leda-
möterna i sektionen stod nämligen på Wikners sida. Oscar Alin tillerkände 
som ende ledamot sin vän Erik Olof Burman första plats på förslaget. Bland 
universitetslärarna i allmänhet fanns en utbredd uppfattning att filosofiäm-
net, som studerades av studenter med vitt skilda inriktningar, i första hand 
skulle vara bildande och karaktärsdanande. I det perspektivet bör stödet för 
den uppburne kulturpersonligheten och den av studenterna älskade Wikner 
tolkas. Även de sakkunniga hade dessutom tvingats medge att Geijer inte 
var en ”så genialisk begåfning” som Wikner, men för boströmianerna Sahlin 
och Leander fanns säkerligen ett inre motstånd mot att uppföra ”avfällingen” 
Wikner i första rummet.
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Wikners självbekännelser
Få universitetslärare i 1800-talets Uppsala vann en sådan popularitet bland studenterna 
som filosofen Pontus Wikner. Vid sin egen nation, Göteborgs, intog han en central plats i 
det sociala umgänget. Under hela sitt vuxna liv plågades Wikner av insikten om sin homo-
sexualitet, vilket komplicerade hans förhållande till ett flertal studentkamrater som endast 
i platonsk mening besvarade hans känslor. Herman Björnström, Oscar Quensel, Robert 
Dickson och Anton Nyström utgjorde några av föremålen för hans svärmeri, vilket framgår 
av de dagböcker som han förde mellan 1853 och 1871. Wikners sexuella förbindelser 
följdes av samvetskval och ångest, inte minst efter giftermålet med Ida Weinberg 1871. 
Först mot slutet av 1870-talet fann han inre harmoni sedan han insett att hans läggning 
inte var orsakad av hans eget agerande utan var något som ”från barndomen utgjort min 
natur, hvilken under hvilka förhållanden som helst hos mig skulle – förr eller senare – hafva 
frambrutit”. Från 1877 var hustrun Ida fullt underrättad om hans homosexualitet, vilken hon 
accepterade. I handskriften ”Psykologiska sjelfbekännelser” – författad 1879, men försedd 
med flera tillägg under 1880-talet – redogjorde Wikner öppenhjärtigt för sin livslånga kamp 
med sina känslor. Han testamenterade skriften till medicinska fakulteten under förhopp-
ning att den i framtiden skulle bidraga till att belysa homosexualitetens problem och öka 
förståelsen för personer med hans läggning. Innehållet fick dock inte offentliggöras förrän 
hans hustru och deras båda söner hade avlidit, och under inga omständigheter före 1930. 
I dessa självbekännelser, som utgavs först 1971, skriver Wikner: ”Menniskor finnas, som ega 
förmågan af en djup, innerlig och uppoffrande kärlek, men som till föremål för denna kärlek 
endast kunna göra varelser af deras eget kön. Qvinnor lära finnas af detta slag; jag vet, att 
det finns sådana män. Jag är en sådan man. I denna bekännelse ligger ett lif af qval.”

Pontus Wikner, porträtterad av Georg von Rosen. Målningen tillhör Göteborgs nation i Upp-
sala. Fotografi av Tommy Westberg.
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Utfallet av sektionens förhandling blev en stor besvikelse för Geijer. Det 
hörde visserligen till god ton att de inblandade inte yttrade sig innan till-
sättningsärenden var färdigbehandlade, men han fann anledning att omgå-
ende författa en besvärsskrift, i vilken han ifrågasatte sektionens beslut att 
frångå den rangordning som de sakkunniga enhälligt hade ställt sig bakom. 
För Wikner blev sektionens beslut omvänt en oväntad framgång, men det 
beredde honom knappast någon glädje, eftersom hans sjukdom hade tagit 
en allvarlig vändning: ”Jag har ej sällan den förnimmelsen, att saken icke rör 
mig, enär jag kanske aldrig kommer uppleva den tidpunkt, då utnämningen 
sker, åtminstone icke då vara i besittning av så mycket liv, att det förtjänar 
att talas om. Mitt hjärta är nu så uselt, att den sista tiden varit ett slags mar-
tyrium av flämtning och kvävningsanfall.” 

I januari 1888 sammanträdde konsistoriet för att fastställa förslagsrum-
men. Meningarna var delade, men Wikner förordades av en klar majoritet. 
Detta innebar att han förmodligen skulle ha fått professuren, men vid den 
tidpunkten var han döende. Geijer överklagade konsistoriets beslut i en ny 
besvärsskrift, men Wikners bortgång i maj samma år avgjorde konkurren-
sen till hans förmån. Beskedet om Wikners död orsakade stor förstämning 
i Uppsala och den traditionella vårfesten ställdes in. Studentkåren åtog sig 
att betala för såväl transporten av Wikners kvarlevor till Uppsala som be-
gravningen. En stor procession – i vilken ingick bland annat universitetets 
prokansler och rektor, landshövdingen, akademistaten, läroverkets rektor 
och studentkåren – följde Wikners stoft från järnvägen till kyrkogården. 
Processionen kantades av omkring 10 000 personer. Några månader senare 
uppvaktades Geijer av studentkåren, som dock, enligt Upsala-Posten, var 
”mycket fåtaligt representerad”. Studenterna hade önskat att de i stället hade 
fått hälsa Wikner välkommen i ämbetet.

Inte heller Geijer var någon renlärig boströmian, men han stod det Bo-
strömska lägret betydligt närmare än Wikner. Han hade disputerat 1876 med 
en avhandling som analyserade Leibniz’ filosofi utifrån ett boströmianskt 
perspektiv. I sin installationsföreläsning framhöll Geijer att han aldrig per-
sonligen hann träffa Boström, som dog året före hans ankomst till Uppsala. 
Trots detta var det en självklarhet för honom att han, liksom hans jämnåriga 
kolleger, ”skulle med förtroende omfatta denna nationelt svenska, rationelt 
idealistiska filosofi, hvars ledande grundtankar vi hörde tolkas från de filoso-
fiska katedrarna och funno inom olika områden närmare utförda och själf-
ständigt bearbetade i en ganska rik och inhemsk filosofisk litteratur”. Denna 
bekännelse till Boströms filosofi hindrade inte att Geijer under 1880-talet 
började orientera sig i empiristisk riktning, vilket bland annat märktes i 
hans kritik av den norske hegelianen Marcus J. Monrad. I grund och botten 



35

FilosoFiska FakUlteten: hUmaniora

förblev han idealist, men han intresserade sig för empirins användning inom 
filosofin, och han berörde i början av 1890-talet den empiriska psykologin 
i sina föreläsningar. En studieresa till Tyskland i slutet av 1870-talet blev av 
stor betydelse för hans filosofiska utveckling, där psykologin intog en allt 
större plats. I Tyskland kom han i nära kontakt med ledande tyska psykolo-
ger som Wilhelm Wundt, Hermann Lotze och Ludwig Strümpell. Av dessa 
gjorde Lotze störst intryck. Efter hemkomsten ägnade Geijer flera studier åt 
dennes filosofiska och psykologiska teorier, inte minst kring människans sätt 
att organisera sin rumsuppfattning. Geijers mest betydande insats var att 
han utvecklade Lotzes lära om lokaltecknen, bland annat avseende själens 
förmåga att koppla samman rätt sinneskvalitet med rätt lokaltecken. I flera 
arbeten, däribland den tyskspråkiga Darstellung und Kritik der Lotzeschen 
Lehre von den Localzeichen, återkom han till detta ämne. Med ledning av 
Lotze försökte Geijer skapa en medelväg mellan Carl Stumpfs nativistiska 
och Wilhelm Wundts genetiskt-empiriska syn på rumsuppfattningen. Äm-
nesvalet passade Geijer väl, eftersom det gav honom möjlighet att förena 
intresset för sinnesfysiologi och empirisk psykologi med en idealistisk filo-
sofisk position.

Bland sin tids Uppsalafilosofer framstod Geijer, med sin psykologiska 
inriktning, som något av en främmande fågel. Han distanserade sig från 
den ortodoxa boströmianismen, men kände inte heller någon gemenskap 
med den abstrakta spekulation som utmärkte Burman och nyboströmia-
nerna. För dessa framstod Geijers forskning å andra sidan som nebulös och 
utan fasta principer. Geijers ende egentlige lärjunge var Frans von Schéele, 
men han utövade visst inflytande på forskare som Allen Vannérus, Edvard 
Petrini, Bertil Hammer, Sydney Alrutz och lundensarna Hans Larsson och 
Axel Herrlin. Både Geijer och von Schéele fick stor betydelse för ungkyr-
korörelsens ledare Manfred Björkquist.

Geijers arbeten saknade inte originalitet, men att döma av samtida om-
dömen framstår han varken som någon entusiasmerande lärare eller avan-
cerad filosof. ”Han hörde knappast till dem”, har Torsten Fogelqvist skrivit, 
”som stimulera eller stilla vetgirighetens rovlystnad eller andens törst. Och 
hans ryckiga och knyckiga föreläsningar verkade mer randanmärkningar än 
levande och organiska framställningar.” Författaren Sigfrid Siwertz’ omdö-
me är likartat: ”Inget ont om professorn i teoretisk filosofi, Kurre Geijer, 
men det vore orätt att påstå att han samlade andarna kring vetenskapernas 
vetenskap.” 

Geijers elev Frans von Schéele hade disputerat med en avhandling 
om Samuel Grubbes skönhetslära, vilken kan karakteriseras som en stu-
die av den boströmianska estetikens framväxt. Författaren var inspirerad 
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av läraren Carl Rupert Nyblom, men även av filosofer som Pontus Wikner,  
Sigurd Ribbing och Carl Yngve Sahlin. Efter några år som docent i estetik 
övergick von Schéele till den praktiska filosofin och framlade studien Kan 
Gud tänkas såsom vilja? Han vikarierade som professsor under våren 1897 
men hade inga framgångar i befordringshänseende. I början av 1890-talet 
hyste han stora förhoppningar om att bli professor i Göteborg men blev 
förbigången av Vitalis Norström. Vid sekelskiftet 1900 skulle professuren 
i teoretisk filosofi tillsättas i Lund. Såväl finländaren Theodolf Rein som 
dansken  Harald  Høffding placerade von Schéele i första förslagsrum, medan 
de övriga sakkunniga, Per Johan Herman Leander och Vitalis Norström, 
förordade Efraim Liljeqvist. Det slutade med att Hans Larsson fick profes-
suren. Vid denna tid började von Schéele, inspirerad av Reinhold Geijer, 
alltmer intressera sig för pedagogik och experimentalpsykologi. Inte heller 
inom detta område lyckades han emellertid vinna en professur.

Enar Sahlin, son till Carl Yngve Sahlin, var en annan Uppsalafilosof som 
övergick till pedagogiken. Han disputerade på avhandlingen J.G. Fichtes ide-
alism (1888), som fick betyget Med utmärkt beröm godkänd (insigniori cum 
laude), vilket var det högsta som tilldelats en filosofisk avhandling sedan 
Erik Olof Burmans disputation 1872. Sahlin blev docent i teoretisk filosofi, 
varefter han 1889 begav sig ut på en årslång resa för att studera pedago-
gik i Tyskland. Efter hemkomsten i början av 1890-talet föreläste han om 
pedagogikens historia vid universitetet, men övergick sedan till en karriär 
som skolman. Han var under 1890-talet redaktör för Pedagogisk tidskrift och 
framträdde som publicist i pedagogiska frågor.

Nyboströmianismen

Efter Boströms död fördes hans arv vidare av framför allt Carl Yngve Sahlin, 
Sigurd Ribbing och Axel Nyblæus. Även om dessa tre, särskilt Sahlin, revi-
derade delar av Boströms filosofi förblev de i huvudsak sin lärofader trogen. 
Nästa forskargeneration ställdes inför större utmaningar, eftersom det in-
tellektuella klimatet förändrades i en för boströmianerna mindre gynnsam 
riktning. Naturvetenskapen hade gjort stora framsteg, både vetenskapligt 
och organisatoriskt, sedan 1800-talets mitt. Dess företrädare kunde därför 
agera med större självförtroende när de ställde krav, till exempel på empiri, 
vetenskaplig precision och exakthet, samt på att universitetslivet generellt 
skulle professionaliseras, specialiseras och föras närmare yrkesutbildningen. 
Till detta kan läggas olika filosofiska, politiska och litterära strömningar som 
på olika sätt hämtade inspiration från materialismen, darwinismen eller po-
sitivismen. Gemensamt för vad som kan kallas den boströmianska tredjege-
nerationen var att de försökte anpassa sin filosofi efter den nya tidens krav, 
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men utan att ge avkall på grundprinciperna. I Pontus Wikners och senare 
Vitalis Norströms fall ledde detta till direkta avfall, men många andra kla-
rade av balansgången på ett, utåt sett, mindre dramatiskt vis.

När professuren i praktisk filosofi skulle tillsättas efter Sahlins pensio-
nering inkom ansökningar från Erik Olof Burman, Lawrence Heap Åberg, 
Hans Edfeldt och den unge docenten Axel Hägerström. Åberg tog sitt liv 
på våren 1895 och Hägerströms meriter var alltför begränsade för att han på 
allvar skulle kunna hävda sig, varför konkurrensen stod mellan Burman och 
Edfeldt. 

Edfeldt var född 1836 och nio år äldre än Burman. Han hade blivit do-
cent i praktisk filosofi 1868. Under Sahlins trettonåriga rektorat uppehöll 
han professuren i praktisk filosofi, helt eller delvis. Han var främst inriktad 
mot den praktiska filosofin, men berörde även den teoretiska filosofin i sina 
skrifter. Han var en rättrogen boströmian och hans eget filosofiska förfat-
tarskap bestod i stort sett uteslutande av kommentarer till Boströms läror. 
Inom detta område var han en stor auktoritet, men den snäva inriktningen 
kunde också uppfattas som en brist. Reinhold Geijer framhöll i sitt sakkun-
nigutlåtande att Edfeldt hade många förtjänster, men påtalade även dennes 
”altför ofria förhållande till och stora beroende af sin läromästare Boström”. 
Inom den praktiska filosofin kunde Edfeldt uppvisa en kvartssekellång lä-
rartjänstgöring, varav många år som vikarierande professor. Dessutom hade 
han utgivit betydligt fler skrifter än Burman, som främst ägnat sig åt logik 
och kunskapsteori. Geijer ansåg likafullt att detta inte kunde uppväga Bur-
mans företräden i form av ”icke blott en mera omfattande lärdom, utan 
äfven större filosofisk begåfning och genom utgifna skrifter bättre doku-
menterad förmåga af strängt vetenskaplig och i högre mening själfständig 
forskning”. I denna bedömning instämde de båda andra sakkunniga, Carl 
Yngve Sahlin och Per Johan Herman Leander, liksom en enig sektion och 
ett enigt konsistorium. Axel Hägerström uppnådde ingen kompetensför-
klaring.

Erik Olof Burman, som fick professuren, hade kommit till Uppsala hös-
ten 1865, ett halvår före Boströms bortgång. Hans direkta kontakter med 
Boström blev följaktligen begränsade; det var från Ribbing och framför allt 
från Sahlin som han hämtade inspiration och vägledning. Burman dispu-
terade 1872 med avhandlingen Om kunskapens möjlighet, varefter han blev 
docent i teoretisk filosofi. Han tillhörde den Boströmska skolan men intog 
liksom Geijer och Wikner en självständig hållning. I skriften Om teismen 
(1886) presenterade han ett ambitiöst försök att revidera delar av Boströms 
läror och vid detta program höll han i princip fast. Han förnekade liksom 
Sahlin all relativitet hos det absoluta, men gick ännu längre och ifrågasat-
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te utformningen av Boströms idélära. De attribut som Boström tillskrev 
det absoluta utgjorde, enligt Burman, endast kategorier som införts av det 
mänskliga förståndet: ”Att det absolutas innehåll vore ett system af ideer, 
som positivt och negativt bestämde hvarandra i analogi med talsystemet, är 
otänkbart, emedan ett sådant system innebär relation.” Om teismen fick stor 
betydelse och bestods bland annat en mycket positiv recension av Vitalis 
Norström i Nordisk tidskrift 1887. Skriften räknas som utgångspunkten för 
vad som kallas nyboströmianismen eller, om man så vill, burmanianismen. 
Burmans förhållningssätt företedde likheter med nykantianismen, men även 
mot denna riktning höll han en viss distans. Det är betecknande att han i 
början av 1890-talet tillbringade ett helt läsår i Berlin, Leipzig och Heidel-
berg utan att taga kontakt med någon av de tongivande nykantianerna.

Med Boström hade Burman det gemensamt att hans filosofiska förfat-
tarskap blev begränsat till omfattningen. Om teismen förblev hans viktigaste 
arbete, även om hans korrespondens med bland andra Vitalis Norström och 
Efraim Liljeqvist från 1890-talets början visar att han i vissa avseenden hade 
modifierat sin position. Längre fram synes han däremot ha varit mer till-
freds med sitt arbete. I ett brev till Norström från 1910 konstaterade han 
exempelvis: ”Min ståndpunkt är ännu i det hela densamma som i min afhg 
om Teismen – således en transcendental idealism.”

Burman framstår som ett slags brytningsgestalt, en förenande länk mel-
lan Boströms idealism och den senare analytiska filosofin. Bland hans elever 
fanns sinsemellan så olika filosofer som Vitalis Norström, Efraim Liljeqvist, 
Axel Hägerström och Adolf Phalén. 

Norström hade kommit till Uppsala 1873 och snart vunnit rykte som 
en skarpsinnig filosof, som från början slöt sig till det Boströmska lägret. 
Han blev docent i teoretisk filosofi sedan han i maj 1885 försvarat avhand-
lingen Om undersökningen af den gifna verklighetens form. Särskilt från Carl 
Yngve Sahlins sida rönte Norström prov på uppskattning, vilket delvis kan 
förklaras med att denne förhöll sig kritisk till åttiotalsradikalismen.  Någon 
konformist blev Norström aldrig. Han beundrade exempelvis Pontus Wik-
ner, och i egenskap av förste kurator vid Värmlands nation såg han till att 
denne blev vald till hedersledamot. Beslutet gjorde nationens inspektor  
 Sigurd Ribbing mycket förbittrad. Wikners personlighet hade uppenbarligen 
gjort stort intryck på Norström, som dock i filosofiskt hänseende närmast 
knöt an till Sahlin. Hans avhandling var exempelvis en begreppsutredning 
av det slag som utmärkte en rad arbeten av Sahlin och dennes elever. Längre 
fram kom Norström att hamna alltmer under Burmans inflytande. I ett brev 
till Burman anslöt han sig till dennes utformning av boströmianismen: ”Bo-
ström – Sahlin – Burman – det är en pyramid, på hvilken du bildar toppen, 



39

FilosoFiska FakUlteten: hUmaniora

abstraktionens hvassa topp. Skada, att man aldrig kan ge toppen samma vidd 
som basen! Men toppen kommer dock den rena etern närmast.”

Efraim Liljeqvist, en annan av Sahlins och Burmans elever, förblev till 
skillnad från Wikner och Norström boströmianismen trogen livet igenom. 
Det hindrade inte att han, liksom övriga nyboströmianer, reviderade Bo-
ströms lära i olika avseenden. Liljeqvist framhöll att kritiken måste vara 
immanent, det vill säga ägnad att utveckla och anpassa boströmianismen 
– inte att övergiva den. Boströms filosofi skulle reformeras för att bevaras. 
I likhet med Sahlin tog han Kants förståndskategorier till utgångspunkt för 
sin tolkning av Guds attribut hos Boström. Liljeqvist framlade 1893 en av-
handling om Francis Bacons filosofi, varefter han närmade sig sinnesfysiolo-
gin och särskilt experimentalpsykologin, främst i arbeten som Inledning till 
psykologien (1899). Vid det laget hade han dock redan lämnat Uppsala för en 
docentur i Göteborg. Från 1906 till 1930 innehade han professuren i praktisk 
filosofi i Lund. Han blev därmed den Boströmska skolans sista representant 
på en svensk universitetsprofessur.

Hans Larsson gjorde ett mellanspel i Uppsala som docent i teoretisk filo-
sofi och lärare vid Högre allmänna läroverket mellan 1899 och 1901. Bland 
hans elever i Uppsala fanns författaren Hjalmar Bergman. Larsson återvände 
till Lund i slutet av 1901 sedan han erhållit professuren i teoretisk filosofi där 
efter en omtalad konkurrens med Frans von Schéele och Efraim Liljeqvist.

Idealismens tillbakagång

Boströms filosofi reviderades, som vi har sett, av hans efterföljare, men i 
denna moderniserade form var riktningen dominerande i Uppsala ännu un-
der 1900-talets första decennium. En rad invändningar hade genom åren 
framförts mot Boströms lära, till exempel att dess statsfilosofi var reaktionär 
och otidsenlig eller att dess hegemoniska ställning i sig var skadlig. Konst-
kritikern Klas Fåhraeus, som i början av 1880-talet hade avbrutit sina stu-
dier efter en konflikt med Sigurd Ribbing, liknade boströmianismen vid en 
vampyr, som var ”liksom fastvuxen vid våra universitet” och där obehindrat 
bedrev ”sitt förstörelseverk”. Det går dock inte att komma ifrån att filosofins 
vetenskapliga specialiseringsprocess under 1800-talets andra hälft i hög grad 
var avhängig boströmianernas insats. Inom den Boströmska skolan utveckla-
des inriktningar som filosofihistoria, begreppsanalys och filosofisk psykologi. 
Dessutom fann även boströmianernas motståndare anledning att erkänna 
att dess existens i vissa avseenden hade varit nyttig – det gällde såväl kyrkli-
ga företrädare som politiskt konservativa icke-boströmianer. Motsättningen 
mellan den boströmianska idealismen och den konfessionella lutherdomen 
mattades successivt av under 1800-talets andra hälft. Vid sekelskiftet 1900 
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utgjorde den filosofiska idealismen närmast ett slags apologetiskt hjälpverk-
tyg för många teologer. Nathan Söderblom uppmärksammade den teistiska 
idealismen i sina föreläsningar om svensk teologi under 1800-talet, även om 
han framför allt lyfte fram Geijers och Wikners betydelse.

År 1897 högtidlighölls 100-årsminnet av Boströms födelse. På hans grav 
skedde kransnedläggning och en ståtlig festskrift utkom. Såväl vid Norr-
lands nation som vid Piteå läroverk inrättades stipendier till hans ära. I mars 
1906, i samband med fyrtioårsmarkeringen av Boströms bortgång, avbröt 
 Reinhold Geijer sin föreläsning för att erinra om dagens betydelse. Carl 
Yngve Sahlin återvände till Uppsala för att tala vid graven och lägga ned 
en krans å Svenska humanistiska förbundets vägnar. Några år dessförinnan 
hade de trogna boströmianerna Hans Edfeldt och Gustaf Jacob Keijser ut-
givit den tredje delen av Boströms skrifter (de båda första volymerna hade 
utgivits av Edfeldt ensam 1883). Keijser tog tillsammans med skolmännen 
Karl Pira och Eugène Schwartz initiativ till grundandet av Boströmsförbun-
det 1908. Förbundets syfte var att hålla Boströms arv och filosofi levande, 
inte minst genom utgivning av småskrifter.

Boström hade således sina anhängare även efter sekelskiftet 1900, men vid 
universiteten började idealismens dominans att avtaga. I samband med jubi-
leet 1897 utvärderade Frans von Schéele Boströms betydelse i Ny Illu strerad 
Tidskrift. Han framhöll att boströmianismen på sin tid hade skänkt nytt ljus 
åt ”den svenska tanken”, varefter han tillade: ”Men svagt skulle det andliga 
lif vara, som i den byggnaden fostrats och skolats, om man ej nu i mångt och 
mycket redan länge känt ’stugan trång’.” I universitetets officiella redogörelse 
för läsåret 1908/09 konstaterades frankt att Boströms filosofi ”numera visser-
ligen tillhör historien, men hvars betydelse för den äldre tidens tankelif, sär-
skildt vid detta universitet, säkerligen skall komma att anslås mycket högt”. 
Den renlärige boströmianen Hans Edfeldt hade svårt att acceptera denna 
utveckling. I ett brev till Gustaf Jacob Keijser från hösten 1901 beklagade han 
vad som skett: ”Boströms filosofi är utdöd här vid universitetet, åtminstone 
hos filosofiens målsmän härstädes.” Skulden för detta lade Edfeldt på Sahlin, 
som endast ”dragit fram odågor till de lärareplatser som finnas quar”.

Axel Hägerströms namn har mer än något annat blivit förknippat med 
uppgörelsen med idealismen och det Boströmska arvet. Hägerström ville se-
nare gärna själv framställa sig som en frondör, som av det nyboströmianska 
etablissemanget straffades med inkompetensförklaring vid professorskon-
kurrensen 1896. I själva verket intog han under 1890-talet inte någon från 
boströmianerna väsensskild hållning; även Hägerström företrädde ett slags 
rationalistisk ”transcendentalfilosofi”. Samtida boströmianer som Leander, 
Liljeqvist och Burman räknade honom förmodligen närmast som en före-
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trädare för det egna lägret. När Hägerström 1904 sökte professuren i prak-
tisk filosofi i Lund klassificerade Harald Høffding både honom och Efraim 
Liljeqvist som företrädare för ”en Dogmatisme og en Tendens at dvæle i de 
ufrugtbare Abstraktioners Verden”. Knut Wicksell ansåg vid samma till-
fälle att Hägerströms arbeten kännetecknades av ett ”förnämt afvisande af 
all empiri eller psykologisk forskning”. Lovorden fick Hägerström främst 
från boströmianerna. Bedömningen av den tidige Hägerströms filosofiska 
position har uppvisat stora skillnader, men ännu i det svårtolkade och fi-
losofiskt avancerade arbetet Das Prinzip der Wissenschaft (1908) intog han 
en i grunden rationellt-idealistisk position. Efter Burmans pensionering på 
hösten 1910 föreslog Reinhold Geijer att Hägerström skulle kallas till profes-
suren utan ansökan. Han uppfyllde enligt förslagsställaren alla kvalifikatio-
ner, i synnerhet som Vitalis Norström, Efraim Liljeqvist, Axel Herrlin och 
Allen Vannérus hade meddelat att de inte ville komma ifråga, vare sig via 
direkt kallelse eller ansökan. Förslaget togs välvilligt emot av sektionen, som 
inhämtade sakkunnigutlåtanden från Burman, Norström och Geijer själv. 

John Landquist – en främmande fågel
1900-talets första decennium utgjorde en filosofisk brytningstid i Uppsala. Nyboströmia-
nismen och den idealistiska traditionen utmanades av den antimetafysiska riktning, som 
formades kring Axel Hägerström, Adolf Phalén, Karl Hedvall och Harry Meurling. John 
Landquist intog däremot en självständig position gentemot såväl den äldre som den yngre 
Uppsalafilosofin. Han hade studerat för Reinhold Geijer, Erik Olof Burman och Hans Lars-
son, men också följt Wilhelm Windelbands föreläsningar i Heidelberg och Berlin. I Paris 
hade han åhört Henri Bergsons föreläsningar och i sin avhandling Viljan (1908) introdu-
cerade han dennes intuitionsfilosofi. Redan när Landquist utgav sin första skrift Filosofiska 
essayer (1906) skärptes motsättningen mellan honom och hägerströmianerna, som ansåg 
att hans filosofiska betraktelser utgjorde rena pekoralet. Karl Hedvall skrev en nedgörande 
recension i Upsala Nya Tidning.

Två år senare hade Landquist slutfört sin avhandling. Under hösten 1908 uppehöll 
Reinhold Geijer den vakanta professuren i pedagogik, varför i stället Hedvall vikarierade 
på lärostolen i teoretisk filosofi. Mot bakgrund av detta hade Geijer uppmanat Landquist 
att vänta med disputationen till vårterminen 1909, då han själv skulle vara tillbaka. Land-
quist följde inte rådet utan lade oförväget fram avhandlingen i december 1908, trots att 
han visste att den skulle bli bedömd av Hedvall. Följden blev – inte oväntat – att Hedvall, 
understödd av Burman, såg till att han inte fick något docentbetyg. Sigfrid Siwertz, som 
vistats i Paris tillsammans med Landquist och som nu var tredjeopponent, har skildrat 
den ryktbara disputationen i sin roman Jonas och draken (1928).

Hedvall och Burman hade helst velat ge avhandlingen betyget B, men som en kom-
promiss fick Landquist till slut Ba. Detta var dock en klen tröst, eftersom han utestäng-
des från en fortsatt akademisk karriär. Han verkade i stället som publicist och fri förfat-
tare, men blev till slut professor i psykologi och pedagogik i Lund. Under studenttiden 
i Uppsala ingick han i det litterära kotteriet Les quatre diables tillsammans med Sigurd 
Agrell, Sven Lidman och Harald Brising.
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Att Geijer, som väckt förslaget, skulle förorda kallelsen var självklart, men 
förslaget understöddes av både Burman och Norström. Genom enhälliga be-
slut ställde sig sektionen och konsistoriet bakom kallelseförslaget, varefter 
Hägerström blev utnämnd till professor.

Redan före tillträdet hade Hägerström börjat orientera sig i en självstän-
dig riktning. Omkring 1905 började han forma ett eget läger, till vilket bland 
andra Adolf Phalén, Karl Hedvall och Harry Meurling slöt sig. Men först 
när han 1911 installerades som professor och höll installationsföreläsningen 
”Om moraliska föreställningars sanning”, skedde ett definitivt brott med den 
äldre traditionen. Filosofin i Uppsala trädde därefter in på en helt ny väg, 
vilket ytterligare underströks när Adolf Phalén efterträdde Reinhold Geijer 
1916. I Lund hade, vilket bör påpekas, filosofer som Hans Larsson och Axel 
Herrlin långt dessförinnan brutit med idealismen. De och deras efterföljare 
formade en filosofisk Lundaskola, vilken utmärktes av sitt intresse för den 
empiriska psykologin och filosofins historia. Vad beträffar Hans Larsson är 
bilden dock inte entydig. Åsikten har framförts att han i grunden intog en 
förnuftsidealistisk position, trots att han hade politiska vänstersympatier 
och framstod som en kulturradikal kristendomskritiker.

Psykologi och pedagogik

Under 1800-talets sista decennier uppstod studiet av den experimentella 
psykologin i Tyskland. Psykologerna byggde vidare på fysiologins landvin-
ningar och laboratoriekunskap. Psykologin utgjorde ett slags tvärvetenskap, 
där sinnesfysiologiska och filosofiska utgångspunkter förenades. Det aka-
demiska studiet av psykologi bedrevs under 1800-talet inom filosofiämnet, 
men samhörigheten med naturvetenskaperna betonades allt starkare. En 
grundläggande uppdelning kan därför göras mellan filosofisk respektive fy-
siologisk psykologi. Hermann von Helmholz, professor i fysiologi i Heidel-
berg, betydde mycket för uppkomsten av den fysiologiska psykologin. Han 
assisterades av Wilhelm Wundt, en annan av den fysiologisk-naturveten-
skapliga psykologins pionjärer.

Omkring sekelskiftet 1900 spred sig denna nya experimentalpsykologi 
till USA och en rad europeiska länder. Från och med slutet av 1880-talet 
började internationella experimentalpsykologiska kongresser hållas. I Sve-
rige förblev dock intresset för psykologi tämligen svagt, till stor del på grund 
av boströmianismens dominans inom filosofin. För boströmianerna fram-
stod psykologin som ett uttryck för en icke önskvärd mekanism och mate-
rialism. Nyboströmianer som Lawrence Heap Åberg, Reinhold Geijer, Frans 
von Schéele och Vitalis Norström var dock mer mottagliga för den framväx-
ande psykologin. 
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Den mest betydande introduktören av den experimentella psykologin 
i Sverige blev Sydney Alrutz, som disputerade i Uppsala på avhandlingen 
Undersökningar öfver smärtsinnet (1901). Han anknöt till Geijers och von 
Schéeles inriktning och i likhet med dessa ville han förena en idealistisk 
världsbild med empiriska och naturvetenskapliga metoder. Själv hade han 
en bakgrund inom teosofin, som stod stark i slutet av 1800-talet. Han be-
drev sin forskning hos Frithiof Holmgren och Hjalmar Öhrvall vid det fysio-
logiska laboratoriet. På Alrutz’ initiativ tillkom facktidskriften Psyke 1906. 
Han var dessutom den drivande kraften bakom Institutet för psykologisk 
forskning, som bildades i Uppsala tre år senare. Vid det konstituerande mö-
tet deltog inte bara psykologer, utan även medicinare och fysiologer. Institu-
tet utgjorde, skrev Alrutz i ett brev till Erik Olof Burman, ”kanske det första 
steget till idealismens empiriska grundläggning”. Det omedelbara syftet var 
att studera dels den så kallade differentiella psykologin (det vill säga minne, 
fantasi samt känslo- och viljeliv), dels telepatin (tankeöverföring, clairvoy-
ance, varsel med mera). Institutets första styrelse leddes av Erik Olof Bur-
man och Reinhold Geijer, som var ordförande respektive vice ordförande. 
Sydney Alrutz och fysikern Arvid Odencrants fungerade som förste respek-
tive andre sekreterare. Pedagogen och psykologen Bertil Hammer utsågs till 
kassaförvaltare, Nathan Söderblom och Gustaf Göthlin ingick som övriga 
ledamöter. Utöver styrelseledamöterna märktes bland de konstituerande 
medlemmarna en rad filosofer, läkare och skolmän, däribland Vitalis Nor-
ström, Karl Petrén, Vilhelm Hultkrantz, Per Konrad Svensson, Karl Pira, 
Enar Sahlin och Poul Bjerre.

Alrutz studerade uppfattningen om köld, värme och smärta, men ägnade 
sig även åt telepatin och andra parapsykologiska fenomen. Tillsammans med 
fysiologer som Hjalmar Öhrvall inledde han ett tvärvetenskapligt samar-
bete. Det nya psykologiska forskningsområdet lockade även filosofen Efraim 
Liljeqvist, som 1899 författade en avhandling om sinnesenergier och samma 
år utgav läroboken Inledning till psykologien.

Genom ett riksdagsbeslut 1907 fick Uppsala universitet en professur i 
pedagogik. Ämnet hade dock en lång förhistoria vid universitetet. Redan 
1784 började Daniel Boëthius föreläsa över pedagogik och 1802 föreslog 
kanslersgillet att professorerna vid rikets tre universitet (Uppsala, Lund 
och Åbo) även skulle föreläsa i pedagogik. I april 1803 mottog universitetet 
dessutom en donation från regeringsrådet Gustaf Halldin, vilken syftade 
till att upprätta en lärostol i ”uppfostrings- och undervisningsvetenskapen 
vid K.M:ts akademi i Upsala”. Någon professur tillkom aldrig; däremot ut-
nämndes Elias Christopher Grenander 1803 till Sveriges första docent i pe-
dagogik. Från denna tid och fram till 1820-talet hölls regelbundna akade-
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miska föreläsningar i pedagogik. Förebilden var Tyskland, där lärostolar i 
pedagogik hade upprättats redan 1779 i Halle och 1790 i Marburg. Under 
1820-talet förlorade pedagogiken sitt fäste vid universiteten, men i stället 
började sommarkurser för blivande lärare att genomföras, dels i Stockholm, 
dels i Växjö på Esaias Tegnérs initiativ. Från och med mitten av 1800-talet 
uttrycktes i den vetenskapliga och politiska debatten allt oftare önskemål 
om att pedagogikämnet skulle erhålla en företrädare vid universiteten. År 
1865 utfärdades Kungl. Maj:ts förordning om provåret, vilket innebar att en 
lärare skulle ha följt undervisningen vid ett läroverk under ett års tid. Tio år 
senare följde en ny stadga om provåret, som delades in i en praktisk respek-
tive teoretisk del. I praktiken innebar detta att universiteten i Uppsala och 
Lund fick var sin lärare i pedagogikens historia, även om dessa inte formellt 
tillhörde universitetet. I Uppsala innehades denna befattning i tur och ord-
ning av Einar Löfstedt, Nils Lövgren, Enar Sahlin, Johan Bager-Sjögren, Hans 
Larsson, Frans von Schéele, Reinhold Geijer och Bertil Hammer.

År 1895 gästades Sverige av Wilhelm Rein, elev till Johann Friedrich Her-
bart och professor i pedagogik i Jena. Hans föreläsningsserie i Stockholm 
uppmärksammades i åtskilliga artiklar i Svensk läraretidning. Tvivelsutan 
fick besöket betydelse för att åter aktualisera frågan om pedagogikens ställ-
ning i Sverige. Debatten fortsatte in i det nya århundradet. Fridtjuv Berg, 
Anna Sandström och Nils Lagerstedt utgav en debattskrift med den ta-
lande titeln Professur i pedagogik: Ett önskemål för vårt land (1903). Samma år 
inrättade Frans von Schéele ett privat universitetsseminarium i pedagogik 
i Uppsala. I riksdagen motionerade två år senare Fridtjuv Berg och Emil 
Hammarlund, redaktör för Svensk läraretidning, om inrättandet av en pro-
fessur i pedagogik i Uppsala. Statsutskottet ansåg att saken borde tagas un-
der övervägande, men fann att ytterligare beredning och utredning krävdes. 
Professorerna Reinhold Geijer, J.A. Lundell och Erik Olof Burman föreslog 
då att medel till en professur i pedagogik skulle uppföras på universitetets 
riksdagspetita för 1906, vilket skedde. Genom 1907 års examensstadga för 
filosofiska fakulteten blev pedagogiken ett självständigt examensämne och 
samma år fattade riksdagen beslutet att inrätta en professur i pedagogik. 
Två huvudsakliga anledningar brukar anges till varför pedagogiken erhöll en 
professur, dels den frambrytande forskningen i det näraliggande psykologi-
ämnet, dels Frans von Schéeles individuella insats. 

Frans von Schéele hade, liksom Reinhold Geijer och Efraim Liljeqvist, 
med tiden blivit alltmer intresserad av empirisk psykologi och pedagogik. 
Hans handbok i psykologi, Det mänskliga själslifvet (1896), var den första i 
sitt slag i Sverige och bestods en utförlig och berömmande recension av fin-
ländaren Theodolf Rein i Revue Philosophique 1899. Schéeles nyorientering 
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mot empirisk psykologi märktes även i Filosofiska studier (1899). I studie-
syfte besökte han Tyskland och Schweiz. Efter hemkomsten samarbetade 
han med fysiologen Hjalmar Öhrvall för att tillhandahålla övningar i ex-
perimentell psykologi för filosoferna. På von Schéeles initiativ grundades 
vid samma tid Psykologiska föreningen i Uppsala. År 1905 utnämndes von 
Schéele till folkskoleinspektör i Stockholm och följande år blev han redak-
tör för den pedagogiska tidskriften Manhem. Han fortsatte att verka för att 
en professur i teoretisk pedagogik skulle inrättas vid Uppsala universitet 
och när en sådan kom till stånd hyste han berättigade förhoppningar om att 
bli dess förste innehavare.

I januari 1908 väckte Reinhold Geijer ett preliminärt förslag i sektio-
nen om att utan ansökan kalla von Schéele till den nya professuren. I mars 
återkom han med ett tryckt Förslag om kallelse till professor i pedagogik vid 
Uppsala Universitet, vilket kort därefter behandlades i sektionen. Geijer un-
derströk att von Schéele hade skaffat sig osedvanliga meriter, både genom 
vetenskapliga skrifter och genom praktiskt arbete. Hans kompetens var så 
stor och särpräglad att han, enligt förslaget, ”må anses hafva gjort sig ’känd 
för utmärkt skicklighet’ i både teoretisk och praktisk pedagogik och således 
fullt motsvarar hvad i univ-statuternas § 80 fordras som villkor för s.k. kal-
lelse till professur”. Till detta kom att von Schéele hade ”gifvit tillkänna, att 
han på grund af särskilda rent personliga förhållanden icke vill eller anser 
sig kunna söka denna professur, ifall den skulle anslås ledig”, varför direkt 
kallelse skulle vara universitetets enda chans att rekrytera den mest kom-
petente forskaren. Till stöd för sitt förslag anförde Geijer utlåtanden från 
två sakkunniga, som han på eget initiativ hade kontaktat: Kristian Kroman 
i Köpenhamn och Waldemar Ruin i Helsingfors.

Bland sektionens medlemmar utdelades före sammanträdet även en 
skrivelse som Lundafilosofen Hans Larsson hade insänt på uppmaning 
av orientalisten K.V. Zetterstéen. Larsson medgav utan omsvep att von 
 Schéele var kompetent till professuren, men han ansåg inte att denne var 
så överlägsen att en direkt kallelse var motiverad. Larsson framhöll särskilt 
att lundensaren Axel Herrlin inte borde ”förnekas rätten att tävla om den 
ifrågavarande professuren”. När frågan skulle behandlas i sektionen begärde 
Geijer omgående ordet för att bemöta innehållet i skrivelsen. Han menade 
att Larsson dels hade överskattat Herrlins meriter, dels att någon konkur-
rens i alla händelser inte skulle bli av, eftersom von Schéele aldrig skulle 
söka professuren.  Geijers inlägg följdes av livlig diskussion. Vid den ef-
terföljande omröstningen samlade kallelseförslaget åtta röster av fjorton, 
således en knapp majoritet. Resultatet innebar likafullt att förslaget föll, 
eftersom statuterna fordrade två tredjedels majoritet. När von Schéele fick 
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reda på utfallet anhöll han om avsked från sin docentur i praktisk filosofi 
med omedelbar verkan.

När protokollet skulle justeras vid det följande sektionssammanträdet in-
lämnade Geijer en lång skriftlig reservation. Han hade fått ta del av ett brev 
från Hans Larsson till von Schéele, där Larsson skrev: ”Att Du genom några 
som hälst förbindelser skulle vara förhindrad att söka professuren i pedago-
gik har varit mig fullkomligt obekant.” Det faktum att Zetterstéen inte hade 
underrättat Larsson – när han bad om dennes sakkunnigutlåtande – om von 
Schéeles beslut att inte söka professuren fann Geijer högst anmärkningsvärt. 
”Jag undrar”, skrev han i sin reservation, ”om icke denna omständighet ensam 
för sig kunde utgöra anledning till hvad på juridiskt språk kallas resning i må-
let, men afstår för min del från att göra något sådant yrkande.” Inlägget för-
anledde bestämda protester från både Sam Wide och K.V. Zetterstéen. Wide 
framhöll att Larssons eventuella okunskap om von Schéeles ovilja att söka 
tjänsten saknade all betydelse, eftersom hans enda uppgift som sakkunnig  
hade varit att utreda om von Schéeles kompetens var av sådant slag att sta-
tuterna medgav ett kallelseförfarande. Bedömningen av själva kompetensen 
kunde inte rimligen vara avhängig om personen ifråga avsåg att söka eller 
inte, ”ty genom att underlåta att söka en professur kan man väl icke förvärfva 
någon högre grad af vetenskaplig skicklighet”.

Det fanns även andra krafter som ville föra målet vidare. Ett fyrtiotal 
av von Schéeles elever skrev ett gemensamt upprop, i vilket de vädjade till 
konsistoriet att kalla honom till professuren, trots att förslaget hade fallit i 
sektionen. Undertecknarna framhöll att von Schéeles arbeten hade lovor-
dats av både svenska och utländska sakkunniga, att han ägde omfattande 
teoretiska och praktiska insikter samt att han var en omvittnat god föreläsa-
re. I detta skede började tillsättningen även diskuteras i pressen, varvid Up-
sala Nya Tidning lämnade en syrlig kommentar till elevernas initiativ: ”Det 
är ju mycket vackert, att professor von Schéeles elever rycka in i striden på 
hans sida. Men principiellt sett förefaller det, som om det akademiska be-
fordringsväsendet i betänklig grad skulle förryckas, om eleverna också skola 
delta i tillsättandet af lärarplatserna vid universitetet.” Tidningen påpekade 
vidare att Waldemar Ruin, en av de sakkunniga som Geijer själv anlitat, 
ingalunda hade varit okritisk mot von Schéeles skrifter. Tvärtom hade han 
konstaterat att dennes författarskap i hög utsträckning utgjordes av små-
skrifter, vilka ”saknade en strängare vetenskaplig karaktär”. Visserligen hade 
Ruin ändå gjort bedömningen ”att äfven ett så exceptionellt steg såsom ett 
’kallande’ i detta fall väl skall kunna motiveras”, men tidningen var inte lika 
övertygad, eftersom det inte bara krävdes att personen i fråga var kompetent 
– han skulle dessutom vara överlägsen varje annan tänkbar medsökande. 
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Domprosten och kyrkohistorikern Herman Lundström föreslog att kon-
sistoriet – trots att ingen sådan rekommendation hade vunnit stöd av sek-
tionen – skulle förorda en kallelse av von Schéele. Han hänvisade till univer-
sitetsstatuterna, som formellt gav konsistoriet rätt att förfara på detta sätt. 
Den aktuella paragrafen hade dock aldrig tillämpats i praktiken och avskaf-
fades ett halvår senare när 1908 års universitetsstatuter trädde i kraft. Lund-
ströms initiativ var följaktligen både uppseendeväckande och förvånande, 
men ledde till att konsistoriet återremitterade kallelsefrågan till sektionen. 
Samtidigt beslutade man att den lediga professuren omgående skulle utly-
sas. Ansökningstiden skulle löpa till sommaren 1908. I september samma 
år, det vill säga när ansökningarna till professuren hade inkommit, gjorde  
Geijer en ny ansträngning för att utverka kallelse av von Schéele. Han vädja-
de till sektionen om att den inte skulle förspilla den sista möjligheten ”att åt 
universitetet förvärfva en sådan förste innehafvare af denna lärostol”. Beslu-
tet blev att kallelseförslaget skulle behandlas samtidigt med de ansökningar 
som blivit inlämnade.

När professuren halvtannat år senare slutligen skulle tillsättas valde 
Lundström att återkalla sitt förslag om von Schéeles kallelse. I slutet av 
mars 1910 ägde den slutliga beredningen rum i sektionen. Geijer förde till 
protokollet att han fortfarande var ”lifligt öfvertygad om att det varit både 
rättvist och bäst” om von Schéele blivit kallad, men han insåg att försla-
get hade fallit. Därmed framstod Axel Herrlin som huvudpretendent till 
den nya lärostolen. Geijer var emellertid, mot bakgrund av det som hänt, 
mindre entusiastisk över utsikten att få Larssons kandidat till professor. I 
stället satte han sina förhoppningar till Bertil Hammer, som hade försvarat 
sin avhandling Bidrag till uppmärksamhetens psykologi så sent som en månad 
före ansökningstidens utgång. Arbetet blev mycket väl mottaget och belö-
nades med det mycket sällan utdelade betyget Berömlig. Visserligen rörde 
Hammers studie snarare psykologin än pedagogiken, men dessa ämnen låg 
mycket nära varandra.

Utöver avhandlingen var Hammers vetenskapliga produktion begrän-
sad, men under specimenstiden utgav han två studier som direkt berörde 
professurens ämne, dels Iakttagelseförmågan, dels Experimentell och intuitiv 
pedagogik (båda utgivna 1909). Från 1905 till 1908 hade han dessutom va-
rit ledare för de teoretiska och praktiska övningarna vid det pedagogiska 
seminariet. På egen bekostnad hade han 1902 genomfört en studieresa till 
Tyskland, där han under två veckors tid åhörde Wilhelm Wundts före-
läsningar i psykologi i Leipzig. Hammer var elev till både Geijer och von 
Schéele. I förordet till sin avhandling omtalar han dem båda, men särskilt 
Geijer, i varma ordalag. Någon månad före disputationen hade han tillhört 
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undertecknarna av uppropet till stöd för von Schéeles kallelse till profes-
sor.

Utöver Hammer och Herrlin söktes professuren av lektorn och den ti-
digare Uppsalafilosofen Enar Sahlin samt av Per Konrad Svensson, som var 
docent i praktisk filosofi i Lund. Den sistnämnde fullföljde dock aldrig sin 
ansökan. Under höstterminen 1908 var Geijer tjänstledig från sin egen pro-
fessur för att uppehålla den nya lärostolen i pedagogik, men från nyåret 1909  
övertogs vikariatet av Bertil Hammer. Sakkunniga vid tillsättningen var 
 Geijer och fysiologen Hjalmar Öhrvall samt chefen för läroverksöverstyrel-
sen Bengt J:son Bergqvist och Waldemar Ruin, professor i pedagogik i Hel-
singfors. Geijer, Öhrvall och Bergqvist uppförde Hammer i första förslagsrum  
och Herrlin i det andra, men Ruin satte Herrlin före Hammer. De sakkun-
niga var däremot ense om att Sahlin avgjort stod bakom sina båda yngre 
medsökande. Han kunde uppvisa en rad debattinlägg och artiklar i pedago-
giska frågor, särskilt rörande skollagstiftningen, men hans vetenskapliga me-
ritering var begränsad. Sahlins avhandling om Fichte, framlagd drygt tjugo 
år tidigare, hade visserligen erhållit högt betyg, men den rörde den del av 
filosofin som stod längst från pedagogiken, varför dess meritvärde i detta 
sammanhang var begränsat. Ruin, Geijer och Bergqvist, men inte Öhrvall, 
ansåg att han trots allt hade styrkt sin kompetens. I sektionen och konsisto-
riet uppfördes Hammer i första förslagsrum före Herrlin. Sahlin blev, om än 
med liten marginal, förklarad kompetent.

Hammer utnämndes i augusti 1910 och blev således vid trettiotre års 
ålder Uppsalas förste professor i pedagogik. Senare under hösten höll han 
installationsföreläsningen ”Pedagogikens problem och forskningsmetoder” 
inför en stor publik i aulan. Han erinrade om de insatser som hans närmaste 
föregångare Geijer och von Schéele hade gjort. Dessa hade båda kommit till 
pedagogiken från filosofin, men Hammer underströk att de inte företrädde 
den spekulativa utan den empiriskt inriktade filosofin med dess intresse för 
modern psykologi. ”I detta förhållande”, framhöll den nye professorn, ”vill 
jag se ett varsel om, att svensk pedagogik allt framgent skall sträfva efter att 
förena filosofisk omsikt och empirisk känning med uppfostrans verklighet.”

Under de följande åren ägnade Hammer sina universitetsföreläsningar åt 
ämnen som psykologisk pedagogik, barnpedagogik, själslivet och dess upp-
fostran samt förhållandet mellan psykologi och pedagogik. Dessutom fram-
stod han som en flitig vetenskaplig författare. Han innehade professuren till 
sin tidiga bortgång 1929, varför en stor del av hans verksamhet inföll under 
en senare epok.

Frans von Schéele kvarstod som folkskoleinspektör i Stockholm fram till 
sin pensionering 1918. Han fortsatte att författa vetenskapliga skrifter och 
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räknades under 1910-talet som en av de ledande svenska pedagogiska veten-
skapsmännen. Han engagerade sig dessutom i folkbildningen och värnade 
om folkhögskolorna. Om han hade sökt professuren i pedagogik hade han 
med all sannolikhet fått den, eftersom hans både praktiska och vetenskap-
liga meriter var vida mer omfattande än Hammers och Herrlins. När Lunds 
universitet 1912 kallade Herrlin till professor i pedagogik skedde det först 
sedan man inhämtat besked om att von Schéele inte heller vid detta tillfälle 
avsåg att ansöka.

Även om Bertil Hammer således behandlade även psykologiska problem i 
sina föreläsningar överlät han i princip undervisningen i psykologi till  Sydney 
Alrutz. I april 1913 väckte Hammer ett förslag i humanistiska sektionen om 
att universitetet borde försöka utverka anslag till en laboratorsbefattning i 
experimentell psykologi, för vilken Alrutz skulle vara självskriven. Hammer 
framhöll att ”ett tidsenligt universitet inom ramen av sin ämneskrets ej får 

Pedagogen som aldrig fick en lärostol
Filosofen och pedagogen Frans von Schéele hade förlorat flera konkurrenser om lärostolar 
i filosofi. När riksdagen 1907 fattade beslut om att inrätta en ny professur i pedagogik vid 
Uppsala universitet framstod han som den givne kandidaten. Han vägrade dock att lämna 
in en ansökan, men förklarade sig villig att antaga en direkt kallelse. Hans lärare Reinhold 
Geijer föreslog därför att universitetet skulle utnyttja sin kallelserätt, men förslaget blev 
nedröstat med minsta möjliga marginal. Frans von Schéele avstod, precis som han sagt, 
från att deltaga i ansökningsförfarandet. Han gick därmed miste om professuren, som han 
annars med all säkerhet hade fått. Man kan bara spekulera i varför von Schéele så enträget 
vägrade att söka professuren; sannolikt var det en kombination av personlig värdighet och 
bittra minnen från tidigare förlorade tillsättningsstrider

Frans von Schéele. Fotografi av Anna Klintberg.
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sakna den allmänna vetenskapen om själslivet, psykologien”. Detta ämne 
borde egentligen vara förtjänt av en egen lärostol, även om Hammer nöjde 
sig med att begära en laboratur. Han hade inhämtat stödskrivelser från ett 
antal europeiska filosofer och experimentalpsykologer, och humanistiska 
sektionen ställde sig bakom förslaget. I konsistoriet föll dock förslaget, som 
därmed aldrig uppfördes på universitetets riksdagspetita.

Historia

Med Svenska folkets historia (1832–36) hade Erik Gustaf Geijer lagt en för-
sta grund för studiet av Sveriges historia. Geijers arbete, som präglades av 
idealism, patriotism och en markant statscentrering, fick stort inflytande på 
nästan samtliga svenska historiker under 1800-talets andra hälft. Inte förrän 
Lauritz Weibull tillträdde professuren i Lund 1919 intogs en svensk lärostol 
i historia av en forskare med en helt annan inriktning än Geijers. Att det 
filosofiska förhållningssättet, som Geijer representerade, med tiden förlo-
rade sitt inflytande drabbade endast i marginell utsträckning Geijer själv. 
Ännu 1862 publicerade Clas Theodor Odhner – i Geijers och Boströms anda 
– uppsatsen ”Om möjligheten af historiens philosophi”, men vid det laget 
hade arkivforskning och handfasta ”objektiva” källor tagit överhanden över 
den historiefilosofiska spekulationen. Vetenskapens specialisering skapade 
en klyfta mellan idealistisk metafysik och kraven på handfast empiri, varför 
idealismen snarare blev ett allmänt förhållningssätt än en forskningsmetod.

Geijer avgick från professuren i samband med sin flyttning till Stock-
holm 1846. Lärostolen uppehölls därefter av hans lärjunge F.F. Carlson, som 
i konkurrens med lundensaren Abraham Cronholm utsågs till dess ordinarie 
innehavare 1849. Året därpå tillträdde Wilhelm Erik Svedelius den andra 
ordinarie lärarbefattningen inom historieämnet, adjunkturen i historia och 
statistik. Varken Carlson, Svedelius eller någon annan historiker i den ef-
terföljande generationen intog tillnärmelsevis samma ställning som Geijer 
hade haft. I stället kom ett flertal forskare att, på sitt respektive vis, sätta 
sin prägel på historieforskningen under decennierna efter 1850. Även dessa 
historiker hade dock inbördes mycket gemensamt och samsynen var stor.

Med goda skäl kan man hävda att historieforskningen inträdde i ett nytt 
skede när F.F. Carlson blev professor. Till skillnad från Geijer hade han inte 
kommit till historievetenskapen från filosofin, men han var väl orienterad i 
tidens olika filosofiska riktningar. En av hans närmaste vänner var den tidigt 
bortgångne filosofidocenten Ernst Kjellander, som på ett egenartat sätt hade 
kombinerat filosofisk idealism med mysticism. Tillsammans med teologen 
Anders Fredrik Beckman hade Kjellander och Carlson format den ryktbara 
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sammanslutningen Andarnes brödraskap i mitten av 1830-talet. I detta säll-
skap ingick även bröderna Gustaf och Oscar Rabe, Johannes Björkegren, 
bröderna Carl Johan och Pehr Henrik Malmsten samt Elias Wilhelm Ruda. 
Den unge F.F. Carlson tog djupa intryck av Kjellander och sammanträffade 
personligen med Schelling i München 1835, men som historiker ägnade han 
sig snarare åt handfast empirisk arkivforskning än storslagna filosofiska be-
traktelser över den historiska utvecklingen. Carlson, liksom hans efterföl-
jare Carl Gustaf Malmström och Clas Theodor Odhner, författade stora 
sammanhängande översikter över olika skeden i Sveriges historia, vilka alla 
i hög grad byggde på primärforskning.

Objektivism och statscentrering

I mitten av 1830-talet lämnade F.F. Carlson Uppsala för en studieresa till 
bland annat Italien, Tyskland och Frankrike. Han reste tillsammans med 
den sjuklige Ernst Kjellander, som hoppades återfå sina krafter i Sydeuropa. 
I juni 1835 avled Kjellander och begravdes i Florens. Carlson besökte bland 
annat München, Wien, Prag och Dresden innan han kom fram till Berlin, där 
han tillbringade flera månader. Han lyssnade till Leopold von Rankes före-
läsningar och umgicks även i dennes hem. Med flera av Rankes elever, till ex-
empel Wilhelm Dönniges, Georg Waitz och Alfred von  Reumont, blev han 
personligt bekant. Carlson sammanträffade dessutom med  Friedrich Carl 
von Savigny, men det var Ranke som gjorde störst intryck på honom. Ranke 
företrädde en programmatisk objektivism och i det ofta citerade förordet 
till Geschichte der romanischen und germanischen Völker (1824) skrev han 
att historikerns uppgift var att skildra historien ”wie es eigentlich gewesen”. 
Tillsammans med Savigny grundade han tidskriften Historische-politische 
Zeitschrift, som blev ett språkrör för denna historiesyn.

Ranke utövade inflytande även på andra svenska historiker. Geijer var 
exempelvis bekant med hans teorier, vilket framgår av docenten Per Erik 
Svedboms resedagbok från juli 1838: ”Helsade på prof. Ranke o. lemnade 
Geijers och Carlsons bref. Han syntes smickrad af att få bref af Geijer.” Un-
der Geijers tyska resa 1846 sammanträffade de båda personligen i Savignys 
hem i Berlin. Några år dessförinnan hade Wilhelm Erik Svedelius åberopat 
Ranke i en artikel i Frey. Det var dock Carlson som skulle bli Rankes främste 
introduktör i Sverige. De behöll den personliga kontakten livet igenom och 
som ecklesiastikminister såg Carlson till att Ranke förärades storkorset av 
Nordstjärneorden. Det var inte bara Rankes stränga objektivitetskrav som 
slog an hos Carlson utan även hans särpräglade idealistiska statsuppfattning.

Efter besöket i Berlin begav sig Carlson till Paris, där han vistades fram till 
sommaren 1836, då han anträdde hemresan till Sverige. Efter hemkomsten 
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utsågs han till lärare för arvfurstarna (Oscar I:s söner). Under sin tid i Stock-
holm hade han daglig tillgång till huvudstadens alla arkiv, en förmån som 
exempelvis Geijer inte hade åtnjutit. När Carlson vid mitten av 1840-talet 
som historiker återvände till Uppsala var han således väl förberedd genom 
flera års arkivforskning. Geijers Svenska folkets historia sträckte sig fram till 
Christinas abdikation 1654, och Carlsons ambition var att komplettera den-
na historik med en kronologisk fortsättning. Resultatet blev Sveriges historia 
under konungarne af pfalziska huset, utgiven i sju volymer 1855–85.

Carlson var inspirerad av Geijer, men hans egen framställning var mer 
konkret och händelseorienterad. De filosofiska och spekulativa inslagen, 
som hade präglat Geijers verk, var avsevärt nedtonade. Carlsons teoretisk- 
filosofiska intresse hade minskat efter Kjellanders död; kanske inverkade 
även kontakten med den ”praktiska anda” som han hade mött under resorna 
till England och Frankrike. Carlson delade däremot Geijers uppfattning att 
statens liv utgjorde den centrala punkten för den historiska utvecklingen, 
inte minst kungamaktens förmåga att vinna legitimitet och uppslutning 
bland folklagren för ett gemensamt arbete för landet.

Rankes anda vilade tung över detta Carlsons magnum opus. Precis som 
förebilden ville Carlson skildra historien ”wie es eigentlich gewesen” och han 
använde därför huvudsakligen officiella handlingar till stöd: riksregistratur, 
rådsprotokoll, riksdagshandlingar och diplomatiska handlingar. Förutom 
under Stockholmsåren hade Carlson ägnat sig åt arkivforskning under sitt 
besök i England 1844, liksom då han 1852 besökte Paris. I förordet till första 
delen, som behandlade Carl X Gustaf, karakteriserade han sin empiriska 
metod: ”Öfvertygad att källornas beskaffenhet till en väsendtlig del bestäm-
mer ett historiskt arbetes värde, har jag icke sparat någon möda för att upp-
söka de på många håll spridda handlingar, som kunnat gifva en tillförlitlig 
upplysning om tidehvarfvet.”

I sina föreläsningar förmedlade Carlson Rankes historiesyn till sina elev-
er, vilket Clas Theodor Odhner har vittnat om: ”Någon historiens filosofi i 
samma stil som Geijers Människans historia förekom ej i dessa föreläsningar, 
men däremot försummade Carlson ej att efter sin lärare Rankes exempel 
framhålla de ledande tidsidéerna i historien – vyerna såsom studenterna 
kallade dem – och därmed låta sina åhörare skönja det inre sammanhanget 
i historien, enheten i mångfalden, det bestående i alla växlingar, framsteget 
under alla strider och förvillelser.”

Utlandsresorna influerade inte bara Carlsons vetenskapliga metod utan 
också hans politiska tänkande. Efter resorna till Frankrike 1836 och, i syn-
nerhet, till England 1844 närmade han sig successivt liberalismen. Geijers av-
fall 1838 saknade inte heller betydelse. De liberalt sinnade historikerna hade 



53

FilosoFiska FakUlteten: hUmaniora

till skillnad från sina konservativa kolleger föga förståelse för stormaktsti-
dens fälttåg och krigarkungar. Gustaf II Adolf klarade sig undan den värsta 
kritiken, men Carl XII stod inte högt i kurs, vare sig hos Carlson eller Carl 
Gustaf Malmström. Carlson förenade liberalismen med ett skandinavis-
tiskt förhållningssätt, varför han gärna lyfte fram de gemensamma inslagen 
i Nordens historia, inte minst Kalmarunionen. Carlson innehade formellt 
professuren ända fram till 1876. Han var emellertid tjänstledig under mer än 
hälften av sin tjugosjuåriga professorstid, eftersom hans politiska åtaganden 
blev allt större, inte minst sedan han 1863 blivit ecklesiastikminister.

År 1855 blev ett symboliskt viktigt år, eftersom nästan alla ledande Upp-
salahistoriker publicerade omfattande studier, vilka utgick från det realis-
tiska, empiriska och objektiva perspektiv som Ranke hade förfäktat. F.F. 
Carlsons Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset, vars första del 
utkom detta år, har vi redan nämnt. Carl Gustaf Malmström inledde ut-
givningen av sin stort upplagda Sveriges politiska historia: Från K. Carl XII:s 
död till statshvälfningen 1772, vilket utgjorde ett motsvarande översiktsverk. 
Carl Fredrik Israel Wahrenberg utgav Bidrag till historien om Sveriges yttre 
politiska förhållanden från konung Carl XI:s död till freden i Traventhal, och 
Sven Fromhold Hammarstrand färdigställde den första delen av Försök till en 
historisk framställning af förhandlingarne om Sveriges deltagande i trettioåriga 
kriget.

Wahrenberg, Hammarstrand och Malmström var födda 1820, 1821 re-
spektive 1822 och var således jämngamla. Karriärmässigt låg dock Hammar-
strand flera år efter de andra. Han blev docent först 1856, efter utgivningen 
av sitt arbete om trettioåriga kriget. Wahrenberg hade utnämnts till docent 
i allmänna historien sommaren 1847, och Malmström hade blivit docent 
i fäderneslandets historia på hösten 1849. Wahrenberg uppehöll den efter 
Geijer lediga professuren under vårterminerna 1848 och 1849. Genom sti-
pendiemedel kunde han genomföra en forskningsresa till utländska arkiv, 
främst i Paris, åren 1853–54. Resultaten från dessa omfattande arkivstudier, 
särskilt rörande diplomatiska handlingar, låg till grund för hans ovan nämn-
da arbete om Sveriges yttre förhållanden under Carl XII:s första regeringsår. 
Från hösten 1856 till årsskiftet 1857/58 vikarierade han återigen på professu-
ren, men somrarna 1856 och 1857 tillbringade han i olika arkiv i Köpenhamn. 

Både Malmström och Wahrenberg sökte professuren i historia i Lund när 
den blev ledig efter Ebbe Samuel Brings död 1855. Deras äldre Uppsalakolle-
ga Wilhelm Erik Svedelius gick dock segrande ur konkurrensen och tillträd-
de tjänsten året därpå. Svedelius’ flyttning till Lund innebar att adjunkturen 
i Uppsala blev ledig. Tjänsten söktes av både Malmström och Wahrenberg 
och tillsättningen blev såväl utdragen som komplicerad. Båda kandidaterna 
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blev kompetensförklarade av fakulteten, vilket var en ren formsak, efter-
som de redan hade blivit uppförda på förslag till Lundaprofessuren. När 
ärendet behandlades av konsistoriet lämnade F.F. Carlson ett utlåtande över 
de båda kandidaterna. Han satte stort värde på Malmströms stora verk om 
frihetstiden, vilket han av allt att döma betraktade som en pendang till sin 
egen kartläggning av Sveriges historia under Carlarna. Malmströms arbete 
röjde, enligt Carlson, ”så väl en vidsträckt och noggrann forskning och i 
följd deraf en förtrolig kännedom af det behandlade tidehvarfvet, som ett 
sorgfälligt urval ur det för handen varande rika materialet för att deraf upp-
taga de mest betecknande dragen, en stor skicklighet att sammanfatta detta 
material och ordna arbetets uppställning, samt ett enkelt, men klart fram-
ställningssätt”. Slutomdömet blev därför att Malmström genom sina skrifter 
visat sig ”afgjordt hafva inlagt en större förtjenst” än sin medsökande. 

Carlsons ställningstagande kunde förefalla uppseendeväckande, efter-
som Wahrenberg dels hade varit docent två år längre än Malmström, dels 
hade förestått professuren vid flera tillfällen. Men Malmströms arbete om 
frihetstiden ingav respekt och han hade tillerkänts ett högre förslagsrum än 
Wahrenberg i Lund. I konsistoriet vägde Carlsons ord tungt, även om också 
Wahrenberg hade sina förespråkare. Till saken hörde att Abraham Cron-
holm vid samma tid hade lämnat adjunkturen i historia vid Lunds univer-
sitet, vilken befattning både Malmström och Wahrenberg sökte parallellt 
med tjänsten i Uppsala. Efter Uppsalakonsistoriets utslag – och med tanke 
på den bedömning som Lundakonsistoriet tidigare hade gjort – kände sig 
Malmström så säker på att erhålla adjunkturen i Uppsala att han återkal-
lade sin ansökan i Lund. Det var emellertid ett ödesdigert beslut. Wahren-
berg anförde nämligen besvär och sommaren 1857 valde den tillförordnade 
universitetskanslern Gustaf Adolf Sparre överraskande att trotsa konsi-
storiet. Han ansåg att de båda kandidaternas vetenskapliga skicklighet var 
jämbördig, varför tjänsteår och undervisningsmeriter fällde avgörandet till 
Wahrenbergs förmån. Kanslerns utslag överklagades i sin tur av Malmström, 
varför tillsättningsärendet inte nådde något slutgiltigt avgörande förrän vid 
årsskiftet 1857/58. Wahrenberg fick platsen.

På nyåret 1858 rapporterade Upsala-Posten att Wahrenberg ”skall nu hafva 
erhållit fullmakt på adjunkturen i historia och statistik, hvaraf syntes att do-
centen C.G. Malmströms besvär öfver utnämningen och öfver den ändring 
i förslagsordningen som kanslersembetet gjort, blifvit af Kongl. Maj:t utan 
afseende lemnade”. Bara två veckor senare kunde samma tidning förmedla 
en annan nyhet, nämligen att den nyss utnämnde adjunkten hade insjuknat 
i Stockholm. Docenten Carl Leonard Runbom kallades in som vikarie, dels 
på adjunkturen, dels på professuren som Wahrenberg likaledes förestod. 
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Malmström var inte tillgänglig, eftersom han befann sig i Stockholm för att 
undervisa den nyblivna hertiginnan av Östergötland i svensk historia. Wah-
renberg avled i gastrisk nervfeber i slutet av januari 1858, blott trettiosju år 
gammal. Adjunkturen, som han erhållit efter en årslång tillsättningsstrid, 
fick han således endast inneha under några få veckor. Genom det oväntade 
dödsfallet fick den tidigare förbigångne Malmström en ny chans och han 
utnämndes till adjunkt på försommaren samma år.

Bland Carlsons många elever märktes Clas Theodor Odhner, som 1860 
disputerat med avhandlingen Bidrag till svenska städernas och borgarståndets 
historia före 1633. I flera uppföljande arbeten utvecklade han detta stadshis-
toriska perspektiv, som onekligen innebar en ämnesmässig förnyelse. För 
avhandlingen belönades Odhner med Geijerska priset. Han promoverades 
till filosofie magister primus och tjänstgjorde fram till 1865 som docent i 
allmän historia vid universitetet. Därefter genomförde han en studieresa 
till Frankrike, Italien och Tyskland, varefter han tillträdde en adjunktur i 
Lund. Förmodligen betraktade han befattningen som en språngbräda för en 
framtida professur i Uppsala, men nya möjligheter öppnade sig plötsligt. I 
november 1870 avled nämligen Lundaprofessorn i historia Niklas Tengberg 
vid endast trettioåtta års ålder. Odhner utsågs året därpå till dennes efter-
trädare och slog sig ned i Lund. När professuren i Uppsala blev ledig efter 
Malmström 1882 avstod Odhner från att söka, men han accepterade där-
emot utnämningen till riksarkivarie 1887. Vid det laget hade han påbörjat 
utgivningen av Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering, 
vilket var en inträngande översikt som fullföljde traditionen från Carlson 
och Malmström. Odhner utgav tre volymer och hann kronologiskt fram till 
1788, innan han avled 1904. Även om hans storverk således förblev ofullbor-
dat hade den svenska historieskrivningen inom mindre än ett halvsekel be-
gåvats med tre solida översikter, vilka tillsammans sträckte sig från 1654 till 
1788. De tre författarna hade alla, utan att vara slaviska efterföljare, arbetat 
utifrån Geijers statsidealistiska inriktning.

En annan som ägnade 1700-talet sin forskning var John Hellstenius, som 
1860 försvarade avhandlingen Bidrag till Svenska Ost-Indiska Compagniets 
historia 1731–1766. Han verkade därefter som docent i svensk historia 1862–
70, men han övergick under dessa år allt mer till biblioteksbanan. Senare 
tjänstgjorde han huvudsakligen vid Statistiska centralbyrån. Han dog, fem-
tiofyra år gammal, i Marstrand sommaren 1888.

Alfred Gustaf Ahlqvist försvarade 1863 sin avhandling om aristokratins 
förhållande till kungamakten under Johan III:s regering. Följande år blev 
han docent, men han lämnade tidigt universitetet för att bli lektor i Jön-
köping och senare Växjö. Han fortsatte dock sitt historiska författarskap, 
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vilket främst ägnades Vasatiden. I Konung Erik XIV:s fängelse och död (1868) 
försökte han bevisa att kungen blivit förgiftad i sitt fängelse på Örbyhus. 
Han återkom till frågeställningen i senare böcker om Carin Månsdotter och 
Sturemorden, liksom i Konung Erik XIV:s sista lefnadsår (1878). Teorierna 
om Erik XIV:s dödssätt invecklade honom i en ryktbar polemik med Hans 
Forssell i Svensk literatur-tidskrift. Forssell, som hade disputerat 1866 med 
en studie av den svenska förvaltningen under Gustaf Vasa, framhöll att gift-
mordsteorin visserligen inte kunde uteslutas, men att den förutsatte ett antal 
obevisade antaganden. Det låg därför närmare till hands att betrakta någon 
sjukdom som dödsorsak. Debatten mellan Ahlqvist och Forssell blottlade 
två skilda metodologiska synsätt på historikerns arbetsformer. Ahlqvist och 
många andra forskare menade att historikern måste taga hänsyn till sanno-
likheten när han rekonstruerade historien. Forssell ansåg däremot att forsk-
ningen måste vila på säker bevisning. I princip menade han att historikern 
skulle avstå från att uttala sig om allt som inte med säkerhet kunde bevisas.

Vasadynastin stod i centrum även för Claes Annerstedts avhandling 
Grundläggningen af swenska wäldet i Livland 1558–1563 samt deraf alstrade 
strider inom Wasahuset (1868). Annerstedt uppehöll adjunkturen i historia 
1869–74 samt därefter den extra ordinarie professuren från januari 1879 till 
maj 1881. Under dessa år undervisade han såväl kronprins Gustaf som den-
nes yngre bröder Oscar och Carl i historia. Under denna tid påbörjade han 
dessutom sin omfattande historik över Uppsala universitet, vars första del 
förelåg till jubileet 1877. Han övergick sedan till biblioteksbanan och utsågs 
till bibliotekarie 1883.

Wilhelm Montan lämnade Bidrag till Gustaf IIIs historia, särskildt i kon-
stitutionelt hänseende (1869) och blev docent i statskunskap. I början av 
1870-talet var han ordförande för Uppsala studentkår och gjorde sig bemärkt 
som framstående talare och föreläsare. Han begärde tjänstledigt från docen-
turen 1877 och bosatte sig i Stockholm, där han huvudsakligen verkade som 
arkivforskare och handskriftsutgivare. Han var en av huvudkandidaterna 
när Skytteanska professuren skulle besättas 1882, men förbigicks av  Oscar 
Alin. Montan övergick sedan till publicistbanan och blev chefredaktör för 
Stockholms Dagblad.

Teofron Säve, som var brorson till nordisten Carl Säve, belyste i sin av-
handling Kejsarevalet i Frankfurt 1657–1658 och Sveriges underhandlingar 
derunder (1869). Från 1870 till 1907 verkade han som lektor i Karlstad, men 
fortsatte precis som Ahlqvist sina historiska forskningar, vilka bland an-
nat resulterade i en biografi över John Ericsson (1906) samt studien Sveriges 
deltagande i sjuåriga kriget åren 1757–1762 (1915). Karriärer som skolmän 
väntade även för bröderna Gottfrid och Fredrik Westling. De disputerade 
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1872 respektive 1879, den förre med en studie om riksrådets ställning ef-
ter Gustaf III:s statsvälvning, den senare skildrade Det nordiska sjuårskrigets 
 historia. Emil Hildebrand försvarade 1875 avhandlingen Engelska samhälls-
förhållanden före den normandiska eröfringen, varefter han tillträdde en 
tjänst som amanuens vid Riksarkivet. Han tjänstgjorde under två decennier 
som lärare i historia och geografi vid Högre realläroverket på Norrmalm, 
innan han 1901 utsågs till riksarkivarie. Han framstod som en nydanande 
organisatör av det svenska arkivväsendet och var under många år redaktör 
för Historisk tidskrift. Rudolf Tengberg disputerade samma år som Emil Hil-
debrand. Hans avhandling, som ägnades Sveriges äldsta territoriella indel-
ning och förvaltning, belönades med Geijerska priset. Kort därefter utsågs 
han till redaktör för Nordisk tidskrift, men i början av januari 1877 avled han 
helt oväntat efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt under en tågresa. Till 
denna generation Uppsalahistoriker hörde även Oscar Alin, som 1882 utsågs 
till Skytteansk professor.

Ernst Carlson, son till F.F. Carlson, lade 1877 fram en avhandling om 
Carl XII:s vistelse i Sachsen 1706–07. Carlson verkade som docent vid uni-
versitetet mellan 1878 och 1880, men blev senare lektor och professor vid 
Göteborgs högskola. Han var en ivrig pedagog och tillhörde de drivande 
krafterna bakom 1904 års läroverksreform, varefter han blev chef över den 
nyskapade läroverks överstyrelsen. Han delade till fullo sin fars negativa 
syn på Carl XII, vilket komplicerade hans förhållande till Harald Hjärne, 
Carl Hallendorff och andra företrädare för den nya skolan inom Carl XII- 
forskningen. Ernst Carlson betraktade som sin livsuppgift att slutföra fa-
derns stora arbete om Sveriges historia under de pfalziska kungarna. Han 
hade planerat att författa tre volymer om den svenska stormaktstidens sista 
skede (1706–18). Arbetet hann aldrig slutföras, eftersom Carlson avled redan 
1909. Postumt sammanställdes dock en volym, vilken utgavs 1910 som band 
åtta i F.F. Carlsons Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset.

C.G. Malmström och historiken över frihetstiden 

Carl Gustaf Malmström hade 1848 försvarat en gradualavhandling om den 
svenska kyrkoorganisationen under 1600-talet. I formell mening tillhörde 
han Geijers elever och han hade åhört dennes föreläsningar. På det personli-
ga planet stod han dock inte Geijer nära och som historiker hämtade han sin 
inspiration från annat håll. Malmström hade blivit docent i fäderneslandets 
historia 1849 och erhöll två år därefter riksstatens större resestipendium för 
att bedriva utländska arkivstudier rörande förhållanden under den svenska 
frihetstiden. Resan anträddes sommaren 1852 och varade nästan ett år. Han 
besökte arkiven i Paris, London och Köpenhamn, där han kunde fördjupa 
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sig i olika diplomatiska förhållanden med anknytning till Sverige. Fram till 
sin utländska resa hade han huvudsakligen ägnat sig åt äldre tiders historia, 
men från och med 1850-talets början övergick han till 1700-talsforskningen. 
Frihetstiden blev hans särskilda specialitet.

Efter hemkomsten övervägde Malmström om han, för sin försörjnings 
skull, skulle söka ett läroverkslektorat, men han valde att stanna kvar vid 
universitetet. Sommaren 1855 kunde han lägga fram första delen av Sveri-
ges politiska historia från K. Carl XII:s död till statshvälfningen 1772, vilken 
samma år belönades med Svenska Akademiens kungliga pris. Några år där-
efter följde den utdragna striden om adjunkturen i Uppsala, där Malmström 
högst oväntat blev förbigången av Wahrenberg.

I juni 1858, ett halvår efter Wahrenbergs oväntade frånfälle, utnämndes 
Malmström till adjunkt. Därmed tryggades hans försörjning, men arbets-
bördan blev i gengäld desto större. Som adjunkt ansvarade han för student-
examen och han var skyldig att, utan ersättning, vikariera när professuren 
var ledig. Under tolv års tid, från 1856 till 1868, förestod han nästan oavbru-
tet antingen Carlsons professur i historia eller den Skytteanska lärostolen. 
Följaktligen blev hans tid för egen forskning högst begränsad. I januari 1855 
hade han uttryckt förhoppningen att andra bandet i arbetet om frihetstiden 
skulle vara klart före utgången av 1856, men volymen utkom inte förrän 
1863. I samband med detta utsågs Malmström till extra ordinarie professor. 
Vid 1868 års riksdag motionerade Carl Fredrik Bergstedt om att Malmström 
skulle beredas tillfälle att ”utan afbrott i de honom åliggande akademiska 
funktionernas fortgång fullborda och utgifva sitt arbete”. Motionen bifölls, 
varefter Malmström varje år fram till 1876 uppbar ett forskningsanslag för 
att slutföra sitt arbete om frihetstiden. Han erhöll således tjänstledighet från 
adjunkturen och flyttade till Stockholm för att få tillgång till huvudstadens 
arkiv. Den tredje delen utkom 1870 och ytterligare fyra år senare förelåg del 
fyra. År 1877 utkom både den femte och den avslutande sjätte delen. Efter 
tjugotvå år hade Malmström därmed fullbordat sin magistrala historik över 
frihetstiden, vilken inalles omfattade drygt 2 500 sidor.

Malmström begagnade med förkärlek diplomatiska handlingar som käl-
lor, och han intresserade sig mycket för metodologiska frågor om historiska 
källors tillförlitlighet. I Svensk tidskrift införde han 1871 en kritisk uppsats 
om Axel von Fersen den äldres memoarer som utgavs i flera band åren kring 
1870. I princip underkände Malmström memoarlitteratur som historisk käl-
la. Han underströk att samtida brev och dagboksanteckningar hade ett vida 
större värde, men att inte heller sådant material kunde jämföras med proto-
koll och andra officiella handlingar. Enskilda anteckningar kunde, menade 
han, i många fall utgöra viktiga komplement, ”men de kunna aldrig ersätta, 
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aldrig undantränga de offentliga akterna, och en historia, företrädesvis grun-
dad på dem, blifver endast en sqvallerhistoria”.

År 1877, samma år som Malmström slutförde sitt stora arbete, lämnade 
F.F. Carlson professuren, varvid Malmström framstod som den givne efter-
trädaren. Han hade flera gånger vikarierat för sin företrädare, vilket var ett 
av de skäl som Carl Yngve Sahlin anförde när han argumenterade i sektionen 
för att Malmström skulle kallas utan ansökan. Förutom Malmströms mång-
åriga lärargärning framhöll Sahlin hans vetenskapliga författarskap – hu-
vudsakligen flerbandsverket om frihetstiden. Sektionen ställde sig enhälligt 
bakom förslaget. Malmström blev således till sist ordinarie professor, men 
stannade inte länge på lärostolen. Redan i augusti 1878 accepterade han, om 
än efter ett visst vankelmod, utnämningen till ecklesiastikminister i Louis 
De Geers ministär (även på den posten efterträdde han F.F. Carlson). År 
1880 återvände han visserligen till professuren, men även denna gång endast 
för ett kortare mellanspel. Vid återkomsten var han femtiosju år gammal 
och led av trötthet och vacklande hälsa. Han fann därför professorsgöro-
målen betungande. Någon lysande föreläsare var han inte, vilket han själv 
var medveten om. Sigfrid Wieselgren har vittnat om att studenterna hade 
föga hjälp av Malmströms föreläsningar, eftersom de var alltför detaljerade: 
”Redogörelser för stridigheter inom råd och riksdag under vår frihetstid 
framlades vanligen så ingående att de utfyllde timme efter timme; de ägde 
ju obestridligen sitt stora intresse – men den tid, de kräfde, syntes oss icke 
motsvara den kunskapsvinst, de beskärde oss.”

Sedan Malmström väl färdigställt sitt storverk om frihetstiden återfick 
han aldrig riktigt forskningsivern och arbetslusten, varför hans senare pro-
duktion till stor del bestod av kompletterande uppsatser om frihetstiden. 
Redan 1882 lämnade han professuren för gott sedan han blivit utnämnd till 
riksarkivarie. Han gick i pension 1887, men dog först 1912 vid nittio års ålder. 
På sin sjuttiofemårsdag 1897 bestods han festskriften Historiska studier.

Hammarstrand och den antika historien

Sven Fromhold Hammarstrand hade blivit docent 1856 och tre år senare er-
hållit en av de nyinrättade rörliga adjunkturerna. Han hade först framträtt 
som 1600-talsforskare och tillhörde sin tids främsta kännare av Gustaf II 
Adolf. År 1858 fullbordade han andra delen av sitt stora arbete om Sveriges 
deltagande i trettioåriga kriget, vilket bland annat byggde på studier i tyska 
arkiv. Det rika arkivmaterialet fick han dock aldrig möjlighet att fullödigt 
bearbeta. Under de första åren som adjunkt intresserade han sig allt mer 
för den antika historien, särskilt författningshistorien, vilket vid sidan om 
den svenska stormaktstiden blev hans främsta specialområde. Hans före-
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läsningar om det klassiska Greklands historia var de första på åratal vid 
universitetet, vilka ägnades detta ämne.

År 1863 sökte Hammarstrand professuren i Lund, som blivit ledig se-
dan Wilhelm Erik Svedelius återvänt till Uppsala som Skytteansk profes-
sor. Vid denna tillsättning hade han emellertid betydligt mindre lycka och 
blev förbigången av den elva år yngre Lundaadjunken Niklas Tengberg. Av-
görande för utgången blev att Carl August Hagberg – som ogärna såg att 
professurer i Lund tillföll upsaliensare – genomförde en skoningslös gransk-
ning av Hammarstrands specimen Attikas författning under konungadömets 
tidehvarf (1863). Hagberg ville motverka ett Uppsalavänligt kotteri, lett av 
läkaren Pehr Erik Gellerstedt, men i den uppsvenska opinionens ögon ut-
gjorde behandlingen av Hammarstrand ett exempel på att lundensarna av 
lokalpatriotiska skäl hellre utnämnde sina egna forskare än bättre merite-
rade upsaliensare. Till detta bidrog litteraturhistorikern Gustaf Ljunggren, 
som i fakulteten rentav uttryckte uppfattningen att det vore till fördel för 
Lunds universitet om deras egna förmågor erhöll företräde om ”skillnaden 
emellan honom och hans medsökande icke är synnerligen betydlig”. I annat 
fall befarade Ljunggren att universitetet i Lund skulle bli reducerat till ett 
sydsvenskt examensinstitut. Av förståeliga skäl hade man i Uppsala svårt att 
acceptera detta resonemang, i synnerhet som man inte hade glömt lunden-
sarnas försök att förhindra utnämningen av grecisten Carl Wilhelm Linder 
några år tidigare. Aftonbladet, som ägnade målet stor uppmärksamhet, fram-
höll att Hammarstrand blivit ”på ett opassande, ärekränkande och ett uni-
versitets konsistorium föga värdigt sätt behandlad”. Upsala-Posten använde 
ett liknande ordval. Händelsen ledde till en brytning mellan Hagberg och 
F.F. Carlson.

Stödet från pressen och ecklesiastikministern var en klen tröst. Mot-
gången i Lund försenade Hammarstrands karriär med ett drygt decennium. 
Han kvarstod som adjunkt i Uppsala, där han dock under åren 1868–76 i 
det närmaste utan avbrott förestod professuren. När Malmström övertog 
den ordinarie lärostolen 1877 framstod Hammarstrand som den självkla-
re kandidaten till den extra ordinarie professuren, vilken vid samma tid 
ersatte adjunkturen. I en skrivelse till sektionen föreslog Malmström att 
 Hammarstrand skulle kallas utan ansökan. Sektionen ställde sig enhälligt 
bakom kallelseförslaget, som även vann konsistoriets bifall. Efter fem år som 
extra ordinarie professor övergick Hammarstrand utan ansökan till den or-
dinarie lärostolen, som blivit ledig efter Malmströms utnämning till riksar-
kivarie. Man kan notera att språkvetaren Theodor Hagberg tillhörde dem 
som motsatte sig kallelsen. Han var yngre bror till Carl August Hagberg, 
som fjorton år tidigare hade förhindrat Hammarstrands befordran i Lund.
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Hammarstrand var en plikttrogen lärare och som sådan hade han en 
betydelse som inte skall underskattas. Han uppmärksammade den antika 
 hi storien, till exempel i installationsföreläsningen ”Det gamla romerska kej-
sardömets inflytande på den monarkiska principens utbildning i det mo-
derna samhället”. Hans av Hagberg nedsablade studie av Attikas författning 
utkom senare i tysk översättning. I sitt vetenskapliga författarskap framstod 
han som en noggrann, men kanske något prosaisk, detaljforskare. Hammar-
strands inriktning skilde sig följaktligen från Carlsons och Malmströms am-
bition att författa stort upplagda studier av hela epoker.

Hjärne och källkritiken

Bland de Uppsalahistoriker som disputerade under 1870-talet fick Harald 
Hjärne störst betydelse. Efter ingående studier kring den germanska rättens 
historia kunde han i maj 1872 lägga fram avhandlingen Om den fornsvenska 
nämnden enligt Götalagarna, varefter han blev docent och promoverad som 
filosofie doktor primus. Under de följande åren tjänstgjorde han som lärare 
vid läroverket i Uppsala och enskilda gymnasiet i Göteborg. Tillsammans 
med Hans Forssell redigerade han Svensk tidskrift 1875–76, men återvände 
sedan till docenturen vid universitetet. I tidskriftens sista årgång (1876) 
införde han uppsatsen ”Skandinavisk laghistoria”, där han utredde stats-
uppfattningen i de forngermanska och medeltida lagarna. Han gav uttryck 
för en organisk statsuppfattning, enligt vilken staten i långa loppet endast 
motsvarade den positiva, empiriska rätten. Hjärne anknöt till den histo-
riska skolans synsätt och konstaterade att Friedrich Carl von Savigny hade 
fastslagit ”att rätten icke är en godtycklig öfverenskommelse emellan, icke 
ett foster af lagstiftarnes påhitt, utan är grundad i menniskans förnuftiga 
natur”.

På grund av depressiva besvär kunde Hjärne, efter återkomsten till uni-
versitetet, inte tjänstgöra annat än sporadiskt och han vistades ofta i för-
äldrahemmet i Umeå. Han använde dock tiden till att lära sig ryska, vilket 
gjorde att han senare kunde specialisera sig på rysk historia. Åren 1880–83 
genomförde han en längre studieresa till Ryssland och Mellaneuropa. Från 
1882 erhöll Hjärne förordnande att uppehålla den extra ordinarie professu-
ren i historia. När tjänsten skulle tillsättas söktes den, förutom av Hjärne, av 
Pontus Fahlbeck, Simon J. Boëthius, Fredrik Westling och Emil Hildebrand. 
De tre sakkunniga, Hammarstrand, Malmström och Odhner, placerade 
samtliga Hjärne i första rummet. Konsistoriet följde de sakkunnigas linje 
och förordade Hjärne, som utnämndes i slutet av januari 1885.

I januari 1889 avled Hammarstrand, varvid den ordinarie professuren 
blev ledig. I slutet av månaden erhöll Hjärne av konsistoriet förordnande 
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att uppehålla den lediga lärostolen under det att Simon J. Boëthius i sin 
tur utsågs att vikariera för Hjärne på den extra ordinarie professuren. Kort 
därefter föreslog Oscar Alin att Hjärne skulle kallas till ordinarie innehavare 
av professuren efter Hammarstrand. Sektionen godtog förslaget sedan både 
Simon J. Boëthius och Pontus Fahlbeck – Hjärnes besegrade medtävlare från 
1885 – skriftligen hade meddelat att de inte motsatte sig kallelsen. Förslaget 
antogs även av konsistoriet, varpå Hjärne utnämndes i slutet av april 1889.

Hjärne uppfattade sig själv som elev till Malmström, men det var den-
nes tidiga äldretidsforskning, inte historiken över frihetstiden, som fångade 
hans intresse. I sin egen forskning bröt han i stället med den tradition, som 
företräddes av Carlson, Malmström och Odhner. Till skillnad från dessa var 
han mindre intresserad av att utarbeta stora sammanfattande översiktsverk, 
men han representerade inte heller den motsatta extremen, det vill säga den 
forskartyp som endast studerade små och väl avgränsande ämnen utifrån 
grundliga arkivstudier. Hjärnes tidigare arbeten, däribland avhandlingen om 
den fornsvenska nämnden, rörde främst Sveriges äldre författningshistoria. 
Han utlade redan i dessa verk den bärande tanken i sin historiesyn, näm-
ligen att den svenska statsapparaten hade vuxit fram genom legislationens 
och kungamaktens samverkan under ett gemensamt ansvar. Särskilt tyd-
ligt framträdde denna ordning under Vasatiden, vilken Hjärne ägnade en 
rad studier under 1890-talet, till exempel Reformationsriksdagen i Västerås 
(1893), Sveriges statsskick under reformationstiden (1893) samt Vårt trosarf 
efter Gustaf Adolf (1894). I Hjärnes ögon framstod Vasakungarnas samarbete 
med folket som ett föredöme och som en förening av dels den gamla ger-
manska rättsåskådningen, dels den lutherska läran.

Förutom om Vasatiden utgav Hjärne ett flertal arbeten om stormakts-
tiden, vars innebörd han i början av 1900-talet försökte omtolka. Under 
1800-talet var den gängse uppfattningen att den svenska stormaktstiden 
representerade en parentes. Sveriges, inte minst Carl XII:s, kamp för sitt 
Östersjövälde och för att hindra Rysslands expansion västerut ansågs vara 
djärvt, men fåfängt och i längden skadligt. I början av 1870-talet hade exem-
pelvis Hjärne själv framhållit att förlusten av Östersjöbesittningarna genom 
Nystadsfreden i själva verket hade bidragit till att höja Sveriges välstånd och 
inre frihet.

Längre fram skulle emellertid Hjärne göra allt för att kullkasta denna 
syn. I sin installationsföreläsning 1889 framhöll han att Sverige represen-
terade den västerländska världsordningens bålverk mot österns anarki och 
barbari. Gustaf II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget hade inget att göra 
med halsstarrig stridslystnad, utan var en logisk följd av det sena 1500-talets 
svenska kamp för politisk och religiös frihet. ”Vid Lützen”, sade Hjärne i 
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sitt tal vid Uppsala möte-jubileet 1893, ”gav Gustav Adolf med sin här ett 
segrande vittnesbörd om sin trofasta självuppoffring för samma sak, som 
hans fader värjt med självtagen spira och andres blod.” Ädla motiv låg även 
bakom Carl X Gustafs fälttåg, underströk Hjärne när han talade inför en 
fullsatt universitetsaula då 250-årsminnet av Roskildefreden firades 1908. 
Carl X Gustaf framstod i Hjärnes ögon som en tidig skandinavist och för-
valtare av Kalmarunionens arv. Tåget över Bält var en strategisk triumf av 
stora mått. ”Ingen skandinavist”, framhöll Hjärne, ”har stått målet närmare 
än Karl X Gustaf.” Kungens erövringar utgjorde endast ”de nödvändiga ga-
rantierna för obrottslig samverkan mellan folken”.

Hävdatecknaren Harald Hjärne
Harald Hjärne tillträdde den extra ordinarie professuren i historia i slutet av januari 1885. 
Från 1889 till pensioneringen 1912 ledde han historieämnet som ordinarie professor. Han 
formulerade ett omfattande program för Carl XII-forskningen, införde seminarier i under-
visningen och ledde mer än sextio elever fram till disputation. I Uppsala blev Hjärne heders-
doktor vid både juridiska och teologiska fakulteten (1893 respektive 1911). Han mottog 
således doktorsinsignierna vid sammanlagt tre fakulteter, och han var den första lekmannen 
över huvud taget i Sverige som promoverades till teologie doktor.

Harald Hjärne fotograferad utanför sin bostad vid Österplan i Uppsala.
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Störst möda nedlade Hjärne på att omvärdera Carl XII:s historiska in-
sats och klarlägga bevekelsegrunderna bakom kungens agerande. Hjärnes 
principiella uppfattning var att Carl XII, precis som Gustaf II Adolf, hade 
bedrivit en försvarskamp mot Ryssland, vilken sannolikt hade blivit fram-
gångsrik om länder som Danmark, Preussen och England hade ställt sig på 
den europeiska solidaritetens sida. I alla händelser hade kungen, genom sitt 
envetna motstånd mot Ryssland, räddat Sverige från en undergång motsva-
rande Polens. Hjärnes positiva syn på Carl XII var således väsensskild från 
Carlsons och Malmströms, varför omvärderingen tilldrog sig stor uppmärk-
samhet.

I uppsatsen ”Karl XII: En uppgift för svensk häfdaforskning”, publicerad 
1897 i Vintergatan, drog Hjärne upp riktlinjerna för ett stort upplagt forsk-
ningsprojekt, vars syfte var att ärerädda kungen. ”Hvarken yngre eller äldre”, 
framhöll Hjärne, ”ha skäl att blygas för Karl XII:s minne, som öppnar en 
friare och vidare utsikt öfver Sveriges historia i samband med hela Europas, 
än den vi kunna vinna ens genom betraktelsen af Gustaf Adolfs för den 
omedelbara fosterlandskänslan mer hugsvalande gestalt.” Carl XII framstod 
i Hjärnes ögon som något mer än bara en historisk person, han var inkarna-
tionen av en hi storisk idé: försvaret av den västerländska civilisationen mot 
det österländska barbariet. Hjärne var sannolikt – även om han själv aldrig 
gjorde den kopplingen – påverkad av Verner von Heidenstams Karolinerna, 
som utkom vid samma tid. Tillsammans blev Hjärne och Heidenstam, trots 
vissa inbördes meningsskiljaktigheter, de främsta företrädarna för den så 
kallade Carl XII-renässansen kring sekelskiftet 1900. För dåtidens national-
konservativa ideal blev en positiv Carl XII-uppfattning ett viktigt inslag; 
inte minst unionsfrågans utveckling underblåste dessa känslor. Samma Carl 
XII-dyrkan återkom under försvarsstriderna kring bondetåget och borg-
gårdskrisen. I samband med högtidlighållandet av kungens dödsdag 1914 
framhöll Hjärneeleven Johannes Kolmodin att kampen mot Österns barbari 
utgjorde Sveriges världshistoriska uppgift, varför Carl XII framstod som 
”den av Sveriges konungar, som i sig förkroppsligade den svenska statstan-
kens väsen och innebörd”.

För att uppnå verklig insikt i Carl XII:s europeiska betydelse efterlyste 
Hjärne omfattande och systematiska forskningar i arkiven i en rad olika 
länder. Han underströk att detta inte var en uppgift för någon enskild fors-
kare ”utan för en hel skola af noggranna arbetare och enkom utbildade spe-
cialister, som förenas genom en fast organisation i samverkan med hänsyn 
till samma mål, – en uppgift, som en svensk historisk akademi har allt skäl 
att sätta på sitt program för generationer”. Denna målsättning blev delvis 
förverkligad genom tillkomsten av Karolinska förbundet 1910. Själv lämnade 
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Hjärne åtskilliga bidrag till Carl XII-forskningen, däribland Karl XII: Om-
störtningen i Östeuropa 1697–1703 (1902) samt Karl der Zwölfte (1918), vilken 
riktades till en utländsk publik.

Hjärnes forskning kring Carl XII fick stort genomslag och inspirerade 
många av hans elever till kompletterande studier. Carl Hallendorff försvara-
de avhandlingen Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria (1897), vilken 
byggde på omfattande arkivstudier i Sverige, Norge och Sachsen. Herman 
Brulin, senare arkivarie och handskriftsutgivare, disputerade med Sverige 
och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen åren 1700–
1701 (1905). Nämnas i detta sammanhang bör även orientalisten  Johannes 
Kolmodin, som studerade för Hjärne och vars verksamhet till fullo mot-
svarade lärarens förhoppningar om Carl XII-forskningens utsträckande till 
arkiven i andra relevanta länder. Kolmodin reste till Turkiet 1917 för att 
kartlägga kungens verksamhet och de svensk-turkiska förbindelserna med 
utgångspunkt i samtida dokument och diplomatiska handlingar. Den så kal-
lade nya skolan inom Carl XII-forskningen gjorde sig gällande även utanför 
Uppsala, inte minst genom Lundaprofessorn Arthur Stilles Carl XII:s fält-
tågsplaner 1707–1709 (1908).

Inte bara Hjärnes historiesyn utan också hans metod kom till uttryck 
redan i avhandlingen, som präglades av ett källkritiskt förhållningssätt. La-
garna, underströk Hjärne, hade tillkommit vid olika tidpunkter och under 
olika sammanhang. Historikern kunde därför inte bara ägna sig åt att jäm-
föra textpartier, utan var tvungen att kartlägga de yttre förhållandena under 
vilka de olika utformningarna hade tillkommit. I princip anslöt sig även 
Hjärne till Rankes uppfattning att historikerns mål skulle vara att skildra 
historien ”wie es eigentlich gewesen”. Materialmedvetenheten hade visserli-
gen präglat den vetenskapliga svenska historieskrivningen sedan 1870-talet, 
men Hjärne – liksom vid samma tid Martin Weibull i Lund – drev källkri-
tiken ännu längre.

Hjärne ansåg att historien och den aktuella politiken hörde samman, 
men han var skeptiskt inställd till de flesta politiska riktningar som påstod 
sig bygga på historiska lärdomar. Han underkände av historiska skäl flera av 
patriotismens och nationalismens bevekelsegrunder, vilket inte hindrade att 
han gärna framträdde som talare vid historiska jubelfester. I princip följde 
han den statsidealistiska traditionen från Geijer, men han stod främmande 
för de hegemoniska anspråken hos Boströms efterföljare. En liknande aver-
sion kände han inför den Alinska skolan och dess, i hans tycke, formalju-
ridiskt rigida syn på den svensk-norska unionen. Det var aningslöst att tro 
att rättsvetenskapen kunde lämna vägledning i en fråga som i själva verket 
handlade om realpolitiska överväganden. I unionsfrågan kunde Hjärne där-
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för rentav framstå som antinationalist. Det var inte bara Alinska skolans 
innehåll utan även dess form som Hjärne kritiserade. Han tvekade inte att 
kalla den ”akademisk-politisk skola eller frikyrka” och påpekade ”att en pro-
fessor med utbildadt sinne för den akademiska friheten” borde hålla sig för 
god för att ”dogmatiskt inplanta sina egna personliga åsikter”.

Hjärne formade en kristet-idealistisk historiefilosofi, som i mycket erin-
rade om Geijers personlighetsfilosofi. Samtidigt som han betonade den fria 
viljan och den mänskliga friheten, uppfattade han det historiska skeendet 
som styrt av gudomliga lagar. Vid en religionsdebatt i Uppsala 1891 fram-
höll han – i polemik mot bland andra Hjalmar Branting, Knut Wicksell och 
Anton Nyström – att kristendomen alls inte hade hind rat kulturens utveck-
ling, utan tvärtom utgjort en positiv drivkraft. I ett tal i aulan på Gustaf 
Adolf-dagen 1892 beskrev han den kristna tron som ”en utvecklingens och 
livets makt” och utlade sin syn på historiens gudomliga ledning: ”Och mitt 
i världshistorien reser sig en personlighet, som icke liknar någon annan av 
dem vi känna. Han visar framåt mot ett mål, dit folkens olika villovägar 
sammanlöpa i frid, som övergår alla deras planer och drömmar.” Genom 
denna förening av kristen idealism och empirisk-realistisk historieuppfatt-
ning kom Hjärne att utöva stort inflytande på den nyinriktning som framför 
allt Nathan Söderblom och Einar Billing gav den upsaliensiska teologin un-
der 1900-talets första decennium.

Historisk forskning och undervisning skulle enligt Hjärne gå hand i hand. 
Han underströk gärna att universitetens uppgift var att bedriva kvalificerad 
undervisning. Till skillnad från skolundervisningen, vilken hade till syfte 
att förmedla fakta och sakkunskap, skulle den akademiska undervisningen 
inte bara bestå av förmedling av faktauppgifter, utan tvärtom bereda ut-
rymme för kritisk reflexion och uppställande av hypoteser. Det var just 
denna universellt skeptiska inställning som låg bakom hans motvilja mot 
allt mekaniskt upprepande och boströmianskt testuggeri. När Hjärne höll 
sin installationsföreläsning på hösten 1889 inbjöd han sina studenter till ett 
”självständigt samarbete, som för mig väger tyngre än ett alltför villigt sam-
tycke till mina eller andras ord”. Bland sina åhörare såg han, som han ut-
tryckte det, ”hellre en Faust än en Wagner”. 

I sina föreläsningar behandlade Hjärne alla aspekter av historieveten-
skapen, såväl den svenska som den allmänna, såväl äldre som nyare tid. Re-
dan från sitt professorstillträde anställde han så kallade historiska övningar, 
vilka i november 1890 utvecklades till ett historiskt seminarium, som där-
efter utgjorde centralpunkten i hans undervisning. Seminarieformen erbjöd 
goda möjligheter till källkritiska studier och övningar med utgångspunkt 
från både originalkällor och tolkningar, men Hjärnes dominerande ställning 
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gjorde ibland att hans egna inlägg och klargöranden tog överhanden, varför 
seminariediskussionen övergick i enmansföredrag. Seminarierna utgick från 
övergripande ämnen som reformationstidevarvets historia, de kyrkliga stri-
derna kring Uppsala möte, Peder Swarts krönika och källorna bakom Magna 
Charta. Hjärne introducerade även en historisk övningskurs, vilken från och 
med 1899 ersattes av ett proseminarium, som leddes av docenterna Nils 
Edén och Karl Hildebrand.

Stort inflytande som pedagog utövade Hjärne även inom ramen för 
 Historiska föreningen, men det var vid postseminarierna som han verkli-
gen kom till sin rätt. Eli F. Heckscher har till exempel berättat: ”Först på 
nachspielet i lärjungekretsen, vid en kopp kaffe och ett mycket anspråkslöst 
glas punsch samt vidare genom en obruten ström av fantastiskt illa rullade 
cigaretter, var det som Hjärne släppte sig lös och talade i timmar.”

Hjärne moderniserade själva formen för hur historiska avhandlingar skul-
le utformas med en klar disposition, noggrann källkritik och redovisning av 
källor och sekundärlitteratur. Han blev en skolbildare som, nordisten Adolf 
Noreen undantagen, saknade motstycke i samtiden. På sextioårsdagen 1908 
förärades han festskriften Historiska studier med uppsatser författade av tju-
gosex av hans lärjungar. Tabulan förtecknade ytterligare drygt 100 personer, 
för vilka han i varierande omfattning hade varit lärare. Flera av eleverna blev 
professorer, men till Hjärneskolan hörde även många arkivarier, publicister, 
läroverkslektorer och – inte minst – politiker. Hjärnes inflytande sträckte 
sig således långt utanför universitetets murar.

F.F. Carlson och Carl Gustaf Malmström hade förvisso varit betydande 
historieskrivare, men deras återkommande och långa tjänstledigheter hade 
inte enbart varit av godo för universitetet. Hjärne, som visserligen också 
hade politiska åtaganden, var däremot i första hand universitetsman och 
forskare. Det hindrade inte att han blev en verksam ledamot i den långa rad 
av akademier och lärda sällskap, som han tillhörde. I Svenska Akademien 
inträdde han 1903, då han efterträdde Carl Snoilsky på stol nummer tio. 

Bland Hjärnes många elever fanns Karl Hildebrand, som blev docent med 
avhandlingen Johan III och Europas katolska makter (1898). År 1901 kalla-
des han till redaktionen för Stockholms Dagblad, vars chefredaktör han var 
mellan 1904 och 1913. Tillsammans med Axel Erdmann redigerade han sam-
lingsverket Uppland, som utkom i två delar 1905–08. Han övergick sedan 
till politiken och tillhörde den svenska högerns ledande politiker och orga-
nisatörer. Han blev far till ekonomhistorikern och författaren Karl-Gustaf 
Hildebrand. Verner Söderberg disputerade 1902 med avhandlingen Historie-
skrifvaren Arnold Johan Messenius. Fram till 1904 var han docent vid univer-
sitetet, men övergick därefter till tidningsbanan. Under tjugo år tjänstgjorde 
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han som utrikesredaktör vid Stockholms Dagblad, innan han övergick till 
posten som chefredaktör för Aftonbladet. Redan under docenttiden rekryte-
rades han till redaktionen för Nordisk familjebok. Torvald Höjer fördjupade 
sig i Vadstena klosters och Birgittinordens historia fram till 1400-talets mitt. 
För sin avhandling, framlagd 1905, erhöll han Geijerska priset. Året därpå 
övertog han redaktörskapet för Historisk tidskrift efter dess förste redaktör 
Emil Hildebrand. Helge Almquist disputerade på en avhandling om Sveri-
ges förhållande till Ryssland under Carl IX:s regering, ett ämne som tydligt 
anknöt till Hjärnes linje. Almquist blev docent och vikarierade senare på 
den extra ordinarie professuren. År 1915 blev han professor i Göteborg och 
i mitten av 1920-talet utsågs han till riksarkivarie. Georg Wittrock, son till  
botanisten Veit Wittrock, försvarade 1908 sin avhandling om Carl X  Gustafs 
testamente. Han var därefter verksam som docent vid universitetet fram till 
1914, varvid han bland annat vikarierade för både Harald Hjärne och Nils 
Edén. I mitten av 1910-talet lämnade han universitetet för en tjänst som 
 lektor, först i Luleå, därefter i Västerås. År 1923 utnämndes han till professor 
i historia och kunde således återvända till Uppsala. 

Bland Hjärnes yngre elever fanns Sven Tunberg, Bertil Boëthius och 
Gottfrid Carlsson. Tunberg disputerade och blev docent 1911 med en studie 
om Skandinaviens äldsta politiska indelning. Han uppehöll, med enstaka 
avbrott, Nils Edéns lärostol från 1912 till 1919, då han blev förste innehavare 
av Sven Warburgs professur vid Stockholms högskola. Under lång tid var 
han högskolans rektor. Bertil Boëthius, son till Simon J. Boëthius, skildrade 
Gustaf II Adolfs tyska politik 1630–32 i sin avhandling från 1912. Han blev 
senare riksarkivarie och utgivare av Svenskt biografiskt lexikon. Carlsson dis-
puterade 1915 på en avhandling om Hemming Gadh, vars insats han om-
värderade med hjälp av omfattande källstudier. Med sin studie kunde han 
därigenom teckna en delvis ny bild av de yngre Sturarnas tid. Carlsson blev 
1925 professor i historia i Lund. 

En rad andra Hjärneelever kom att göra sina huvudsakliga insatser inom 
olika närliggande discipliner, till exempel rättshistorikern Karl Gustaf 
Westman, nationalekonomen och ekonomhistorikern Eli F. Heckscher, kyr-
kohistorikern Herman Lundström och statistikern Karl Arvid Edin.

Boëthius, Edén, Stavenow

Simon J. Boëthius kallades 1889 utan ansökan till den extra ordinarie pro-
fessuren i historia sedan Hjärne övergått till den ordinarie lärostolen. Re-
dan året därpå invaldes emellertid Boëthius i riksdagens andra kammare, 
där han fram till 1902 företrädde det protektionistiska lantmannapartiet. 
På grund av detta uppdrag var han tjänstledig från professuren under större 
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delen av 1890-talet, varför Ludvig Stavenow, John Nordwall och Karl Ahle-
nius inträdde som vikarier. Formellt innehade dock Boëthius befattningen 
fram till 1901, då han utnämndes till Skytteansk professor efter Oscar Alin. 

När den extra ordinarie professuren skulle besättas efter Boëthius an-
slogs den ledig för ansökan, vilket inte tillhörde vanligheterna. År 1877 hade 
Carl Gustaf Malmström och Sven Fromhold Hammarstrand blivit kallade 
utan ansökan till den ordinarie respektive extra ordinarie professuren. 
Hammarstrand behövde inte heller ansöka när han 1882 övertog den ordi-
narie professuren, och 1889 hade både Harald Hjärne och Simon J. Boëthius 
blivit utnämnda till ordinarie respektive extra ordinarie professor efter di-
rekta kallelser. Konkurrensen om den extra ordinarie professuren 1902–03 
var således den första i sitt slag sedan mitten av 1880-talet. Sökande var de 
tre Hjärneeleverna Sam Clason, Carl Hallendorff och Nils Edén samt den 
unge Lundadocenten Lauritz Weibull.

Sam Clason, som var son till anatomiprofessorn Edward Clason, hade bli-
vit docent 1895 sedan han framlagt en voluminös avhandling om den svenska 
reduktionens förhistoria, vilken byggde på omfattande studier i Kammar-
arkivet. Han hade ytterligare meriterat sig genom undersökningen Historisk 
redogörelse för unionsfrågans tidigare skeden (1898) och uppehöll den extra 
ordinarie professuren sedan hösten 1901. Carl Hallendorff, som disputerade 
1897, kunde inte uppvisa samma bredd, eftersom hans forskning nästan ute-
slutande rörde Carl XII och det stora nordiska kriget. Edén hade disputerat 
och blivit docent 1899 med avhandlingen Om centralregeringens organisation 
under den äldre Vasatiden 1523–1594. Under de följande åren utgav han ett 
flertal studier kring statens och riksstyrelsens organisation, vilka huvudsak-
ligen berörde den äldre Vasatiden och stormaktstiden. Hans beslut att söka 
tjänsten skedde, skriver han i sina Minnen, på Hjärnes ”bestämda tillrådan”. 
Weibull hade disputerat i Lund 1899 med en studie av de svensk-franska 
förbindelserna 1629–31. Han var den ende bland de sökande som hade ägnat 
sig åt medeltiden, men flera av hans ungdomsarbeten rörde litteraturhistoria 
snarare än historia. Vid tjugotvå års ålder hade han till exempel utgivit Bengt 
Lidner i Lund (1895), följd året därpå av en motsvarande skrift om Thomas 
Thorild.

De fyra kandidaterna var alla förhållandevis unga, mellan trettio (Wei-
bull) och trettiosex år (Clason). Sakkunniga var Göteborgsprofessorn 
 Ludvig Stavenow, riksarkivarien Emil Hildebrand samt Uppsalaprofesso-
rerna Harald Hjärne och Simon J. Boëthius. De var eniga om att samtliga 
fyra var kompetenta, att Hallendorff ägde företräde framför Weibull, men 
att Clason och Edén utgjorde huvudkandidaterna. Stavenow och Boëthius 
uppförde efter stor tvekan Clason i första rummet; Stavenow medgav rentav 
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att Edén var ”en starkare vetenskaplig begåvning” än Clason. Hildebrand 
föredrog däremot Edén efter en liknande beslutsvånda. Hjärne var den ende 
av de fyra sakkunniga som inte uttryckte vankelmod, utan tillerkände Edén 
ett avgjort företräde. Han betecknade dennes studie om Vasatiden som ”den 
bästa afhandling af detta slag, som jag under min tjänstetid haft att bedöma”. 
Med stöd dessutom av sin ”personliga kännedom om deras studier och verk-
samhet” framhöll Hjärne vidare att Edén i förhållande till Clason ägde alla 
företräden som var nödvändiga för en god akademisk lärare, nämligen ”hö-
gre och säkrare vetenskaplig begåfning, mångsidigare historisk och allmän 
bildning, kraftigare utvecklad vetenskaplig lärarförmåga”. Mot egenskaper 
som dessa vägde även förnämliga meriter från arkivforskning lätt.

Hjärnes ord fick avgörande betydelse för sektionens beslut att förorda 
Edén. Beslutet var enhälligt så när som på Boëthius’ röst. Lika smärtfritt gick 
det däremot inte i konsistoriet. Inför dess sammanträde, vid vilket Hjärne 
var förhindrad att deltaga, hade Sam Clason utgivit skriften Anmärkningar 
med anledning af sakkunnigeutlåtandena angående e.o. professuren i historia 
vid Upsala universitet, som han även delade ut bland konsistoriets ledamöter. 
Han riktade hård kritik mot ärendets beredning, i synnerhet mot Hjärnes 
sakkunnigutlåtande. Även om ingen ledamot nämnde något om skriften är 
det möjligt att den hade en viss inverkan. Flera ledamöter uttryckte näm-
ligen irritation över Hjärnes subjektiva utlåtande. Zoologen Tycho Tullberg 
beklagade exempelvis att Hjärne hade inblandat ”sin personliga kännedom 
om dessa sökandes studier och verksamhet, en befordringsgrund, som synes 
mig vara föga lämplig”. Tullberg, och flera med honom, ansåg inte att Edéns 
vetenskapliga försteg var styrkt, varför de menade att tjänsteåldern borde 
fälla utslaget till Clasons förmån. Vid omröstningen erhöll dock Edén en 
klar majoritet.

Clason överklagade utslaget. Han menade att Hjärne hade agerat i strid 
med universitetsstatuterna när han åberopade sin personliga kännedom om 
de sökandes studier och verksamhet till stöd för sitt beslut att uppföra Edén 
i första förslagsrum. ”Det torde emellertid vara gifvet”, framhöll han, ”att 
hela sakkunniginstitutionen skulle förfela sitt ändamål, om sakkunnigut-
låtanden började stödja sig på så subjektiva befordringsgrunder, som den 
enes eller andres ’personliga kännedom om den sökandes studier och verk-
samhet’.” När Clasons besvär, efter remiss från kanslern, åter behandlades 
av konsistoriet hade Hjärne inkommit med en lång svarsskrift, där Clasons 
anklagelser tillbakavisades. I januari samma år hade Edén tillträtt ett lek-
torat i historia vid Högre allmänna läroverket i Uppsala, men redan efter  
ett halvår begärde han tjänstledighet för att hösten 1903 vikariera på den 
extra ordinarie professuren. Sam Clason ville, efter konsistoriets behandling 
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av tillsättningen, inte längre uppehålla befattningen. Sedan Clasons besvär 
slutligen avslagits utnämndes Edén i december 1903. Han återtog därför sin 
ansökan till professuren i Lund, som blivit ledig genom Martin Weibulls 
frånfälle. Lundaprofessuren tillföll i stället den i Uppsala förbigångne Cla-
son. Carl Hallendorff övergick 1904 till att verka som skolman i Uppsala, 
Örebro och Stockholm. Han erhöll professors namn 1908 och blev året 
därpå förste rektor för Handelshögskolan. Lauritz Weibull tillträdde 1903 
en befattning vid Landsarkivet i Lund. Som historieprofessor i samma stad 
från 1919 till 1938 kom han att forma den riktning som skulle utmana den 
uppsvenska Hjärneskolan.

Nils Edén hade utgivit sina första vetenskapliga arbeten redan 1894, då 
han var tjugotre år gammal. I dessa arbeten, Den svensk-norska unionsförfatt-
ningens tillkomst respektive Kielerfreden och unionen, var han starkt influerad 
av den Alinska skolan. Längre fram distanserade han sig från Alins unions-
uppfattning och förordade i stället en mer liberal linje. Det var emellertid 
Edéns stora arbete om den svenska statsorganisationen under Vasatiden och 
stormaktstiden som utgjorde hans huvudsakliga vetenskapliga meritering 
för professuren. I avhandlingen från 1899 behandlade han perioden 1523–94. 
I Historisk tidskrift 1901 kompletterade han med åren 1594 till 1602, varpå 
han utgav Den svenska centralregeringens utveckling till kollegial organisation 
i början af sjuttonde århundradet (1602–1634) (1902). Dessa tre arbeten ut-
gjorde en sammanhängande enhet, som tillsammans täckte drygt ett sekel. 
Till detta skall läggas att Edén ederade Gustaf Vasas brev (1901) och utgav 
Peder Swarts krönika (1912).

Edén var en omvittnat god och entusiasmerande föreläsare, vilket gav 
upphov till smeknamnet ”Silvertrumpeten”. Vid seminariebordet kom han 
ännu mer till sin rätt. I detta sammanhang diskuterade han gärna olika äm-
nen som han själv ägnade sin forskning, exempelvis Peder Swarts krönika, 
Carl X Gustaf eller den svenska författningshistorien. Gentemot Hjärne 
intog Edén en något underordnad position, vilket är mindre förvånande ef-
tersom han dels var extra ordinarie professor, dels blev kollega till sin lärare 
och mentor. Hjärne höll, skriver Edén i sina Minnen, ”även sedan den for-
mella skillnaden mellan ordinarie och extraordinarie professuren upphävts 
1908, naturligt nog på sin ställning såsom ämnets främste företrädare, sär-
skilt vid bedömande av disputationer”. Detta hindrade inte att förhållandet 
dem emellan, åtminstone inledningsvis, var gott. Omkring 1905 började de 
dock distansera sig från varandra, främst av politiska skäl. Edén blev med 
tiden allt mer liberal och engagerad i rösträttsrörelsen, Hjärne å sin sida 
utvecklades i konservativ riktning. Detta faktum komplicerade även Edéns 
förhållande till Hjärnes många beundrare och övriga lärjungar. I början av 
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1906 blev det känt att Edén hade tackat nej till Vasaorden. Beslutet ifråga-
sattes på många håll, varför Edén själv utfärdade en kommuniké, i vilken 
han förklarade att han ”principiellt icke önskar mottaga någon orden och 
allra minst för ett politiskt-publicistiskt inlägg i en stor nationell fråga”.

Gunnar Ekholm har framhållit att ”den som ämnar skriva Edéns biografi” 
inte bör förbigå dennes föreläsningar om Oliver Cromwell. Edén var djupt 
fascinerad av den brittiske statsmannen och fältherren, inte minst dennes 
personliga förhållanden och inre religiösa konflikter. Han framhöll att det 
inte var maktlystnad som hade fört Cromwell till makten, utan de yttre 
händelsernas egen logik. ”Det kan knappast vara något tvivel om”, skriver 
Ekholm, ”att han kände sig själv ställd i en liknande situation.”

Genom reformen 1909 omvandlades Edéns professur till en ordinarie lä-
rostol, men vid samma tid övergick han till politiken. Formellt innehade han 
lärostolen fram till december 1920, då han utsågs till landshövding i Stock-
holms län, men efter 1909 uppehöll han professuren endast sporadiskt. Som 
vikarier inträdde Helge Almquist, Georg Wittrock samt Sven Tunberg.

Edén representerade Liberala samlingspartiet i riksdagens andra kam-
mare från 1909 till 1923. Han framstod efter Karl Staaffs död 1915 som li-
beralernas ledande politiker och var partiledare 1918–24. Med stöd av en 
majoritet i andra kammaren bildade han hösten 1917 en regering bestående 
av liberaler och socialdemokrater. Han fungerade som statsminister fram till 
1920, varefter han utsågs till landshövding i Stockholms län. De många poli-
tiska uppdragen gjorde att Edéns forskarkarriär blev kort. Under tiden som 
landshövding utgav han dock ytterligare några historiska arbeten, däribland 
Den svenska riksdagen under femhundra år, utgiven i samband med riksdags-
jubileet 1935. Edéns sista större arbete blev en historik över Kammarkolle-
giet vid dess 400-årsjubileum 1941. I november 1944 blev Edén svårt skadad 
vid en brand i sitt hem. Han återhämtade sig aldrig från brännskadorna, utan 
avled i juni året därpå.

Ytterligare en professorstillsättning ägde rum i slutet av epoken, varvid 
Edén och Clason återigen kom att spela framträdande roller. Harald Hjärne 
pensionerades 1913, varefter Henrik Schück föreslog att Ludvig Stavenow 
skulle kallas till den lediga lärostolen utan ansökan. Stavenow hade dispu-
terat i Uppsala 1890 med en avhandling om riksrådsvalen under frihetsti-
den. Han vikarierade vid flera tillfällen på den extra ordinarie professuren. 
År 1894 flyttade han till Göteborg, där han från 1895 innehade professuren 
i historia och statskunskap. När han drygt tjugo år senare visade intresse för 
att återvända till Uppsala kunde naturligtvis ingen ifrågasätta hans formella 
kompetens. Lundaprofessorn Sam Clason lät emellertid meddela att han 
också var intresserad av den lediga professuren, vilket komplicerade läget. 
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Debatten om Gustaf IV Adolph
År 1909 inföll 100-årsmarkeringen av finska kriget och förlusten av Finland till Ryssland. I 
samband med detta uppstod en debatt om orsakerna till krigets olyckliga utgång, särskilt 
Gustaf IV Adolphs ansvar för det inträffade. De båda Hjärneeleverna Sam Clason och Nils 
Edén, vilka några år tidigare hade konkurrerat om den extra ordinarie professuren i Upp-
sala, företrädde olika ståndpunkter.

Under 1800-talet hade Gustaf IV Adolph varit förkättrad bland svenska historiker. 
Tämligen okritiskt förmedlades den negativa syn på kungen som 1809 års män lät ut-
sprida, vilket Bernadotterna naturligtvis inte hade något emot. I uppsatsen ”Vårt hundra-
årsminne” försökte Sam Clason 1909 göra en radikal omvärdering av Gustaf IV Adolph. 
Han framhöll att krigets utgång främst varit en följd av officerarnas svaga stridsmoral, 
symboliserad av Carl Olof Cronstedts agerande vid Sveaborg. Kungens utrikespolitik 
hade inte heller varit dikterad av något irrationellt hat mot Napoleon, utan berott på 
insikten att Sverige av ekonomiska skäl inte kunde bryta med Storbritannien.

Nils Edén kritiserade de nya rönen. Han tillstod visserligen att 1809 års män hade 
gjort vad de kunnat för att nedsvärta kungens eftermäle, men påpekade att det hel-
ler inte fanns skäl att hemfalla till överdrifter åt andra hållet. Enligt Edén bar Gustaf IV 
Adolph förvisso inte hela skulden, men ”det största och allvarligaste ansvaret för krisen 
samlar sig dock på konungen, och därför blev han med rätta offret”.

Clason återkom med Gustaf IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon (1913), 
som utgjorde ett svar till Edén. Skriften blev föremål för en nedgörande recension av 
Axel Brusewitz, elev till Edén, som anklagade Clason för ”advocerande drag af ehren-
rettung” och för att tillämpa en metod som äventyrade ”den förutsättningslöshet, som 
man vill finna i all vetenskaplig forskning”. Senare tiders historieforskning har visat betyd-
ligt större förståelse för Clasons perspektiv och insatser på detta område.

Gustaf IV Adolph under fångenskapen på Gripsholm.  
Akvatintetsning av Johan Peter Cumelin efter målning på Gripsholm.
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Både Stavenow och Clason var elever till Hjärne, men representerade skilda 
inriktningar och var som personligheter mycket olika. Stavenow har karak-
teriserats som en nyansernas mästare, vars främsta bidrag till historieforsk-
ningen bestod av större översikter över frihetstiden och den gustavianska 
tiden. Clason var mer problemorienterad och fascinerad av att göra omvär-
deringar, vilket han själv gjorde av bland annat Gustaf IV Adolphs insats. 
I grund och botten handlade därför denna konkurrens – som alltså aldrig 
blev någon konkurrens i vanlig mening – om historieämnets inriktning. Sta-
venow förde vidare arvet från 1800-talets historieskrivare som F.F. Carlson, 
Carl Gustaf Malmström och Clas Theodor Odhner, vilka alla betraktade de 
stora översikterna som historikerns viktigaste uppgift. Man skulle behärska 
en epok och kunna förmedla omfattande rundmålningar av alla dess aspek-
ter. Mot detta encyklopediska ideal ställdes de forskare som i stället skaf-
fade sig särskilda, men mer begränsade, vetenskapliga specialiteter, vilket 
Clason hade gjort. En smula hårdraget kan man säga att det handlade om 
huruvida ”bredd” eller ”djup” skulle tillmätas störst betydelse.

Fem sakkunniga föreslogs, nämligen Harald Hjärne, Nils Edén, Claes 
 Annerstedt, Emil Hildebrand och Arthur Stille, av vilka dock Hjärne och 
Annerstedt tackade nej. De tre återstående kom till olika resultat. Edén 
och Hildebrand framhöll att kallelsen av Stavenow var helt i sin ordning, 
men lundensaren Stille ansåg att Stavenows företräde framför Clason inte på 
något sätt var givet. Universitetsstatuternas krav var således inte uppfyllda, 
varför han avstyrkte kallelseförslaget. Sektionen ställde sig dock på Edéns 
och Hildebrands sida. Det gjorde även konsistoriet, men flera ledamöter ut-
tryckte stor tveksamhet. Edén, som hade konkurrerat med Clason tio år 
tidigare, framhöll att dennes avhandling endast var en specialstudie, om än 
som sådan förtjänstfull. Stavenow hade däremot ”genomarbetat två vidlyf-
tiga perioder av svensk historia och av båda givit en självständigt uppfattad 
totalbild”. J.A. Lundell, som röstade mot kallelseförslaget, uttryckte saken 
träffande: kärnfrågan var om man främst skulle värdesätta ”historisk konst i 
högre mening eller förmågan att bryta land, uppställa problem och i sådana 
ge ny orientering”.

Kallelsen av Stavenow framstod som mycket kontroversiell, eftersom de 
sakkunniga inte hade kunnat enas. I Social-Demokraten påpekade till exem-
pel Erik Hedén att ett godkännande av kallelsen under rådande förhållan-
den skulle innebära att ”de nedärvda garantierna för rättvisa vid professors-
utnämningar i en stark och oroande grad förminskats”. Upsala Nya Tidning 
replikerade i en ledare dagen därpå. Tidningen försvarade kallelsen genom 
att hänvisa till den ändring av kallelseförfarandet, som genomförts med 1908 
års universitetsstatuter: ”Enligt de gamla statuterna var ’kallelse’ en åtgärd 
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att få en sällsport eminent kraft, detta fordras ej af de nya statuterna. Utan 
ifall man har klart för sig, att en är afgjort bättre än andra, så har man möj-
lighet att förkorta tillsättningsproceduren genom kallelse, således i de fall 
där utgången af en ansökan är gifven. Det är på den grund beslutet fattats.”

Kontroverserna till trots gick kallelsen igenom. I januari 1914 utnämndes 
Stavenow till Hjärnes efterträdare, varefter han innehade professuren fram 
till 1929. Från 1918 var han dessutom rektor för universitetet.

År 1915 gjorde Sam Clason en sista ansträngning för att få en professur 
i Uppsala. Han sökte Skytteanska lärostolen efter Simon J. Boëthius, men 
framgången uteblev även denna gång. Statsvetenskapen hade utvecklats till 
en särskild disciplin, varför renodlade historiker inte längre ansågs vara kva-
lificerade utan vidare. Visserligen förordades Clason av den avgående profes-
sorn Boëthius (som också var historiker), men de båda andra sakkunniga – 
Pontus Fahlbeck och Otto Varenius – var betydligt mer kallsinniga. Till slut 
utnämndes Rudolf Kjellén, trots att han inte ens fanns bland de sökande.

Arkeologi

Åren kring 1910 erhöll såväl den klassiska som den nordiska fornkunska-
pen en ordinarie professur vid universitetet. De båda ämnena äger en för-
historia, som sträcker sig ytterligare nära hundra år tillbaka i tiden.  Deras 
respektive utveckling fram till professurernas tillkomst uppvisar dock sto-
ra skillnader. Den klassiska fornkunskapen stimulerades i slutet av 1700- 
talet och början av 1800-talet av förromantikens ruinromantik: upptäckten 
av Pompeji, Thomas Bruces (lord Elgins) kontroversiella räddning av mar-
morskulpturerna på Parthenon, Napoleons fälttåg till Egypten och, något 
senare, Greklands politiska frigörelse. Under 1800-talets lopp upprättades 
professurer i klassisk fornkunskap vid en rad europeiska lärosäten. Den allra 
första tillkom 1802 i Kiel, där Christian Gottlob Heyne hade hållit regel-
bundna föreläsningar i klassisk arkeologi redan under 1760-talet.

I Sverige utvecklades den klassiska fornkunskapen ur ämnet grekiska. 
Joseph Otto Höijer, Uppsalaprofessor i grekiska mellan 1815 och 1833, äg-
nade åtskilliga föreläsningar åt arkeologi och antikviteter. Testamentariskt 
donerade han medel till den så kallade Höijerska adjunkturen i grekiska från 
vilken den första professuren i klassisk arkeologi ytterst ledde sitt ursprung. 
Höijers efterträdare Wilhelm Fredrik Palmblad delade det arkeologiska in-
tresset och utgav bland annat handboken Grekisk fornkunskap i två delar 
(1843–45). Vid samma tid verkade Johan Spongberg som docent i arkeolo-
gi under Palmblad. Spongberg var dock i grunden filolog, varför begrep-
pet arkeologi i hans docentur mest var av nominell betydelse. I mitten av 
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1800-talet försvann dessutom själva benämningen, och när Spongberg 1853 
efterträdde Palmblad fick ämnet grekiska åter en mer filologisk karaktär. 
Det skulle dröja några decennier innan den klassiska arkeologins ställning 
började diskuteras på nytt.

Den nordiska arkeologin stimulerades av det nationella uppvaknande 
som följde på Napoleonkrigen. Nationalismen hade inte bara en politisk 
utan också en kulturell sida, vilken innefattade ett ökat intresse för det egna 
landets historia, sagor och myter, liksom för det egna folkets ursprung. Det 
romantiska intresset kunde hävdas utifrån en romantisk-idealistisk stånd-
punkt, men likaväl från en empirisk tradition med rötter i upplysningen. I 
Sverige kanaliserades dessa idéer bland annat av Götiska förbundet, i vars 
tidskrift Iduna flera artiklar om fornlämningar och utgrävningar publice-
rades under 1810- och 1820-talen. Utvecklingen av fornforskningen leddes 
från Danmark, där kronprins Frederik (senare Frederik VI) redan 1807 hade 
godkänt förslaget att inrätta en särskild kommission, Oldsagskommissionen, 
med uppdrag att bevara landets fornminnen genom skapandet av ett statligt 
museum. Ledningen för Oldsagskommissionen övertogs senare av numis-
matikern Christian Jürgensen Thomsen, som på 1830-talet lanserade det 
så kallade treperiodssystemet, det vill säga att fornhistorien kunde delas 
in i stenålder, bronsålder och järnålder. I praktiken var treperiodssystemet 
utformat redan vid mitten av 1820-talet, vilket framgår av Thomsens kor-
respondens. Vid mitten av 1800-talet var systemet i bruk vid alla nordiska 
museer, men utanför Norden ifrågasattes indelningen – främst bronsålderns 
existens – ännu på 1870-talet. Thomsens arbete fullföljdes senare av bland 
andra Jens Jacob Asmussen Worsaee, som 1843 utgav Danmarks Oldtid op-
lyst ved Oldsager og Gravhøie, den första kända översikten av ett lands hi-
storia grundad på arkeologiska källor. Runtom i Europa började arkeologiska 
museer byggas upp. Det internationella vetenskapssamhället knöts sam-
man genom att regelbundna antropologisk-arkeologiska kongresser började 
anordnas, den första i Neuchatêl 1866. Vid världsutställningen i Paris året 
därpå stod arkeologin i centrum, varvid bland annat några runstenar från 
Uppsala ställdes ut. 

Den danska arkeologins framsteg inspirerade många svenska historiker 
och fornkännare. Erik Gustaf Geijer besökte Thomsen i mitten av 1820- 
talet, och av hans Svenska folkets historia (1832) framgår att han kände till 
treperiodssystemet. Nära vän med Thomsen var Bror Emil Hildebrand, 
som 1837 utnämndes till riksantikvarie och därmed till sekreterare i Vit-
terhetsakademien. För andra viktiga insatser för arkeologin under 1830- och 
1840-talen svarade lundensaren Sven Nilsson, främst genom det omfattande 
arbetet om stenåldern, Skandinaviska nordens urinvånare (1838–43). Fram 
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till 1800-talets mitt handlade det dock huvudsakligen om enskilda insatser. 
Från omkring 1860 började den nordiska arkeologins institutionaliserings-
process, men denna ägde i allt väsentligt rum utanför universiteten.

Klassisk fornkunskap

Den klassiska fornkunskapen växte fram ur den grekiska filologin under 
1800-talets tre sista decennier. Viktiga impulser förmedlades via de forskare 
som personligen besökte olika arkeologiska fyndplatser i Grekland. En av 
Johan Spongbergs elever, adjunkten Carl August Walberg, lämnade Uppsala 
sommaren 1862 för en sexton månader lång europeisk studieresa, vars hu-
vudsakliga resmål var Grekland. På grund av politiska oroligheter tvingades 
han övergiva den ursprungliga planen att tillbringa ett halvår i Grekland. 
Hans rörelsefrihet var begränsad, men han utnyttjade tiden till att lära sig 
nygrekiska och beskåda Athens fornlämningar. I januari 1863 reste han vida-
re till Rom, där han tillbringade större delen av våren. På senhösten samma 
år var han tillbaka i Uppsala.

John Turtle Woods upptäckt av Artemistemplet i Efesos 1869 och fram för 
allt Heinrich Schliemanns utgrävningar i Troja och Mykene under 1870-talet 
bidrog till att popularisera den klassiska arkeologin. Flera Uppsalaforskare ge-
nomförde studieresor till Grekland under 1870-talet, däribland Aron  Martin 
Alexanderson och Rudolf Röding. Störst betydelse fick den resa som Einar 
Löfstedt företog 1876–77. Löfstedt, som 1874 hade efterträtt Spongberg som 
professor i grekiska, besökte fyndplatser och knöt personliga kontakter med 
många klassiska arkeologer. Under nedresan sammanträffade han exempelvis  
med Conrad Bursian i München och med Pergamons utgrävare Alexander 
Conze i Wien. Han lärde dessutom känna Ulrich Köhler, den förste förestån-
daren för det tyska arkeologiska institutet. I Athen utforskade Löfstedt med 
brinnande intresse Akropolis. Han färdades till häst runt stora delar av Grek-
land och besökte bland annat Attika, Peloponnesos, Arkadien och  Argolis. 
Till Mykene kom han några månader före Schliemann. Under en vecka be-
fann han sig i Olympia, där Ernst Curtius hade inlett systematiska utgräv-
ningar, vilka bland annat resulterade i det sensationella fyndet av Praxiteles’ 
välkända Hermesstaty. Löfstedts resa utsträcktes även till Efesos, Miletos och 
Pergamon i Mindre Asien. I Rom sammanträffade han med  Rudolf  Röding, 
som just var i färd med att anträda en egen forskningsresa till Grekland. Även 
Röding ägnade sig åt realfilologiska och arkeologiska studier, vilka bland an-
nat resulterade i Pompeji: En bild ur det antika stadslifvet (1879), vilket räknas 
som det första vetenskapliga svenska arbetet om Pompeji.

Redan före den grekiska resan hade Löfstedt försökt vidga disciplinen 
grekiska språk till att även omfatta den klassiska arkeologin och fornhi-
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storien. Han föreläste exempelvis 1873 om ”den klassiska arkeologins ency-
clopedi”. Efter hemkomsten förmedlade han mängder av reseintryck och 
erfarenheter via sina föreläsningar. Hugo Bergstedt har efteråt vittnat om att 
Löfstedts elever med spänd förväntan såg fram emot att få lyssna till hans 
utläggningar över Pausanias’ beskrivning av Athens Akropolis. De blev inte 
besvikna: ”Här omväxlade kritisk behandling och tolkning af Pausanias med 
framläggandet och diskuterandet af arkeologiska problem, ett sorgfälligt 
användande af det vidlyftiga inskriftsmaterialet med rekonstruktionen af 
Parthenon och Erechteion, och allt emellanåt framskymtade den hänförde 
reseskildraren, som icke blott själf nästan naivt gladde sig åt hvad han skå-
dat i skönhetens land utan ock tillönskade sina åhörare att blifva delaktiga 
af samma fröjd.” För att studenterna skulle få en klarare bild lät Löfstedt 
inköpa en gipsmodell över Akropolis. Inspirerad härtill var han möjligen av 
de gipsavgjutningar av klassiska statyer som konsthistorikern Lorentz Diet-
richson hade fört till Uppsala under sommaren 1866.

Vid mitten av 1870-talet gjordes påstötningar om att statsmakterna bor-
de inrätta en lärostol för ämnet klassisk arkeologi. Det hängde samman med 
den omorganisation som genomfördes avseende lärartjänsterna vid de båda 
universiteten till följd av beslutet att ersätta adjunkturerna med extra ordi-
narie professurer. I Uppsala fanns två adjunkturer i de klassiska språken, en 
i latin, en i grekiska. Fakulteten, som yttrade sig i frågan 1875, ville därför 
helst att två nya extra ordinarie professurer skulle skapas: en i klassisk fi-
lologi, en i klassisk arkeologi. Förslaget vann av ekonomiska skäl inte stats-
makternas bifall; det fanns medel endast till en extra ordinarie professur. 
Med tanke på den omfattande examinationsbördan i latin ansågs behovet 
vara större av en språkligt orienterad examensprofessur i klassiska språk 
än av en lärostol i klassisk arkeologi. Professuren i klassiska språk tillkom 
således på bekostnad av en lärostol i klassisk arkeologi. Den nya lärostolens 
förste innehavare Magnus Sundén var förvisso språkman och pedagog, men 
saknade inte intresse för klassisk arkeologi. Han föreläste upprepade gånger 
om romerska antikviteter och romersk litteraturhistoria. Föreläsningarna 
låg till grund för översikten De romerska antikviteterna (1903), som dock 
utkom först efter hans pensionering.

Einar Löfstedt kan betraktas som den klassiska fornkunskapens egentlige 
grundläggare i Uppsala, även om han misslyckades med att utverka en pro-
fessur för ämnet. ”Att få se arkeologin företrädd af en egen ordinarie lärare 
vid universitetet”, skriver Hugo Bergstedt, ”var en älsklingstanke, vid vilken 
han gärna dröjde såväl offentligen som i enskilda samtal.” Löfstedt studerade 
de grekiska och romerska fornlämningarna på plats, han föreläste om den 
klassiska arkeologin och knöt kontakter med det nyinrättade tyska Athen-
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institutet, vilka senare skulle visa sig vara oerhört värdefulla. Under hans 
ledning framlade Nils Westin studien Anteckningar öfver de grekiska vaser-
na (1877). Avhandlingen var den första vid universitetet som ägnades ett 
klassiskt arkeologiskt ämne. Till detta kommer att flera andra av Löfstedts 
elever snarare var klassiska arkeologer än traditionella filologer, till exempel 
Julius Centerwall, Hugo Bergstedt, Sam Wide och Lennart Kjellberg.

Centerwall hade under 1860-talet tillhört det ryktbara Namnlösa säll-
skapet. Han reste genom Grekland i mitten av 1880-talet och utgav rese-
berättelsen Från Hellas och Levanten (1888). Samma år införde han artikeln 
”Ett sätt att göra de klassiska studierna hos oss mera fruktbärande” i Ny 
svensk tidskrift. Han beklagade däri att den antika konsthistorien inte hade 
fått plats ”inom de svenska universitetens på ’vers- och eloqvens-filologien’ 
byggda läseplan”. Han ville således förena filologi och arkeologi, men påta-
lade även behovet av en professur i klassiska språk. Centerwall hade lämnat 
universitetet redan i början av 1870-talet, varefter han under många år ver-
kade som skolman i Gävle och Söderhamn.

Hugo Bergstedt hade bedrivit arkeologiska studier i Rom i början av 
1880-talet, varvid han även reste genom södra Italien, Sicilien och Grek-
land. Han disputerade på hösten 1881 och utnämndes till docent i klassisk 
arkeologi, ett ämne som enligt Einar Löfstedt behövde en företrädare vid 
universitetet. Med viss rätt räknas han som Uppsalas och Sveriges förste 
docent i ämnet, eftersom benämningen ”arkeologi” på Johan Spongbergs do-
centur under 1830-talet hade varit rent nominell. Bergstedt lämnade kort 
därefter universitetet för ett lektorat i Norrköping, men övergick senare till 
Norra latin i Stockholm. Han gjorde sig bemärkt som författare till ett antal 
populärvetenskapliga framställningar om antikens mytologi och kulturhi-
storia, däribland Hufvuddragen af grekernas och romarnes mytologi (1894). År 
1920 erhöll han professors namn. En likartad realfilologisk inriktning hade 
Johan Bergman, som disputerade 1889 och några år senare deltog i Wilhelm 
 Dörpfelds utgrävningar i Athen. Han utgav flera populära skildringar, där-
ibland På klassisk mark (1900).

Lennart Kjellberg och i synnerhet Sam Wide fick dock vida större be-
tydelse för antikämnets akademiska etablering. Wide hade inlett sina stu-
dier i Uppsala, men tillbringade läsåret 1883/84 i Berlin. Under sin vistelse 
i Tyskland sammanträffade han med flera tyska arkeologer och historiker. 
Han åhörde bland annat Ernst Curtius’ föreläsningar och deltog i Adolf 
Furtwänglers seminarium om grekisk numismatik. Av Carl Robert fick 
han rådet att fördjupa sina studier kring kultbruket i Troizen, Hermione 
och Epidauros. Han följde anvisningen, men författade först en licentiatav-
handling om Tacitus’ Annaler, vilken han 1886 lade fram för Sven Fromhold 
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Hammarstrand i historia. I sin licentiatexamen ansökte Wide 1885 om dis-
pens för att få förena latin och grekiska med ämnet klassisk arkeologi, som 
han hade studerat i Tyskland. Wides ansökan blottlade motsättningar inom 
sektionen. När frågan behandlades ville hans lärare Löfstedt och Hammar-
strand tillstyrka hans ansökan, men de övriga åtta ledamöterna röstade för 
avslag. Sektionen hade tio år tidigare förordat att de realfilologiska delarna 
skulle utbrytas i en egen professur för klassisk arkeologi, men eftersom inget 
resultat hade uppnåtts ansåg majoriteten att det vore fel att gå händelserna 
i förväg genom att godkänna klassisk arkeologi som examensämne. Löfstedt 
fogade en lång reservation till protokollet, vilken närmast kan läsas som 
ett försök att definiera den klassiska arkeologin som ett självständigt ämne. 
Han fann det djupt beklämmande att ”en hoppingifvande student, som med 
dryga kostnader i fremmande land” hade skaffat sig en framstående utbild-
ning skulle förvägras rätten att examineras i sitt ämne. 

Sommaren 1887, då Wide var sysselsatt med att färdigställa gradualav-
handlingen om kultbruket, återvände han till Tyskland. Han fick därmed 
möjlighet att diskutera arbetets fortgång med Carl Robert. I maj 1888 lade 
Wide i Uppsala fram De sacris Troezeniorum, Hermionensium, Epidauriorum, 
varefter han utsågs till docent i grekiska. Från och med våren 1891 ledde han 
övningar i klassisk arkeologi vid universitetet. Parallellt med detta fortsatte 
han sina studier av kultbruket, särskilt i Lakonien. Arbetet resulterade i 
monografin Lakonische Kulte (1893), vilken förstärkte hans anseende som 
en lovande religionshistoriker och antikforskare. Studien fick ett bestående 
värde och utkom åttio år senare, 1973, i en andra upplaga. Med hjälp av Let-
terstedtska stipendiet fick Wide kort därefter möjlighet att genomföra en 
längre studieresa till Grekland och Italien, vilken fick stor betydelse för hans 
karriär och vetenskapliga inriktning.

Resan anträddes i februari 1893 och Wide återkom inte till Sverige förrän 
sommaren 1895. I mars 1893 anlände han till Rom, där han sammanträffade 
med ett flertal arkeologer och besökte åtskilliga fyndplatser. I april fick han 
förtroendet att visa kronprinsessan Victoria runt bland Roms sevärdheter. 
Under sommaren besökte han Pompeji, där han deltog i en kurs som leddes 
av konsthistorikern och arkeologen August Mau, dåtidens främste kännare 
av den romerska ruinstaden. I september samma år nådde han Grekland, där 
han via det tyska arkeologiska institutet knöt kontakter med forskare som 
Paul Wolters, Habbo Gerhardus Lolling och framför allt Wilhelm Dörpfeld, 
som tidigare hade deltagit i Heinrich Schliemanns utgrävning av Troja. Un-
der 1894 genomförde Wide resor runt om i Grekland, delvis på egen hand, 
men huvudsakligen genom arrangemang av Tyska institutet. Många arkeo-
loger från olika länder deltog i dessa arkeologiska utfärder; Wide beskrev 
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Filologen som blev arkeolog
Sam Wide utsågs 1909 till förste innehavare av professuren i klassisk fornkunskap vid uni-
versitetet. Lärostolen utgjorde en ombildning av den extra ordinarie professuren i klassiska 
språk, som Wide hade erhållit tio år tidigare. Redan 1885 hade Wide ansökt om dispens för 
att få avlägga licentiatexamen i klassisk arkeologi, men hans begäran avslogs av humanistiska 
sektionen. Detta föranledde hans lärare Einar Löfstedt att lägga en lång reservation till 
protokollet. Löfstedt, som var mycket förbittrad över behandlingen av Wide, konstaterade 
bland annat: ”Och skall vid en kommande universitetets jubelfest den, som då skrifver uni-
versitetets och vetenskapernas historia, få inregistrera det faktum, att en kunnig och af ett 
oegennyttigt vetenskapligt intresse besjälad student fått detta sitt intresse belönat med ett 
afstyrkande af hans ansökan om examensrätt.”

Wide lät sig inte nedslås av motgången. I mitten av 1890-talet ledde han de första 
svenska arkeologiska utgrävningarna i Grekland. Arbetet var svårt och innehöll många 
strapatser; det ihållande regnet gjorde det exempelvis omöjligt att tända eld för värme 
och matlagning. I Aphidna i Attika arbetade han ensam, eftersom hans kollega Lennart 
Kjellberg av hälsoskäl tillbringade några sommarmånader i Sverige. På hösten återvände 
Kjellberg till Grekland. I ett resebrev berättar Wide om glädjen över återseendet och 
om sin kamp mot det bistra klimatet i de snötäckta attiska bergen: ”Söndagseftermidda-
gen den 4 november låg jag i mitt tält och stirrade mot tältväggen. Då hör jag en välkänd 
stämma ropa mitt namn. Det var min vän Lennart Kjellberg, som i rägn och vinterkyla 
ridit upp till Aphidna och bragte mig proviant, mat, vin och konjak. Det blef varmt både 
till kropp och själ. Vinet började flöda och gamla minnen från Upsala upplifvades. Tod-
dyvatten kokades på en af Kjellberg medförd spritlampa. Det var fröjd i hjärtan och 
pokaler.”

Sam Wide och titelsidan till hans avhandling från 1888 om kultbruket i Troizen, Hermione 
och Epidauros.



82

Uppsala Universitet 1852–1916

det som en armé på marsch. Han kom bland annat till Thessalien, Argolis, 
Arkadien, Olympia, Korinth, Mykene och Sparta. Med ångbåt färdades han 
längs Egeiska havets kust, varvid han bland annat såg slagfältet vid Marathon 
samt flera av öarna i arkipelagen.

Besöken vid dessa fyndplatser väckte hos Wide förhoppningen att också 
själv få leda en utgrävning. Genom Dörpfelds förmedling blev planerna verk-
lighet. I juni 1894 inledde Wide tillsammans med kollegan Lennart Kjellberg 
och arkitekten Sven Kristensson arbetet med att frilägga det doriska Po-
seidontemplet på ön Poros, antikens Kalaureia. Det var den första svenska 
utgrävningen i Grekland och den väckte följaktligen stor uppmärksamhet, 
både i Sverige och utomlands. Redan på 1870-talet hade det varit aktuellt 
att låta svenska forskare utföra utgrävningen av Pergamon, men den gången 
föll förslaget, enligt uppgift på grund av bristande intresse hos utrikesstats-
ministern Oscar Björnstjerna. Pergamonutgrävningen genomfördes i stället 
av tyskarna Alexander Conze och Carl Humann.

Resultaten från Kalaureia, som 1895 presenterades i Athenische Mitteil-
ungen, motsvarade kanske inte den uppmärksamhet som utgrävningen hade 
ådragit sig. ”Man fann resterna af templet och af torgets pelarhallar och 
andra byggnader”, har Wides lärjunge och kollega Martin P:son Nilsson skri-
vit, ”men de voro grundligt förstörda, och de lösa fynden voro jämförelsevis 
sparsamma.” På hösten 1894 utförde Wide nya arkeologiska undersökning-
ar – denna gång vid Aphidna nordväst om Marathon, där han hade funnit 
resterna av en gravtumulus från mellersta bronsåldern. Fynden, som Wide 
publicerade i Athenische Mitteilungen 1896, bestod huvudsakligen av vaser 
men även ringar av guld och silver. Det var den första systematiska och 
vetenskapliga utgrävning som ägnades den förmykenska tiden och fynden 
erbjöd nya möjligheter att tolka den grekiska kulturens bakgrund. Vaserna 
från Aphidna, som tillhör Nationalmuseum, betraktades som synnerligen 
viktiga av samtiden. Genom sitt fältarbete blev Wide en av de första som 
kunde identifiera den förmykenska period som kallas den mellanhelladiska 
(omkring 2000 till 1500 före Kristus). Vid sidan av religionshistorien blev va-
ser och deras ornamentik Wides främsta vetenskapliga specialområde. Han 
ägnade viktiga studier även åt den geometriska, eftermykenska keramiken. 
Vidare fick Wide under Greklandsvistelsen i uppdrag av Dörpfeld att tolka 
en inskrift på Akropolis om en Dionysoskult, och han utförde dessutom 
arkeologiska undersökningar vid Afroditehelgedomen vid den heliga vägen 
mot Eleusis. I januari och februari 1895 vistades Wide på Kreta, där han 
spårade mykenska motiv på geometriska vaser. Han drog därav slutsatsen 
– tre år innan Arthur Evans inledde sin utgrävning av Knossos – att Kreta 
hade utgjort den mykenska kulturens ursprung. Med Evans sammanträffade 
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han för övrigt i Athen och under hemresan besökte han Smyrna, Pergamon, 
Efesos och Konstantinopel. 

Efter hemkomsten till Sverige utnämndes Wide till extra ordinarie pro-
fessor i klassiska språk i Lund 1895. När motsvarande professur i Uppsala 
blev ledig efter Magnus Sundéns pensionering 1896 såg Wide sin chans att 
kunna återvända. Det fick han, men först tvingades han utkämpa en hård 
och bitter tillsättningsstrid. Förutom Wide söktes nämligen professuren av 
den upsaliensiske latindocenten Vilhelm Lundström och av Claes Lindskog, 
docent i grekiska i Lund. I ett tidigt skede visade dessutom några läroverks-
lektorer, däribland Johan Bergman, intresse, men de återtog sina ansökning-
ar på ett tidigt stadium.

Wide, Lundström och Lindskog hade mycket olika bakgrund. Lund-
ström, som från hösten 1896 förordnades att uppehålla professuren under 
vakansperioden, var överlägsen sina medsökande i latin, men hade däremot 
begränsade meriter i grekiska. Det omvända förhållandet gällde för Lind-
skog, som framför allt var grecist. Wide var visserligen redan professor i äm-
net, men han var i grunden arkeolog och religionshistoriker, inte filolog. Ut-
fallet av konkurrensen kom således att bero på hur man ville definiera själva 
ämnet klassiska språk. De sakkunniga, Olof August Danielsson, Per Persson 
och Johannes Paulson, var dock eniga om Wides företräde. På hösten 1898 
behandlades tillsättningen av sektionen. Några dagar före sammanträdet ut-
gav Lundström skriften Om innebörden af de e.o. professurerna i klassiska 
språk vid de svenska statsuniversiteten, som han dessutom delade ut bland 
sektionens ledamöter. Skriften utgör en vidräkning med de sakkunniga och 
Sam Wide, vars kvalifikationer Lundström starkt ifrågasatte. Skulle vid till-
sättandet av en professur i nordiska språk, frågade han retoriskt, ”en sökande 
som blott meriterat sig i nordisk mytologi och prehistorisk arkeologi samt, 
icke språkligt, behandlat ett par runinskrifter, pröfvas kompetent eller rent 
af sättas före språkligt väl meriterade sökande?” 

Lundström hade utan tvivel rätt i att professuren, enligt de ursprungliga 
direktiven, skulle vara språkligt orienterad och fungera som avlastning för 
latinprofessorns examensbörda. Universitetets extra ordinarie professorer 
hade å andra sidan redan 1896 utfärdat en petition om löneförbättringar, vari 
de bland annat framhöll att den extra ordinarie professuren i klassiska språk 
”måste ombildas till en högst behöflig professur i klassisk arkeologi”. Någon  
enighet om professurens karaktär förelåg inte. I alla händelser vittnade 
Lundströms agerande knappast om taktisk fingertoppskänsla och publika-
tionen snarast skadade hans egen sak. Wide behöll lugnet och avstod från att 
författa ett genmäle. I sektionen samlade Wide åtta förstarum mot fyra för 
Lundström. Mest uppseendeväckande var att egyptologen Karl Piehl förkla-
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rade både Lundström och Wide inkompetenta och endast uppförde Claes 
Lindskog på förslag. Enligt Piehl skulle således Wide – som under tre års 
tid varit ordinarie innehavare av professuren i Lund – inte vara kompetent 
att inneha motsvarande lärostol i Uppsala! Piehl var visserligen ensam om 
denna åsikt, men när konsistoriet behandlade frågan uttryckte flera leda-
möter stor tveksamhet gentemot Wide. Geologen Arvid G. Högbom fram-
höll att dennes ”vetenskapliga meriter väsentligen falla utom ifrågavarande 
professurs gebit”, och fysikern Knut Ångström menade att Wides arbeten 
”mindre än hans båda medsökandes beröra ämnets centrala delar”. Resulta-
tet blev dock att Wide samlade tjugoen röster till förstarummet mot sju för 
Lundström. Beslutet överklagades av Lundström, som i princip upprepade 
sina ståndpunkter från sin tidigare skrift. Besvären föranledde ingen åtgärd, 
varför Wide utnämndes 1899. Han blev den andre och, skulle det visa sig, 
siste innehavaren av den extra ordinarie professuren i klassiska språk.

Lundström flyttade till Göteborg strax efter sekelskiftet, och där fick 
han så småningom sin professur. Lindskog efterträdde Wide som professor i 
klassiska språk i Lund. Fem år senare övergick han till professuren i grekiska 
vid samma universitet, vilken han sedan innehade under många år. Han 
gjorde sig känd som en framstående filolog och Platonöversättare.

Wide kunde återvända till ett Uppsala där intresset för den klassiska 
antiken blivit allt större. Antikstudiet, både det historiska och det språk-
liga, befann sig på frammarsch och snart vaknade åter diskussionen om den 
klassiska arkeologins ställning vid universiteten. Genom examensstadgan 
1891 hade latinet upphört att vara ett tvångsämne i filosofie kandidatexa-
men, varför behovet av en så kallad ”avlastningsprofessur” för den ordinarie 
latinprofessorn hade minskat. Ewert Wrangel, litteraturprofessor i Lund, 
framhöll kort efter sekelskiftet 1900 att av ”de tre professurerna i klassiska 
språk vid hvartdera af statens universitet synes en lämpligen böra besättas 
med en ’realfilolog’, som framför allt är arkeolog”. Frågan ställdes på sin spets 
när professuren i klassiska språk i Lund blev ledig efter Lindskogs övergång 
till lärostolen i grekiska. Diskussioner fördes om att ombilda lärostolarna i 
klassiska språk till professurer i klassisk arkeologi, men i mars 1908 föreslog 
Kungl. Maj:t i en proposition endast att den vakanta professuren i Lund 
skulle dragas in. Under ett par veckor tedde sig den klassiska arkeologins 
framtid mycket osäker. För Martin P:son Nilsson – som på Wides inrådan 
hade övergått till klassisk arkeologi och som hade ansetts självskriven som 
Lindskogs efterträdare – stod hela karriären på spel. Förslaget om indrag-
ning gällde även professuren i Uppsala, men det skulle ske först efter inne-
havarens avgång. Hotet bedömdes därför som långt mindre akut, eftersom 
Wide hade arton år kvar till pensioneringen.
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Fornkunskapens utsatta läge väckte dock opinionen. Vid riksdagen 
framlades motioner till stöd för en ombildning av professurerna i klassiska 
språk och frågan diskuterades livligt i pressen. Dagens Nyheter, Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning och Upsala Nya Tidning lyfte samtliga fram 
behovet av lärostolar i klassisk arkeologi. I den stort upplagda artikeln ”Klas-
sisk arkeologi – några ord i en universitetsfråga på dagordningen” talade gre-
cisten Ernst Nachmanson för alla de yngre klassiska filologer, som fått sin 
skolning huvudsakligen inom det språkligt-litterära området, men som med 
”stigande beundran” sett den arkeologiska forskningens resultat. Bland dessa 
fanns, försäkrade han, många som hoppades att riksdagen ”genom bifall till 
i frågan väckta motioner” skulle ”tillgodose universitetets och vetenskapens 
berättigade intressen”.

Vid samma tid sände en grupp yngre Uppsalafilologer ett upprop till 
riksdagen med budskapet att professurerna i klassiska språk borde ombildas 
till lärostolar i klassisk arkeologi. Undertecknarna – bland vilka fanns Ernst 
Nachmanson, Einar Löfstedt, Gunnar Rudberg, Erland Hjärne, Gottfrid 
Carlsson, Sigfrid Lindstam, Erik Hedén, Gösta Thörnell och Jarl Charpen-
tier – påminde om filosofiska fakultetens 1875 gjorda framställning samti-
digt som man betonade att behovet av en lärostol hade blivit ännu större 
sedan dess: ”Fornkunskapen i vidaste mening – antik historia och statskun-
skap, geografi och topografi, konsthistoria och religionsforskning – har nu-
mer icke minst tack vare de arkeologiska utgrävningarne nått en omfattning 
och betydelse, som torde ej blott berättiga till, utan också nödvändiggöra en 
självständig ställning vid universiteten.”

Riksdagen lyssnade till opinionen. I juni 1908 anhöll den om att Kungl. 
Maj:t åter skulle pröva frågan om ombildning av professurerna i klassiska 
språk, varefter Kungl. Maj:t i sin tur infordrade en utredning rörande in-
dragning av de extra ordinarie professurerna i klassiska språk i Lund och 
Uppsala. Redan i augusti förelåg i Lund ett Förslag till utredning och yrkande 
om den e.o. professurens i klassiska språk ombildning till professur i klassisk 
fornkunskap och historia. Skriften var sannolikt författad av Martin P:son 
Nilsson, men som undertecknare stod officiellt professorerna i latin och 
grekiska, Carl Magnus Zander och Claes Lindskog, samt historikerna Sam 
Clason och Arthur Stille.

I Uppsala diskuterades frågan av sektionen i september 1908, men innan 
dess hade ärendet beretts av en kommitté bestående av historikerna Nils 
Edén och Harald Hjärne samt de båda professorerna i klassiska språk, Olof 
August Danielsson och Per Persson. Innehavaren av den berörda professu-
ren, Sam Wide, avböjde däremot på grund av jävsförhållandet att medverka. 
Såväl kommittén som sektionen ställde sig, med vissa reservationer, bakom 
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förslaget. Man underströk att ”de vetenskaper, som gemenligen kallas ’klas-
sisk arkeologi’ och ’gamla historien’, böra erhålla ordinarie målsman vid våra 
universitet, för att de klassiska studierna där skola kunna sägas vara före-
trädda på ett sätt, som någorlunda motsvarar vår tids kraf”.

De humanistiska sektionerna i Lund och Uppsala stod på samma sida, 
även om deras åsikter om det nya ämnets organisation skilde sig åt i detal-
jer. Ämnets namn blev exempelvis föremål för diskussion. Både Wide och 
Martin P:son Nilsson föredrog ”klassisk fornkunskap” framför ”klassisk ar-
keologi”. Det var själva ordet ”arkeologi” som de framför allt ville undvika. 
För oss klassiker, förklarade P:son Nilsson i ett brev, smakar det ”bra mycket 
prehistoria och Montelius, som det användes här hemma”. Wide hade goda 
kontakter med universitetskanslern, som han personligen besökte under 
hösten 1908. I sitt utlåtande till Kungl. Maj:t förordade kanslern i varma or-
dalag en ombildning av professurerna i klassiska språk. Under samtalen mel-
lan Wide och kanslern fastställdes slutligen ämnesbeteckningen till ”klassisk 
fornkunskap och antikens historia”, vilken sedan användes fram till 1970.

I slutet av 1908 stod det klart att lärostolar i klassisk fornkunskap skulle 
inrättas vid de båda universiteten. I Uppsala var Sam Wide, den sittande 
professorn i klassiska språk, självskriven. Han utnämndes formellt på våren 
1909; några månader senare tillträdde hans elev Martin P:son Nilsson den 
motsvarande lärostolen i Lund. Wide hade ägnat den klassiska fornkunska-
pen stor uppmärksamhet och omsorg redan under sina år som professor i 
klassiska språk. Det är ingen överdrift att säga att han de facto varit profes-
sor i klassisk arkeologi redan från 1895. I Lund gav han på hösten detta år 
föreläsningar som till stor del ägnades arkeologiska ämnen. Från december 
1900 till december 1901 genomförde han ytterligare en arkeologisk studie-
resa till Grekland, vilken huvudsakligen omfattade besök i Thessalien, på 
Kreta och öarna i Egeiska havet. Efter hemkomsten ledde han kostnadsfria 
övningar i klassisk arkeologi i Uppsala för sina studenter. Han mottog dess-
utom förordnande att examinera de studenter som ville ha med ämnet i sin 
filosofie kandidatexamen. Under våren 1903 höll han en serie föreläsningar i 
Sundsvall kring ämnet ”Socialpolitiska sträfvanden i forntiden”, varvid han 
särskilt behandlade klasstrider och sociala omvälvningar i det antika Grek-
land och Rom. Det antika samhällslivet fångade således hans intresse, nästan 
sjuttio år innan begreppet infördes i ämnets officiella benämning. I ett po-
pulärt sammanhang rapporterade Wide om de brons- och marmorstatyer, 
som grekiska svampfiskare 1900 hade påträffat på havsbottnen utanför ön 
Antikythera. I april 1905 erhöll han understöd av universitetet för att delta-
ga som svenskt ombud vid den internationella arkeologkongressen i Athen. 
Vid detta tillfälle besökte han även Kreta och Egypten. Detta är bara några 
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exempel som visar att den klassiska fornkunskapen intog en central plats 
i Wides verksamhet långt innan han formellt blev professor i detta ämne.

Intresset för religionshistoria behöll Wide även som professor. Den lo-
kalhistoriska metoden och det kulturhistoriska betraktelsesättet utgjorde 
hans främsta bidrag till den grekiska religionsforskningen. Bland hans se-
nare arbeten inom detta område kan nämnas De graeskorientalske Mysterie-
religioner og deres Forhold till Kristendommen (1915). Det religionshistoriska 
perspektivet berörde han även i sina föreläsningar, som dock spände över 
många delar av den klassiska arkeologin, till exempel antik konsthistoria, 
grekisk historia samt arkeologiska upptäckter och utgrävningar. Hans ar-
beten om den geometriska keramiken och det antika kultbruket vann stort 
erkännande.

Wides omfattande korrespondens visar att han höll kontakten med sam-
tidens främsta klassiska arkeologer. År 1911 fick han exempelvis agera doma-
re i en internationell vetenskaplig strid om dateringen av en grekisk inskrift 
från Arkadien. Inskriften, som lämnade information om Arkadiens äldsta 
historia, härrörde enligt somliga forskare från mitten av 300-talet före Kris-
tus. Andra forskare ville i stället datera den till senare hälften av 200-talet. 
När den tyske arkeologen och epigrafikern Friedrich Hiller von Gaertringen 
besökte Arkadien för att undersöka originalstenen kunde han konstatera 
att den hade flyttats och blivit inmurad i en nybyggd kyrka. En annan tysk 
filolog drog sig dock till minnes att Einar Löfstedt på 1870-talet hade gjort 
en avklappning av stenen, som han fört till Uppsala. Med anledning av detta 
tog Hiller von Gaertringen kontakt med Wide, som fann avklappningen 
bland Löfstedts kvarlämnade material. Med ledning av fyndet kunde in-
skriptionen med säkerhet dateras till mitten av 300-talet före Kristus.

Den klassiska fornkunskapen var en alldeles ny disciplin, som till en bör-
jan hade ganska få studenter. När seminariet för klassisk fornkunskap och 
antikens historia inledde sin verksamhet i början av 1912 bestod det av två 
(!) deltagare utöver föreståndaren Wide. Under de följande åren tillkom vis-
serligen ytterligare ett par deltagare i seminariet, som bedrevs under pro-
visoriska förhållanden. Några egna utrymmen fanns inte utan man lånade 
den lokal som seminariet för klassiska språk förfogade över. Detta inne-
bar emellertid att Wide tvingades förvara såväl diverse antika föremål som 
seminariets skioptikonbilder i sitt hem. Wides far, Sundbornsprosten Carl 
Fredrik Pettersson, gjorde också en insats för den klassiska fornkunskapen. 
Han donerade en summa pengar avsedd för inköp av vetenskaplig litteratur 
inom ämnet. Wide hann inte få särskilt många egna elever. Litteraturkri-
tikern Erik Hedén, som disputerade med Homerische Götterstudien (1912) 
hade lämnat Uppsala redan 1909. Närmare kontakter hade Sam Wide med 
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Axel Boëthius, som under flera år på 1910-talet fungerade som seminariets 
bibliotekarie. Boëthius försvarade sin avhandling i februari 1918, men Wide 
fick aldrig uppleva disputationen. Han hade avlidit tre dagar tidigare i lever-
cancer.

Lennart Kjellberg, som hade vikarierat för Wide under dennes sista 
månad i livet, utsågs till ny professor i ämnet. Därmed inträdde ingen för-
yngring; Kjellberg var fyra år äldre än Wide och således drygt sextio år 
gammal vid sitt tillträde. Han hade disputerat 1889 och bistått Wide under 
utgrävningarna vid Kalaureia och Aphidna. På våren 1902 ledde han en egen 
utgrävning tillsammans med den tyske arkeologen Johannes Boehlau vid 
Larisa i Aiolien, några mil norr om Smyrna. Utgrävningen finansierades av 
privata donationer, bland annat från Oscar II. Enligt den då rådande uppfatt-
ningen skulle den joniska konsten ha förmedlats från Orienten till Grekland 
via Mindre Asien, varför Kjellbergs förhoppning var att kasta nytt ljus över 
den grekiska konstens ursprung. Vid denna tid började dock andra forskare 
utifrån nya fynd ifrågasätta den traditionella panjoniska uppfattningen. La-
risautgrävningen, som Kjellberg skildrade i Språkvetenskapliga sällskapets i 
Upsala förhandlingar (1900–03), fick således inte den vetenskapliga bety-
delse som han hade hoppats. Kjellberg ordnade fynden från Larisa i Otto-
manska museet i Konstantinopel, där han vistades under tre månader 1908. 
Liknande museiinsatser gjorde han även i Sverige; han systematiserade till 
exempel Nationalmuseums samling av antika vaser och lampor. Åtskilliga 
föremål från Kjellbergs Larisautgrävning ingår dessutom i universitetets 
antikmuseum. Kjellberg fick professors namn, heder och värdighet 1913, 
fem år innan han efterträdde Wide på lärostolen. Han led av en kronisk 
ögonsjukdom, som förvärrades med åren och till sist gjorde honom blind. I 
likhet med Wide ägnade han sig främst åt forngrekisk mytologi och antik 
konsthistoria. Dessa intressen delades även av hans son Ernst Kjellberg, som 
verkade som docent i klassisk fornkunskap vid Stockholms högskola. Han 
avled redan 1938 men hans Grekisk och romersk konst utgavs på nytt tjugo 
år senare, i bearbetad form av Gösta Säflund. Denna översikt av den antika 
konsten användes under många år som kursbok vid universiteten.

Nordisk arkeologi

Den klassiska arkeologin växte fram ur den akademiska grekiska filologin. I 
detta avseende erbjuder den nordiska arkeologins tillkomsthistoria få paral-
leller. Till skillnad från grekiskan innehöll inte ämnet nordiska språk något 
motsvarande realfilologiskt inslag, åtminstone inte efter Carl Säves död 1876. 
Det samlar- och museiintresse, som utmärkte Johan Henric Schröders gär-
ning spelade däremot en viktig roll i ett tidigare skede. Universitetets mu-
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seum för nordiska fornsaker var exempelvis Schröders skapelse och blev en 
upsaliensisk motsvarighet till det historiska museet i Lund, som under Sven 
Nilssons ledning fick en tydlig arkeologisk prägel.

Den svenska arkeologins institutionalisering, vilken var en successiv 
process som pågick mellan 1860 och 1900, skedde huvudsakligen utanför 
universiteten. Särskilt viktiga i detta avseende var Historiska museet, Riks-
antikvarieämbetet och Vitterhetsakademien. Utvecklingen är främst för-
knippad med två personer, nämligen Oscar Montelius och Hans Hildebrand, 
son till Bror Emil Hildebrand. Såväl Montelius som Hans Hildebrand bedrev 
studier i Uppsala under 1860-talet. De deltog i diskussionerna inom Histo-
riska föreningen och inom den nordiska sektionen av Filologiska föreningen. 
Inom Naturvetenskapliga studentsällskapet tog de upp arkeologiska pro-
blem. Utmärkande för dem båda var intresset för de nya naturvetenskap-
liga perspektiv som öppnades genom Charles Lyells, Charles Darwins och 
John Lubbocks insatser. Hildebrand förvärvade Lyells The Antiquity of Man 
(1863) så snart den utkommit, och Montelius läste vid samma tid Origin of 
Species (1859) – det vill säga flera år före darwinismens genombrott i uni-
versitetsundervisningen. Hildebrand framlade avhandlingen Svenska folket 
under hednatiden (1866), där han dels använde Thomsens treperiodssystem, 
dels hävdade att de isländska litterära källorna måste underkastas en betyd-
ligt strängare källkritisk granskning än vad som tidigare hade skett. Arkeo-
login borde inriktas på fasta fornlämningar och konkreta fynd. I sin studie 
använde Hildebrand den typologiska metoden, möjligen inspirerad av struk-
turen hos den stora arkeologiska utställningen i Nationalmuseum, vilken 
öppnade samma år som avhandlingen framlades. Utställningen blev Bror 
Emil Hildebrands mest bestående insats, men både sonen och Oscar Mon-
telius deltog aktivt i arbetet. När Hans Hildebrand utvecklade den typolo-
giska teorin i sin avhandling utgick han från Lyells, Thomsens och Worsaaes 
teorier snarare än Darwins. Montelius disputerade på avhandlingen Från 
jernåldern (1869) och utgav under de följande decennierna en rad betydande 
studier. Han utvecklade och förfinade den typologiska metoden, bland an-
nat i uppsatsen ”Den förhistoriska fornforskarens metod och material” från 
1884, halvtannat decennium senare omarbetad under titeln ”Typologien el-
ler utvecklingsläran tillämpad på det menskliga arbetet”. Han hävdade däri 
att typologin utgjorde en direkt parallell till darwinismen, men detta var 
snarare ett retoriskt grepp för att ge slagkraft åt metoden. Någon omedelbar 
darwinistisk påverkan kan svårligen skönjas hos Montelius. I inledningen 
framhöll han att ”typen” utgjorde ett lika centralt begrepp för arkeologen 
som ”arten” för naturforskaren. Genom studiet av typen kunde arkeologen 
nämligen spåra inre sammanhang mellan olika fornfynd och härleda dem ur 
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varandra. Bronsåldern blev Montelius’ främsta specialområde. I flera studier 
tillämpade han sin typologiska metod; mest betydande blev Om tidsbestäm-
ning inom bronsåldern med särskildt afseende på Skandinavien (1885).

Både Hildebrand och Montelius deltog i november 1869 i stiftandet av 
Svenska Fornminnesföreningen. Montelius blev dess sekreterare och redi-
gerade dess tidskrift. Föreningen förblev landets viktigaste arkeologiska dis-
kussionsforum ända fram till sekelskiftet 1900 när ämnet etablerades vid 
Uppsala universitet. Arkeologerna samarbetade gärna med de framväxande 
naturvetenskapliga disciplinerna, inte minst med kvartärgeologin. Redan 
vid tillkomsten av Sveriges geologiska undersökning 1858 föreskrev Axel 
 Erdmann att även fornlämningar skulle inkluderas i karteringsarbetet. Senare  
svarade både Gerard De Geer och Rutger Sernander för arkeologiska insat-
ser. Hildebrand efterträdde 1879 sin far som riksantikvarie och sekreterare i 
Vitterhetsakademien. Vid samma tid utsågs Montelius till förste amanuens 
vid Statens historiska museum, och 1888 erhöll han professors namn.

Som ett tidigt internationellt erkännande av den svenska arkeologins 
framsteg får man betrakta det faktum att Stockholm tilldelades värdska-
pet för den sjunde antropologisk-arkeologiska kongressen, som genomför-
des sommaren 1874. Under en av kongressdagarna, tisdagen den 11 augusti, 
företog delegaterna en utflykt med extratåg till Uppsala och Gamla Upp-
sala. Universitetet hade planerat att arrangera en akademisk festlighet vid 
besöket. Kanslern Henning Hamilton ville emellertid inte för ändamålet 
medge något anslag ur reservfonden, vilket fick till följd att universitetet 
inte medverkade. På grund av årstiden kunde inte heller studentkåren åtaga 
sig att ansvara för arrangemanget, som till sist föll på en i hast ihopsamlad 
kommitté, där bland andra den tillförordnade borgmästaren Carl Een och 
studentkårens ordförande, docenten Herman Almkvist ingick.

I protest mot kanslerns agerande lämnade flera konsistorieledamöter, in-
klusive universitetets rektor Carl Alfred Cornelius, staden under kongress-
besöket. Trots detta samlades en stor folkmassa i Gamla Uppsala, där Hans 
Hildebrand redogjorde för utgrävningen av kungshögarna samtidigt som 
mjöd serverades. I en av högarna var ett särskilt schackt upptaget så att de-
legaterna kunde studera dess innanmäte. Lunch för de nära 1 000 deltagar-
na, vilka representerade ett tjugotal länder, serverades därefter i Botaniska 
trädgården. Universitetets vicerektor Edward Walmstedt höll välkomsttalet 
och Jens Jacob Asmussen Worsaae grep tillfället att ”här vid nordens äldsta 
och största universitet föreslå en skål för en medlem af det yngre systeruni-
versitetet – professor Nilsson, för den nordiska arkeologins skapare”. Besö-
karna bjöds därefter gruppvis på guidade rundvandringar i staden innan de 
återvände till Stockholm. Festligheterna fortsatte dock, både på Rullan och 
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på Flustret. Trots att universitetet således rent formellt stod utanför arran-
gemanget betydde kongressens besök mycket för att popularisera arkeologin 
i Uppsala

En annan forskare som fick sin vetenskapliga skolning i Uppsala var 
 Hjalmar Stolpe. Han disputerade vid universitetet 1872, men flyttade sedan 
till Lund, där han utnämndes till docent i nordisk arkeologi. Vid samma 
tid inledde han systematiska utgrävningar av Birka på Björkö. Under den 
arkeologiska kongressen 1874 skedde en exkursion även till Birka, där Stolpe 
redogjorde för sitt arbete.

Uppsalaforskare var också Bernhard Salin, som disputerade på den 
konsthistoriskt inriktade avhandlingen Ur djur- och växtmotivens utvecklings-
historia (1890). Redan sommaren 1882 hade han tillsammans med licentia-
ten, sedermera skolmannen och rektorn, Sten Boije af Gennäs inventerat 
och avbildat ett trettiotal runstenar i Södermanland, främst området mellan 
Södertälje och Nyköping. Året före disputationen hade Salin blivit extra 
ordinarie amanuens vid Statens historiska museum och därmed övergått 
till arkeologin. Han fortsatte dock sin konsthistoriskt inriktade arkeologiska 
forskning, bland annat i det klassiska arbetet Altgermanische Thierornamen-
tik (1904). År 1906 grundade han tidskriften Fataburen. Senare fungerade 
han som chef för Nordiska museet och Skansen, innan han blev riksantikva-
rie efter Montelius 1913.

Den nordiska arkeologin växte således fram utanför universiteten, men 
från och med 1870-talet höjdes allt fler röster för att få till stånd akademiska 
lärostolar i nordisk fornkunskap. Utvecklingen i Norge, där historikern Oluf 
Rygh 1875 tillträdde Skandinaviens första professur i ämnet, manade till ef-
terföljd. I juni 1875, knappt ett år efter den arkeologiska kongressen, införde 
Hans Hildebrand artikeln ”När skola de svenska universiteten få profes-
sioner i fornkunskap?” i Vitterhetsakademiens Månadsblad. Han framhöll 
att Historiska museet förvisso utgjorde en arkeologisk statsinstitution, men 
betonade att dess tjänstemän hade alltför många sysslor att ombesörja för 
att även kunna erbjuda undervisning på akademisk nivå. Eftersom den in-
hemska fornkunskapen av naturliga skäl skulle utgöra huvudföremålet för 
de önskade professurerna, var deras tillkomst, enligt Hildebrand, av ”synner-
ligen stor betydelse för vårt folks nationela uppfostran och utbildning”. Han 
försäkrade att kompetenta kandidater inte saknades och underströk att det 
inte skulle vara Sverige värdigt att ”hänvisa dem, som vilja göra arkeologien 
till föremål för akademiska studier till ett främmande universitet, låt vara 
att det ligger i broderlandet”.

Förslaget möttes emellertid även av motstånd. År 1879 ansökte exempel-
vis Gabriel Gustafson om att få examineras och räkna betyg i ämnet nord-



92

Uppsala Universitet 1852–1916

isk arkeologi för sin filosofie licentiatexamen. Majoriteten inom sektionen 
ville gå honom till mötes, men flera ledamöter hade synpunkter på veten-
skapligheten hos arkeologiämnet. Filosofen Sigurd Ribbing motiverade sitt 
avslagsyrkande med ett långt resonemang, vars innebörd var att arkeologin 
inte utgjorde någon självständig vetenskap, utan endast ingick som en del av 
historieämnet. Om inte förhistorien, den nordiska lika väl som den romerska, 
grekiska eller någon annan, kunde ”fattas och bringas i sammanhang med det 
respective folkets historiska utveckling” skulle den sakna vetenskaplig bety-
delse och endast utgöra ”en mer eller mindre ordnad samling af facta”. Till 
denna ståndpunkt anslöt sig även latinprofessorn Frans Wilhelm Häggström.

Mindre konsistoriet instämde med sektionen, men Kungl. Maj:t avslog 
trots detta Gustafsons begäran. Långt senare skrev Gustafson att ”min fram-
tid syntes mig tröstlös och mörk” sedan han nåtts av beskedet. År 1881 till-
trädde han dock befattningen som amanuens vid universitetets museum för 
nordiska fornsaker. Tre år senare (1884) höll han parentationstalet över den 
arkeologiske pionjären Sven Nilsson vid studentkårens nordiska fest. Redan 
1877 hade Gustafson genomfört gravundersökningar vid Lärbro på hemön 
Gotland och vid mitten av 1880-talet var han sysselsatt med utgrävningar 
kring Falkenbergshus i Halland. I skrift behandlade han bland annat gång-
grifterna i Bohuslän.

Gustafson ansökte 1888 på nytt hos Kungl. Maj:t om dispens för att få 
avlägga filosofie licentiatexamen med ämnet nordisk arkeologi. Denna gång 
erhöll han bifall, varför han följande år avlade sin efterlängtade examen. 
Därefter flyttade han till Norge för att tillträda befattningen som konserva-
tor vid Bergens museum. År 1900 efterträdde han Oluf Rygh som professor 
i arkeologi vid universitetet i Kristiania. Vid Linnéjubileet 1907 blev han 
hedersdoktor vid Uppsala universitet. Genom Norges pågående frigörelse 
från Sverige fick arkeologin vid denna tid stor politisk betydelse. Den av 
Gustafson ledda utgrävningen av Osebergsskeppet 1904 betydde åtskilligt 
för Norges nationella uppvaknade. Fyndet av den välbevarade skeppsgra-
ven från 800-talet utgjorde dessutom en arkeologisk sensation som saknade 
motsvarigheter i Skandinavien. Intresset var därför stort när Gustafson i 
mars 1908 gästade Uppsala för att, på inbjudan av Föreningen Urd, föreläsa 
om Osebergsskeppet.

Gustafsson efterträddes som amanuens vid museet för nordiska forn-
saker av Rolf Arpi. Under två decennier svarade denne för en omfattande 
insats som museiman och forskare. Han avlade licentiatexamen 1894 och 
blev samma år sekreterare i Upplands fornminnesförening. Han förenade in-
tresset för arkeologi med nordiska språk, särskilt fornisländska. Hans krafter 
bröts dock tidigt av sjuklighet och han gick bort i mars 1909.
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Arkeologiska kongressen i Gamla Uppsala
Sommaren 1874 genomfördes den sjunde arkeologiska kongressen i Stockholm. Under en 
av kongressdagarna, tisdagen den 11 augusti, företog delegaterna en exkursion till Uppsala 
och Gamla Uppsala med tåg. På initiativ av Bror Emil Hildebrand hade västhögen, en av 
de tre kungshögarna, öppnats för att besökarna skulle kunna studera innanmätet. Fotogra-
fier av genomskärningen fanns dessutom till försäljning. Om besöket lämnade tidningen 
Upsala följande skildring: ”I den s.k. Frejs hög hade gjorts en öppning till något mer än 
högens halfwa genomskärning och af omkring tolf alnars bredd. Alla deltagarne i utflykten 
ströfwade uppför upphöjningen in i denna öppning. Ofwanpå högen hade ett stort antal 
af traktens inwånare och andra tagit plats för att betrakta de besökande. Det war ett i 
sanning högtidligt ögonblick, då dessa främlingar, som kommit till norden för att deltaga i 
öfwerläggningarna om fornkunskapens nyaste uppdagelser, trädde in i den stora öppningen 
och stannade för att höra på de upplysningar, som af hrr Hildebrand, far och son, på franska 
språket meddelades öfwer dessa lemningar från wåra gamla tider. Främst bland swenskarne 
syntes professor Sven Nilsson, hwilken af främlingarne betraktades med samma wördnad, 
som de dem omgifvande fornlemningarna.”

Det dröjde flera år innan högen blev helt återställd, vilket orsakade viss irritation. 
Järnvägen mellan Uppsala och Gävle hade invigts 1874 och Upsala-Posten klagade två år 
senare över att resenärerna skulle behöva skåda den sargade högen: ”Denna hög, som 
förut war den wackraste af alla högarne wid Gamla Upsala, befinner sig sålunda nu i det 
mest ruskiga och wanwårdade skick och företer en ingalunda angenäm anblick för de 
många resande, som dels besöka Gamla Upsala just för att se högarne, dels på jernwä-
gen färdas derförbi. Wi hafwa ansett oss böra fästa uppmärksamheten härpå, så att ej 
saken afglömmes, och högen allt fortfarande kommer att befinna sig i ett skick, som på 
ett föga angenämnt sätt skulle erinra om Arkeologiska kongressens härvaro.”

Utgrävningen av västhögen i Gamla Uppsala 1874. Fotografi av Henri Osti.
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Montelius, Hildebrand, Stolpe, Salin och Gustafson utförde således, av 
olika skäl, sin huvudsakliga gärning utanför universitetet. Den som bröt 
mönstret var Oscar Almgren, som i likhet med Bernhard Salin hade lyssnat 
till Montelius’ föreläsningar vid Stockholms högskola i början av 1890-talet. 
Almgren hade redan tidigt i livet kommit i kontakt med den nordiska forn-
forskningen eftersom Montelius tillhörde hans fars vänkrets.

Almgren hade genomfört sina studier i rask takt. Han avlade studentexa-
men redan som sextonåring och blev filosofie kandidat vid tjugo års ålder. 
Han hade ännu inte fyllt tjugofyra år när han blev licentiat. Vid tjugosju 
års ålder framlade han den mycket uppmärksammade avhandlingen Studien 
über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte 
(1897), vilken byggde på material ur mer än 100 samlingar från olika platser 
i Nordeuropa, som han hade studerat under utländska studieresor 1895 och 
1896. Redan Hildebrand och Montelius hade insett dräktspännets betydelse 
såväl för datering som för geografisk bestämning. Denna insikt tog Almgren 
till sig och hans avhandling utgör en ingående studie av de rikt varierande 
former som de romartida dräktsmyckena antog på olika platser inom det 
germanska kulturområdet. Utifrån fynden kunde han bland annat kartlägga 
förbindelserna mellan olika platser.

Efter disputationen utsågs Almgren till docent och hans studie blev en 
klassiker, som ännu efter ett halvt sekel betraktades som ett av de grund-
läggande verken inom den europeiska arkeologin. En andra upplaga utgavs i 
Tyskland 1923 och så sent som 1973 omtrycktes den i en faksimilutgåva. Be-
stående värde fick även hans arbete Sveriges fasta fornlämningar från hedna-
tiden (1904; nya upplagor 1923 och 1934). Vid samma tid inledde han ett sys-
tematiskt studium av Gotlands järnåldersmaterial, vilket resulterade i Die 
ältere Eisenzeit Gotlands (1914–23), vars första del var utgiven av Almgren 
ensam, den andra i samarbete med Birger Nerman. Till det nordgermanska 
kulturområdets fornhistoria återkom Almgren ofta i sina föreläsningar som 
docent i nordisk och jämförande fornkunskap. I sin undervisning introdu-
cerade han praktiska arkeologiska undersökningar och exkursioner. Till en 
början var han helt oavlönad, men så småningom erhöll han en blygsam 
ersättning.

Sommaren 1899 genomförde Almgren en forskningsresa till Gotland och 
Västergötland. I november samma år besökte han Kiel och Köpenhamn för 
att studera järnåldersfynd. Även under de följande åren befann sig Almgren 
ofta på resande fot, framför allt under sommarmånaderna då han besökte 
olika arkeologiska utgrävningar i Sverige. Tillsammans med museiamanuen-
sen Rolf Arpi och växtbiologen Rutger Sernander grävde han ut runstenbron 
vid Läby utanför Uppsala. Under hösten 1902 och våren 1903 ledde Alm-
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gren den första ordentliga utgrävningen av Hågahögen sydväst om Uppsala. 
Initiativet kom från den tjugoårige prins Gustaf Adolf, som studerade vid 
universitetet. I högen fann man en rikt utrustad grav åt en bronsåldershöv-
ding. Högen kunde dateras till mellan 1200 och 900 före Kristus. Datering-
en av högen innebar att man kunde avfärda uppgifterna att högen gömde 
800-talskungen Björns kvarlevor. Enligt traditionen skulle denne Björn ha 
varit identisk med den kung som tog emot Ansgar på Adelsö 829, men högen 
är således nästan 2 000 år äldre. I volymen ”Kung Björns hög” och andra forn-
lämningar vid Håga (1905) redovisade Almgren fynden från utgrävningen. 
Han ledde dessutom flera andra utgrävningar, bland andra dem vid de första 
uppländska stenåldersboplatserna vid Åloppe och Mjölkbo i Nysätra och 
Österunda socknar.

Oscar Almgrens exkursioner och uppmärksamheten kring Hågautgräv-
ningen betydde mycket för att etablera fornkunskapen. Vid samma tid ak-
tualiserade Ewert Wrangel på nytt de gamla önskemålen om en professur 
för den nordiska fornforskningen: ”Det behöfves vid våra högskolor otvifvel-
aktigt ett nytt ämne: nordisk arkeologi. Man skulle också kunna kalla ämnet 
jämförande fornkunskap, då ju alla säkra resultat på detta område först vin-
nas genom en mer eller mindre omfattande undersökning af och jämförelse 
med liknande och liktidiga föremål från andra land.”

Även andra forskare bidrog med viktiga rön. År 1903 försvarade Knut 
Kjellmark en avhandling om en stenåldersboplats i Järavallen vid Limhamn 
i Skåne, vilken ansågs mycket viktig för tolkningen av stenåldern. Kjellmark 
blev filosofie doktor följande vår, men lämnade sedan Uppsala för att bli 
folkskoleinspektör i Småland och senare i Malmö.

På våren 1905 föreslog Adolf Noreen att en fast lärartjänst skulle skapas 
för Almgren, som universitetet annars riskerade att förlora. Alltsedan 1894 
arbetade denne nämligen parallellt som amanuens vid Statens historiska 
museum, vilken befattning – den anspråkslösa titeln till trots – var mycket 
arbetskrävande. I praktiken drog Almgren under flera år det tyngsta lasset 
vid museets dagliga skötsel och i längden blev det dubbla arbetet alltför be-
tungande. Förslaget togs väl emot av både konsistorium och kansler, varefter 
1906 års riksdag ställde ekonomiska medel till förfogande. Lön utgick från 
och med nyåret 1907. Den arkeologiska lärartjänsten hade således inrättats 
med syftet att förbättra villkoren för Almgren, men denne hade redan be-
slutat att helt och hållet övergå till museitjänstgöringen. 

År 1905 hade Knut Stjerna disputerat och blivit docent på avhandling-
en Bidrag till Bornholms befolkningshistoria under järnåldern. I Stjerna fick 
Uppsalaarkeologin en ny ledargestalt, och någon lämpligare person att axla 
Almgrens mantel kunde man knappast ha fått. Stjerna var född i Malmö 
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och hade under 1890-talet studerat i Lund, för bland andra Henrik Schück 
och Martin Weibull. Parallellt med sina arkeologiska studier tjänstgjorde 
han bland annat som extra ordinarie amanuens vid landsarkivet, men deltog 
även vid Kjellmarks undersökning av Järavallen. Under ett par år tillhörde 
han de ordinarie medarbetarna vid Sydsvenska Dagbladet Snällpostens re-
daktion.

Under de år som följde efter disputationen arbetade Stjerna mycket 
 energiskt både som vetenskaplig författare och med praktiskt arkeologiskt 
arbete. Han skrev om folkvandringstiden, Birka, Erik den helige, Beowulf 
samt om striderna mellan svear och götar. Under studieresor i Tyskland, 
Frankrike, Belgien och England granskade han olika nyligen påträffade forn-
fynd, som han placerade in i ett större sammanhang kring människans första 
uppträdande i Nordeuropa. Vistelsen i Frankrike väckte på allvar Stjernas 
intresse för stenåldern. Han knöt kontakter med en rad ledande forskare 
inom detta område, däribland de franska arkeologerna Èmile Cartailhac och 
Albert Dubus samt deras belgiske kollega Aimé Rutot, som förestod den 
prehistoriska avdelningen vid det naturhistoriska museet i Bryssel.

Stjerna formulerade en plan för att detaljerat och systematiskt studera 
Sveriges stenålder, vilken han följde i sina föreläsningar och seminarieöv-
ningar vid universitetet. Under två års tid genomgick seminariet under Stjer-
nas ledning stenåldersfynd från landskap efter landskap: Gotland, Närke, 
Dalsland, Värmland, Bohuslän, Småland, Östergötland och Uppland. Någon 
av deltagarna fick i uppgift att presentera stenåldersfynd från det aktuella 
området och redovisningen följdes sedan av diskussion. När väl stenåldern 
var avklarad hade Stjerna planerat en motsvarande genomgång av bronsål-
dersfynden. Förutom av föreläsningar och seminarieövningar bestod hans 
undervisning av kurser i fornsakskännedom vid Historiska museet i Stock-
holm samt av exkursioner i Uppsalatrakten.

Under arbetet med grundgrävningen för Uppsalas nya saluhall påträf-
fades på våren 1907 resterna av äldre grundmurar och träkonstruktioner, 
varför riksantikvarien anmodade Stjerna att genomföra en arkeologisk in-
spektion. Det som från början var tänkt som en enkel besiktning växte 
snart till en omfattande utgrävning, som pågick från april till oktober 1907. 
Stjerna ledde arbetet på plats under hela utgrävningen. Han ansvarade dess-
utom själv för att ordna anslag och finansiering. Den oerhörda arbetsbördan 
krävde emellertid sin tribut. En novemberkväll 1909 infann sig Stjerna på 
Café Solidar vid Sysslomansgatan, där han brukade äta middag. Han hade 
precis slagit sig ned vid ett bord då han föll ihop medvetslös. Läkare var på 
plats inom några minuter, men de kunde bara konstatera att han hade avlidit 
i hjärtinfarkt. Han blev trettiofem år gammal.
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Vid Stjernas död var den första av hans seminariedeltagares stenålders-
undersökningar, Gunnar Ekholms om Upplands stenålder, färdig att tryckas 
i Upplands fornminnesförenings tidskrift. I början av 1910-talet publicerade 
flera andra elever till Stjerna vetenskapliga studier om stenåldern i olika 
svenska landskap. Den fullständiga kartläggningen av Sveriges stenålder, som 
varit Stjernas ursprungliga målsättning, kom däremot aldrig till stånd. Efter 
Stjernas oväntade frånfälle återvände Almgren till sin docentur i Uppsala. 
Han begärde tjänstledighet från befattningen vid Historiska museet, vilken 
han helt lämnade 1911. Någon lärostol kunde universitetet emellertid inte 

Prinsen och Hågahögen
Prins Gustaf Adolf påbörjade hösten 1901 sina studier i Uppsala. Ett år senare tog prinsen, 
då ännu inte tjugo år fyllda, initiativ till en arkeologisk utgrävning av Hågahögen. Utgräv-
ningen, som leddes av Oscar Almgren, inleddes i slutet av oktober 1902. Almgren flyttade 
sin undervisning från universitetshuset till skogsbacken vid Håga. Efter tre veckors grävande 
nådde man fram till en stenhäll, under vilken man förmodade att viktiga fynd kunde finnas. 
Telegram avsändes därför till Oscar Montelius, som infann sig redan påföljande dag. Även 
geologen Arvid G. Högbom och växtbiologen Axel N. Lundström var närvarande när häl-
len lyftes. Man fann ett svärd och ett spänne, två verkligt värdefulla fynd som utan svårighet 
kunde dateras till bronsåldern. Fynden fördes i triumf till prinsens bostad vid Östra Ågatan, 
där den arkeologiska framgången firades med en sexa. Under vintern låg arbetet nere, men 
under våren 1903 slutfördes utgrävningen, till vilken både prins Gustaf Adolf och kronprins 
Gustaf lämnade ekonomiska bidrag. 

Innandömet av Hågahögens östra sida under utgrävningen 1902/03. Ritning av profilväggen 
pågår.
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locka med. I ett referat av Gabriel Gustafsons föredrag om Osebergsskep-
pet beklagade Upsala Nya Tidning att Sverige saknade professurer i nordisk 
fornkunskap, i synnerhet som det gällde ett av de länder ”där arkeologien 
står högst i världen”. Disciplinen hade 1906 fått ett samlande vetenskap-
ligt fackorgan genom tidskriften Fornvännen. I slutet av maj 1911 föreslog 
 Henrik Schück att Almgrens tjänst skulle omvandlas till en ordinarie pro-
fessur i nordisk och jämförande fornkunskap. Förslaget bifölls av riksdagen, 
varefter Kungl. Maj:t utan föregående ansökan kallade Almgren till förste 
innehavare av professuren 1913. De tre sakkunniga – Montelius, Salin och 
Gustafson – tillstyrkte alla förslaget varmt. Gustafson bilade ett personligt 
tillägg, där han gratulerade sitt gamla universitet till professuren samtidigt 
som han erinrade om att det hade gått precis tjugofem år sedan han själv, 
trots motstånd från flera håll, hade fått tillåtelse att avlägga licentiatexamen 
i arkeologi. ”Helt säkert skola”, hoppades han, ”numera inga 25 år behöfvas för 
att genomföra andra liknande förbättringar till fromma för Universitetets 
utveckling.”

I januari 1914 installerades Almgren som professor. Han inledde sin in-
stallationsföreläsning med att tacka statsmakterna och universitetsledningen 
för den välvilja som den nordiska arkeologin hade rönt under sin framväxt. 
Han underströk att ämnet stod i tacksamhetsskuld till Oscar Montelius, 
Sophus Müller och Bernhard Salin, men han dröjde särskilt vid minnet av 
Knut Stjerna – ”som vi en gång hoppades skulle komma att stå här som den 
förste professorn i ämnet”.

Almgren led av en kronisk ögonsjukdom, som begränsade hans möjlighe-
ter att sköta professuren. Redan efter något år blev han tvungen att överlåta 
undervisningen till andra krafter och 1920 frånsade han sig även examina-
tionsskyldigheten. År 1925 tvingades han begära avsked i förtid. Han fort-
satte dock att forska så långt hans förmåga sträckte sig, men hans främsta 
betydelse som arkeologisk disciplinbyggare ligger således i det arbete han 
uträttade innan han blev professor. 

Bland Almgrens elever fanns Birger Nerman, som 1913 disputerade med 
Svärges hedna litteratur. Samma år utgav han den uppmärksammade utred-
ningen Vilka konungar ligga i Uppsala högar?, där han hävdade att gravhö-
garna var resta över Ynglingaättens kungar Aun, Egil och Adils. Nerman 
genomförde utgrävningar i både Sverige och Baltikum och försökte med 
arkeologins hjälp tolka den isländska sagans utsagor. I mitten av 1920-talet 
tjänstgjorde han som professor i arkeologi i Dorpat.

T.J. Arne disputerade 1914 och framstod snart som en eminent kännare 
av de svensk-ryska förbindelserna under vikingatiden. Hans fotografiska 
dokumentation av området kring forsarna vid Nenasytetc (det bysantinska 
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Neasit) från 1913 har fått stor betydelse, eftersom hela området lades under 
vatten då en kraftverksdamm uppfördes i början av 1930-talet. 

Under 1915 disputerade ytterligare tre av Almgrens elever: Gunnar Ek-
holm, Nils Åberg och Sune Lindqvist. Ekholm försvarade avhandlingen 
Studier i Upplands bebyggelsehistoria medan Åberg studerade De nordiska 
stridsyxornas typologi och Lindqvist Den helige Eskils biskopsdöme. Året ef-
ter disputationen utnämndes Lindqvist till docent i jämförande fornkun-
skap vid Stockholms högskola. I konkurrens med Nerman, Arne, Åberg och 
Ekholm utsågs han 1927 till Almgrens efterträdare som professor.

En några år äldre forskare var Otto Frödin, som 1909 inledde arkeolo-
giska utgrävningar vid Alvastra. Undersökningarna låg till grund för dis-
sertationen Alvastrabygden under medeltiden, som han framlade 1918. Till 
samma forskargeneration hörde även Wilhelm Ekman, som avlade filosofie 
kandidatexamen 1909 och därefter ägnade sig åt studier av Bohusläns sten-
ålder. I september 1915 omkom han tragiskt när en stenhäll rasade över ho-
nom under utgrävningen av en stenkammargrav på södra Orust. 

Almgrens och Stjernas seminarium under 1900-talets första decennium 
har ansetts vara det mest kvalificerade i den arkeologiska forskningens hi-
storia i Sverige. Bland dess deltagare fanns många av de forskare som kom 
att sätta sin prägel på ämnena arkeologi och etnografi under första halvan av 
1900-talet. Dessutom ingick många kulturpersonligheter, som gjorde kar-
riär utanför universiteten. Museimannen och antikvarien Gustaf Hallström 
bearbetade resultaten från Hjalmar Stolpes Björköutgrävningar, men intres-
serade sig främst för Norrlands förhistoria. Detta intresse delade han med 
Eric Festin och Theodor Hellman, vilka 1905 grundade Norrländska stu-
denters folkbildningsförening i Uppsala. Efter studietiden lade de grunden 
till friluftsmuseerna Jamtli i Östersund 1912 (Festin) respektive Murberget 
i Härnösand 1913 (Hellman).

Värdefulla rön om Ångermanlands och södra Lapplands stenåldersbe-
byggelse presenterades från 1905 av Otto B. Santesson, som dessförinnan 
framför allt blivit ryktbar för att han under unionsfirandet i november 1896 
lyckades med konststycket att avfyra de fyra kanonerna på borggården ut-
anför slottet. Santesson förmedlade fyndmaterial till såväl Statens historiska 
museum, som universitetets Museum för nordiska fornsaker och Härnö-
sands museum. År 1948 kreerades han till filosofie hedersdoktor vid uni-
versitetet. Något hedersdoktorat bestods däremot aldrig osteologen Ludvig 
Hedell, som främst intresserade sig för ben från stenålden och bland annat 
utförde osteologiska studier vid Åloppe i Uppland och vid pålbyggnadsun-
dersökningen vid Alvastra.
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Statsvetenskap och statistik

Statsvetenskapen hade etablerats vid universitetet redan i och med tillkoms-
ten av den Skytteanska professuren 1622. Från början hade dock professuren 
en juridisk inriktning, men med tiden blev i stället vältaligheten dess cen-
trala innehåll. Ännu långt in på 1800-talet hade den Skytteanska lärosto-
len närmast karaktär av en andra latinprofessur. Olof Kolmodin den yngre 
ägnade exempelvis huvuddelen av sina föreläsningar åt att tolka klassiska 
antika författare som Tacitus och Livius. En av hans studenter, Wilhelm 
Erik Svedelius, klagade på 1830-talet över att undervisningen i ämnet stats-
kunskap befann sig i lägervall. 

Vid seklets mitt började sakernas tillstånd förändras. Efter Kolmodins 
död tog patronus Carl Göran Mörner initiativ till att reformera ämnet, i 
huvudsak genom att reducera latinets betydelse till förmån för statistik, det 
vill säga den gängse benämningen på statskunskap vid mitten av 1800-talet. 
Inför Carl Thomas Järtas tillträde som professor 1839 utfärdade Mörner en 
instruktion med innebörden att ”underwisningen bör mindre uteslutande, 
än hittills skett (åtminstone under den tid jag wistades vid Akademien), 
egnas åt Latinets studium och tolkningen af detta språks författare”. I stället 
skulle huvudföremålet vara statistik, geografi, statsskick och författningar, 
närings- och handelsförhållanden med mera. 

Järta avled redan på hösten 1841 vilket öppnade vägen för Olof Wing-
qvist, som blivit förbigången då Järta utnämndes några år dessförinnan. 
Wingqvist förordnades att uppehålla lärostolen under vakansperioden och 
utnämndes 1843 till dess ordinarie innehavare. Under 1850-talet ägnade han 
sig huvudsakligen åt representationsfrågan, dels som vetenskapsman, dels 
som ledamot av representationskommittén, där han invaldes 1846. Under 
hans ledning förändrades ämnets karaktär i enlighet med Mörners önskan, 
det vill säga genom att den latinska vältaligheten väsentligt tonades ned. I 
stället fick ämnet en encyklopedisk karaktär och i sina föreläsningar be-
lyste Wingqvist olika länders historia, geografi, näringar och statsskick. Fö-
reläsningsämnen som ”Indiens geografi” samt ”Förenta staternas och Mexi-
cos statistik” var utmärkande för hans inriktning. Wingqvist avled 1861 
men efterlämnade ett påbörjat manuskript till en historik över den svenska 
riksdagens historia, vilket postumt utgavs under titeln Om svenska repre-
sentationen i äldre tider till och med riksdagen år 1617 (1863). En liknande 
inriktning hade Carl Leonard Runbom, som blev docent i statskunskap på 
en avhandling om 1682 års riksdag. Runbom undervisade fram till några år 
in på 1860-talet, men hans karriär hindrades av tilltagande sjuklighet och 
han dog i förtid. 
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Efter Wingqvists bortgång bytte ämnet namn från statistik till statskun-
skap. Wilhelm Erik Svedelius, som tillträdde 1862, var i likhet med företrä-
daren mindre intresserad av latinsk vältalighet än av att förmedla insikter 
om historiska och politiska förhållanden i olika länder. År 1831 hade han 
disputerat inför Geijers presidium med en latinsk avhandling om Sveriges 
deltagande i trippelalliansen 1668. Senare blev han Skytteansk docent under 
Kolmodin och därefter adjunkt i historia. År 1856 utgav han sitt första mer 
renodlat statsvetenskapliga arbete, Om stats-rådets ansvarighet. Studien fick 
stor praktisk betydelse, trots att den hade en något rapsodisk och encyklo-
pedisk karaktär. Arbetet byggde på omfattande studier av grundlagarnas 
ansvarighetsparagrafer, vars innebörd Svedelius utredde på ett ingående 
sätt. Samma år (1856) lämnade han Uppsala sedan han blivit utnämnd till 
professor i historia i Lund. Uppbrottet från Uppsala skedde inte utan inre 
motstånd, därom har han själv vittnat: ”mitt hjärta var i Uppsala, men mitt 
förstånd sökte sig till Lund”. Han behöll dock nära kontakter med sitt gamla 
lärosäte, och tillbringade exempelvis hela sommaren 1858 på Carolina för att 
bedriva forskning kring Gustaf Vasas historia.

Svedelius fick efter några år möjlighet att återvända till Uppsala. När 
han via telegram på hösten 1861 nåddes av beskedet om Olof Wingqvists 
bortgång sökte han omedelbart den lediga professuren, även om han fruk-
tade att också F.F. Carlson skulle söka och att han därmed skulle få en över-
mäktig konkurrent. Så skedde inte, varför Svedelius 1862 kunde återvända 
till Uppsala som ny innehavare av den Skytteanska lärostolen. Såväl i sina 
skrifter som i sina föreläsningar under professorstiden lade Svedelius stor 
vikt vid det svenska statsskicket och författningarnas historia. Denna inrikt-
ning mot den historiska statsrätten skulle prägla ämnet för lång tid framåt. 
Ämnet fick vid denna tid inte bara ett fastare innehåll, utan även en fastare 
form. År 1870 blev nämligen statskunskapen ett fristående examensämne i 
filosofiska fakulteten. Orsaken var främst att statskunskapens ställning vid 
läroverken hade stärkts. Flera av Svedelius’ skrifter bidrog till statskunska-
pens disciplinuppbyggnad, främst läroboken Anteckningar för akademiska 
examina i statskunskap (1868–69). Den omfattande monografin Represen-
tationsreformens historia (1889) utgjorde det första större arbetet inom ett 
område som senare blev föremål för åtskilliga studier av yngre statsvetare. 
Svedelius var en framstående stilist med god överblick och stor förmåga 
att inarbeta mängder av data och detaljer i skrifter och föreläsningar. Där-
emot utvecklade han aldrig någon sammanhållen åskådning för att tolka den 
 hi storiska utvecklingen.

Inför sin avgång 1882 blev Svedelius uppmanad av ställföreträdande pa-
tronus Pehr von Ehrenheim att förteckna tänkbara efterträdare. Bland dessa 
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räknade Svedelius i första hand med Oscar Alin, om vilken han lämnade 
ampla vitsord. Även från Claes Annerstedt kunde en ansökan möjligen in-
flyta, men denne hade tidigare meddelat Svedelius att han i första hand hop-
pades på att få bibliotekarieplatsen efter Carl Gustaf Styffe. Vidare räknade 
Svedelius med att Wilhelm Montan skulle visa intresse. Denne hade flyttat 
till Stockholm 1877 och därefter ägnat sig åt att edera olika källskrifter, 
framför allt ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll. I sina memoarer 
skrev Svedelius senare att han var glad över att han inte behövde lämna 
något bestämt förord för någon av de tre tänkbara aspiranterna, vilket han 
ansåg sig ha svårt att göra. Av handlingarna framgår emellertid att han hellre 
såg Alin än Montan. Svedelius erkände gärna Montans vetenskapliga för-
måga, men påpekade att denne inte lagt i dagen en ”sådan produktivitet, 
som Alin och Annerstedt utvecklat”. Alla tre kandidaterna hade disputerat 
i historia i Uppsala åren kring 1870. Annerstedt skrev om grundläggningen 
av det svenska väldet i Livland och därav följande strider inom Vasahuset, 
Montan lämnade Bidrag till Gustaf IIIs historia, särskildt i konstitutionelt 
hänseende, och Alin studerade det svenska rådet under me deltiden. 

På Svedelius’ inrådan lämnade Alin omgående in en ansökan. Annerstedt 
bekräftade att han inte hade för avsikt att blanda sig i konkurrensen, men 
rykten visste i stället att berätta att Clas Theodor Odhner skulle vara in-
tresserad av att återvända till Uppsala från Lund. Svedelius betvivlade dock 
detta, eftersom Odhner ”skulle göra en verklig ekonomisk förlust genom att 
utbyta sin ställning i Lund mot den Skytteanska professionen”. Någon ansö-
kan från Odhner inflöt heller aldrig, däremot anmälde Montan och – mer 
överraskande – Karl Thordén intresse. Thordén hade disputerat i Uppsala 
1869 med en avhandling om de norska städernas författning och därefter 
verkat som docent i statskunskap. Sedan mitten av 1870-talet hade han mes-
tadels befunnit sig utomlands och meritmässigt kunde han inte konkurrera 
med Alin och Montan.

Pehr von Ehrenheim inhämtade ett flertal yttranden till ledning för sitt 
val mellan de båda huvudkandidaterna. Montan, som under flera år tjänst-
gjort vid Stockholms Dagblads ledaravdelning, hade bifogat en rad dagspo-
litiska kommentarer till sin ansökan. Han förordades av bland andra jus-
titierådet Knut Olivecrona och universitetskanslern Louis De Geer, men 
historikern Carl Gustaf Malmström ansåg att Alin ägde ett odiskutabelt för-
steg i kraft av sitt mer omfattande och betydligt mångsidigare vetenskapliga 
författarskap. Montans urkundseditioner var visserligen fö rtjänstfulla, men 
knappast den typ av arbeten man önskade att en akademisk lärare skulle 
ägna sina bästa år. Montan ansågs dessutom ha bedrivit en alltför energisk 
kampanj för sin egen sak, vilket i stället fick motsatt effekt. Följden blev 
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att Alin utnämndes, trots att Montan ansågs ha ägt de största sympatierna 
hos Oscar II och regeringen. Montan erhöll visserligen professors namn vid 
samma tillfälle men tog motgången hårt och avbröt sin verksamhet som 
historiker. Några år senare utsågs han till redaktör för Stockholms Dagblad.

Den Alinska skolan

Oscar Alin hade skrivits in vid universitetet 1865, vilket han därefter till-
hörde utan avbrott. Han disputerade 1872 med den första av två omfattande 
studier av det svenska rådet under medeltiden, varefter han blev docent i 
statskunskap. Han studerade även fortsättningsvis ämnen ur Sveriges äldre 
historia, något som resulterade i ett flertal skrifter, vilka präglades av såväl 
gedigen källforskning som noggranna studier av den aktuella vetenskapliga 
speciallitteraturen. I Sveriges nydaningstid (1878) skildrade han Gustaf Vasas 
och Vasasönernas tidevarv och i Illustrerad verldshistoria (1875–82) skrev 
han kapitlet om trettioåriga kriget. Under ett par år efter disputationen ver-
kade han som extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket och från 
1876 till professorstillträdet innehade han rektoratet för Upsala högre ele-
mentarläroverk för flickor. I början av 1880-talet undervisade han dessutom 
kronprins Gustaf och dennes bröder prinsarna Oscar och Carl i historia och 
statskunskap.

Alins vetenskapliga författarskap blev med tiden allt mer inriktat mot 
Sveriges politiska historia under 1800-talet. Han skrev om Carl XIII och 
Carl XIV Johan, men framför allt fördjupade han sig i Sveriges statsskick 
som det utvecklat sig efter 1809. Störst betydelse fick hans arbeten om den 
unionella statsrätten, vilken redan tidigare hade intresserat flera upsalien-
siska statsvetare. Karl Thordén hade till exempel disputerat med Försök till 
framställning af norska städernas författning (1869) och Nils Höjer lade fram 
avhandlingen Norska grundlagen och dess källor (1882). Thordén verkade som 
docent i statskunskap under många år men övergick sedan till teologin och 
blev präst i Skåne. Också Höjer blev docent men lämnade universitetet re-
dan på hösten 1883. Han blev lektor i Visby och senare vid Norra Latin i 
Stockholm men fortsatte även sina forskningar. I sina senare arbeten utveck-
lade han bland annat Herman Rydins likställningsteori i unionsdebatten.

Studierna kring den svensk-norska unionen gjorde Oscar Alin till en 
inflytelserik opinionsbildare både inom och utanför universitetet under 
1890-talet. Särskilt i tvåbandsverket Den svensk-norska unionen (1889–91) 
utvecklade han sin tolkning av Kielfreden 1814, enligt vilken Norge skulle 
ha ställts under svensk supremati. Denna rätt hade inte uppgivits genom 
traktaten i Moss, varför det inte förelåg någon likställighet mellan de båda 
unionsländerna. Varken riksakten eller den norska grundlagen kunde därför 
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ändras utan svenskt samtycke. Eftersom Alin tillhörde såväl riksdagens för-
sta kammare (1888–99) som unionskommittén (1895–98) kunde han även 
praktiskt arbeta för sin tolkning av unionsfördragen. Ingen av professurens 
tidigare innehavare hade på detta sätt engagerat sig i en dagspolitisk aktuell 
fråga.

Under Alin fick statsvetenskapen en juridisk prägel och ämnet tangerade 
ofta statsrätten, vilket Alins och hans docenters upptagenhet av unions-
frågan visade. Alin ansåg att rätten utgjorde det svenska statsskickets bä-
rande idé, varför han betraktade den historiska utvecklingen ur ett juridiskt 
perspektiv – trots att han själv saknade juridisk utbildning. Detta innebar 
ingalunda att Alin inskränkte sitt studium till konstitutioner och formella 
bestämmelser; han fäste större vikt vid hur dessa tolkades i praktiken. I 
statskunskapens kursfordringar ingick som huvudelement under Alins pro-
fessorstid den svenska statsförfattningens historia, allmän statskunskap, 
svensk statsrätt, svensk och allmän historia efter Wienkongressen samt 
engelskt författningsliv. Alin var ingen glänsande föreläsare, men saklig och 
noggrann. ”Hufvudmålet för all hans undervisning”, skriver Otto Varenius, 
”var att klarlägga de trådar, som förena den svenska statens nuvarande lif 
med dess förflutna, för att genom en alltmera vidgad insikt härom trygga 
dess lugna utveckling på fäderneärfda grundvalar.”

Statsvetenskapen blev under dessa år alltmer självständig från historie-
ämnet. År 1892 grundades det statsvetenskapliga seminariet, vilket leddes 
av docenten John Nordwall. Fem år senare erhöll ämnet en egen facktid-
skrift, nämligen Statsvetenskaplig tidskrift, som grundades av Oscar Alin, 
Carl Axel Reuterskiöld, Hugo Blomberg och Pontus Fahlbeck. Reuterskiöld 
utsågs till tidskriftens förste redaktör, men efter bara något år lämnade han 
över uppdraget till Fahlbeck. Reuterskiöld hade blivit docent sedan han för-
svarat avhandlingen Till belysning af den svensk-norska unionsförfattningen 
och dess tidigare utvecklingshistoria (1893). Han tillhörde föreningen Heim-
dals grundare och intog en utpräglat konservativ hållning. Vid sekelskiftet 
1900 övergick han till juridiska fakulteten, där han blev professor i juridisk 
encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt. Han tillhörde Alins 
elever och företrädde vad som brukar kallas den Alinska skolan. Till denna 
riktning hörde även Rudolf Kjellén, Otto Varenius samt historikerna Sam 
Clason och Karl Hildebrand.

Förutom dessa Alinelever fick bland andra docenterna Johan Fredrik 
Nyström och John Nordwall periodvis vikariera för Alin på professuren. 
Nyström tillträdde 1892 en lärarbefattning i geografi, ett ämne som fram till 
sekelskiftet sorterade under statsvetenskapen. Nordwall, som hade dispu-
terat i historia, erhöll 1891 en docentur i statskunskap. Efter några år drab-
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Statsvetare och unionsdebattör
Den 14 januari 1814 slöts fredsfördraget i Kiel, vilket innebar att Sverige avträdde Vor-
pommern och Rügen till Danmark och i gengäld slöt ett unionsfördrag med Norge. Kiel-
freden och de efterföljande händelserna under 1814 blev mycket omdebatterade. Det 
gällde särskilt fredstraktatens fjärde artikel, vilken kunde tolkas som stöd både för Norges 
likställighet och för Sveriges överhöghet. Diskussionen var som livligast under 1800-talets 
sista decennium. Skytteanske professorn Oscar Alin lanserade sin lydrikesteori i Den svensk-
norska unionen (1889–91). Han menade att Norge hade avträtts ”till Konungen af Sverige i 
hans egenskap af Svenska statens representant och således till Sveriges rike”, en ståndpunkt 
som blev den Alinska skolans kardinaldogm. Tolkningen fick stort genomslag men stod inte 
oemotsagd. I sin biografi över Gustaf af Wetterstedt, rådgivare till Carl Johan, hävdade Hans 
Forssell 1889 att den ändring av Kieltraktatens slutliga lydelse – som af Wetterstedt före-
tog efter önskemål från kronprinsen – visade att Norge hade tillfallit kungen personligen. 
Kielfreden gav därför åt Sverige ”icke besittning af Norge, icke herravälde eller suveränitet 
öfver Norge, men rätten att vara med Norges rike under en kung förenadt”. Debatten blev 
på samma gång vetenskaplig och politisk, eftersom Alin och Forssell anförde var sitt läger 
i riksdagen. På hösten 1895 utvecklade Forssell sin ståndpunkt i en uppsats i Nytt juridiskt 
arkiv. Alin utgav svarsskriften Fjerde artikeln af fredstraktaten i Kiel (1899), vari han påpekade 
att åtskillnaden mellan stat och monark saknade stöd i den statsrättsliga litteraturen från 
Emmerich de Vattel till Georg Jellinek. Det var otänkbart att Norge skulle ha tillfallit svenske 
kungen i någon annan egenskap än som statens representant. I en berömmande recension 
konstaterade Pontus Fahlbeck att striden om fjärde artikeln genom Alins arbete var ”ve-
tenskapligt sedt afslutad”. Även Harald Hjärne gav i sakfrågan Alin rätt, men han ansåg att 
denne i alltför hög grad hade utgått från formaljuridisk exeges; det var meningslöst att gräva 
fram ”den stora nutidsgåtans lösning ur 1814 års gamla papper”. Alins tolkning blev länge 
den dominerande i Sverige men Forssells ståndpunkt fick stort inflytande i Norge.

Oscar Alin, fotograferad av Theodor Schuhmann & Sohn, Karlsruhe.
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bades han av sinnessjukdom och intogs på Upsala hospital. Han tillfrisknade 
aldrig; våren 1904 dog han i tuberkulos.

Under 1800-talets sista år drabbades Alin av tilltagande sjuklighet, varför 
han lämnade politiken för att i stället övertaga rektoratet för Uppsala uni-
versitet. Besvikelserna över unionsfrågans utveckling bidrog sannolikt till 
beslutet. Alin hade cancer och avled på nyårsaftonen 1900.

När Skytteanska professuren utlystes på våren 1901 anmälde ett flertal 
sökande sitt intresse: extra ordinarie professorn i historia, Simon J. Boëthius, 
samt docenterna Johan Fredrik Nyström, Otto Varenius, Rudolf Kjellén, 
Sam Clason och Carl Axel Reuterskiöld. Rykten förmälde att även Pontus 
Fahlbeck, innehavare av Lundaprofessuren i historia och statskunskap, avsåg 
att inlämna en ansökan, men så skedde aldrig. 

Tillsättningen kom i hög grad att handla om statsvetenskapens förhållan-
de till historieämnet, men också om politiska och personliga motsättningar. 
Upsala Nya Tidning beklagade att staten efter Alins död inte hade avsagt sig 
den Skytteanska donationen för att i stället med egna medel bekosta profes-
suren i statskunskap. Tidningen ansåg att tillsättningsförfarandet genom en 
patronus var otidsenligt och stridande mot den akademiska friheten: ”Ty 
om det också denna gång blir en rättvis tillsättning hvem garanterar för 
att en annan gång med en mindre samvetsgrann patronus otillständiga bi-
intressen bestämma afgörandet. Staten kan då ej vara tillfredsställd med 
att vid dess högskolor som ungdomens lärare komme att anställas personer 
hvilka vunnit sina meriter för den erhållna platsen på helt andra områden än 
inom den vetenskap de skola representera.” Skribenten påpekade visserligen 
att patronus Axel Mörner hade agerat föredömligt, men ansåg likafullt att 
hela tillsättningsförfarandet utgjorde ”ett bedröfligt bevis på dylika perso-
nella professurers olämplighet”. Frågan återkom flera gånger, men i mitten 
av 1910-talet konstaterade statsmakterna att det var omöjligt att upphäva 
patronatsrätten; däremot infördes ett sakkunnigförfarande enligt samma 
principer som för övriga professurer.

I januari 1901 förordnade sektionen Otto Varenius att vikariera på den 
Skytteanska professuren intill dess den blev besatt med en ny ordinarie 
innehavare. Som huvudkandidater till professuren framstod emellertid 
Simon J. Boëthius och Carl Axel Reuterskiöld. Boëthius hade disputerat 
på en avhandling om den svenska högadeln under Sigismunds regering. Un-
der 1880-talet tjänstgjorde han som lektor vid Högre allmänna läroverket 
i Uppsala, innan han 1889 utsågs till extra ordinarie professor i historia. 
Under 1890-talet var han dock huvudsakligen verksam som riksdagsman. 
Boëthius var historiker, vilket uppfattades som kontroversiellt på sina håll. 
Hans medsökande Carl Axel Reuterskiöld utgav broschyren Statskunskap el-
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ler historia? (1901), där han med kraft argumenterade för att statskunskapen 
skulle utgöra en egen disciplin, skild från historia. Han ansåg följaktligen att 
Skytteanska professuren måste följa med sin tid, även om det förvisso stod 
i Johan Skyttes ursprungliga donationsbrev att lärostolsinnehavaren skulle 
vara en ”historicus”. Mot detta framhöll Reuterskiöld att det även stod att 
professorn skulle vara trogen den ramistiska filosofin, en föreskrift som ing-
en längre tog på allvar. Någon betydelse hade inte heller den latinska välta-
ligheten tillmätts på många år. Dessa exempel visade, enligt Reuterskiöld, 
att professurens inriktning under årens lopp hade anpassats efter nya tiders 
förutsättningar. Det skulle därför endast vara ett naturligt steg om professu-
ren begränsades till statsvetenskapen, eftersom denna disciplin hade frigjort 
sig från historieämnet. Det vore däremot fåfängt och stridande mot utveck-
lingen att använda uråldriga stiftelsebrev till förevändning att ”få befordrade 
andra än vetenskapsmän inom den moderna ’politikens’  discipliner”. 

Boëthius förordades emellertid av historikerna Harald Hjärne och  Ludvig 
Stavenow, men den tredje sakkunnige, Pontus Fahlbeck, stödde Rudolf Kjel-
lén. Reuterskiölds invändningar till trots tillföll professuren Boëthius, som 
utnämndes i maj 1901. I sin installationsföreläsning ”Om ideologisk och em-
pirisk forskning inom statsvetenskapen” gick Boëthius i svaromål mot sina 
kritiker. Han hävdade bestämt att det fanns ett oupplösligt samband mellan 
historia och statskunskap, särskilt inom den tyska statsvetenskapliga skol-
bildning som bland andra Friedrich Carl von Savigny, Karl Friedrich Eich-
horn, Barthold Georg Niebuhr samt senare Heinrich von Treitschke och 
Gustav von Schmoller representerade. En särskilt viktig inspirationskälla 
fann han i Georg Jellinek. Det historiska perspektivet blev därmed centralt 
för Boëthius, eftersom han ansåg att varje statsordning utgjorde ”produkten 
af ett visst folks sociala och politiska utveckling”. Det rätta sättet att studera 
staters väsende var således ”att studera statsformerna, sådana de historiskt 
framträdt”.

Boëthius klargjorde skillnaden mellan vad han benämnde den ideolo-
giska respektive den empiriska metoden inom statsvetenskapen. Den förra 
var grundad på spekulation, den senare på erfarenhet. Politisk vetenskap 
fick inte grundas blott på åsikter och ideologier utan var i behov av em-
pirisk prövning. Ännu vid sin avgång försvarade Boëthius statskunskapens 
nära förbindelse med historieämnet. I ett sakkunnigutlåtande inför tillsätt-
ningen av sin efterträdare underströk han att en gedigen historisk bildning 
utgjorde ”ett oeftergifligt kompetensvillkor” för den Skytteanska lärostolen, 
som ”visserligen är en professur i statskunskap, men med särskild inriktning 
på ämnets historiska moment”. De båda övriga sakkunniga, Pontus Fahlbeck 
och Otto Varenius, delade inte denna uppfattning. Sina föreläsningar ägnade 
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Boëthius ämnen som den svenska riksdagens utveckling, statsrättsliga teo-
rier och svensk förvaltning.

Bland Boëthius’ elever fanns Gunnar Rexius, som disputerade 1911 med 
avhandlingen Stahls lära om den absoluta staten. Han var en produktiv och 
framstående forskare, vars huvudsakliga inriktning gällde 1800-talets svens-
ka författningshistoria. Främst bland hans arbeten inom detta område står 
monografin Det svenska tvåkammarsystemets tillkomst och karaktär (1915). 
Rexius var emellertid en mångsidig statsvetare, som publicerade studier 
över en rad skilda ämnen, till exempel om  Benjamin Höijer, Geijers av-
fall, presidentmakten i USA samt striden om finansmakten under Carl XIV 
 Johan. Det mesta av detta hade han hunnit med innan han fyllt trettio år. 
I ett sakkunnigutlåtande 1916 berömde Boëthius hans ”nästan fenomenalt 
rika författareverksamhet”. Rexius uppehöll professuren efter Boëthius’ 
avgång, men hade ingen framgång när den tillsattes. Rudolf Kjellén, som 
inte ens hade sökt professuren, blev nämligen utnämnd – med förbigående 
av såväl Rexius som Sam Clason, Sigfrid Wallengren och Olof Gränström. 
Rexius tog denna och andra motgångar hårt. Han erhöll till slut kallelse till 
professuren vid Åbo akademi, men begick självmord 1918 innan han hunnit 
tillträda befattningen. Utnämningen av Rudolf Kjellén och de sakkunnigas 
behandling av historikern Sam Clason visade att den politiska vetenskapen 
hade undergått en specialiseringsprocess och utvecklat en särart efter att 
under hela epoken ha varit påverkad av framför allt historia och juridisk 
statsrätt.

Gustav Sundbärg och statistiken

Riksdagen biföll 1909 en proposition från Kungl. Maj:t avseende inrättandet 
av en professur i statistik vid Uppsala universitet. Under flera år hade be-
hovet av en sådan lärostol påtalats i olika sammanhang. Redan i den första 
årgången av Statsvetenskaplig tidskrift hade Pontus Fahlbeck framhållit att 
en rad nya professurer hade tillkommit för naturvetenskaperna och de mo-
derna språken under 1800-talet, samtidigt som inte en enda hade inrättats 
i statskunskap, utöver en extra ordinarie professur i Lund, som uppstått 
genom en adjunktursombildning.

På våren 1907 väckte Simon J. Boëthius frågan om en framtida lärostol i 
statistik inom humanistiska sektionen, men inget önskemål om medel för 
en sådan uppfördes detta år på universitetets riksdagspetita. Oberoende 
av detta initiativ motionerade Julius Centerwall vid riksdagen samma år 
om behovet av en sådan professur. Kraven avvisades, bland annat därför att 
statsmakterna först ville veta i vilken utsträckning undervisning i statistik 
redan meddelades, främst då inom ämnet statskunskap. I en skrivelse till 
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konsistoriet i september 1907 framhöll Boëthius, med anledning av detta, 
att ”statistik” – i den mening ordet på 1700-talet hade fått av Göttingen-
professorn Gottfried Achenwald – förvisso motsvarade statskunskap. Be-
greppet statistik hade emellertid fått en ny innebörd. Någon undervisning i 
statistik i den moderna betydelsen ”systematisk massiakttagelse, särskilt för 
utredande av samhällsfrågor” förekom endast i ytterst begränsad omfatt-
ning vid universitetet. Behovet av en professur var således stort. Sektionen 
ställde sig bakom Boëthius’ förslag, varpå konsistoriet beslutade att begära 
hos kanslern att denne ville göra en framställning hos Kungl. Maj:t om pro-
position till 1908 års riksdag för ett anslag om 6 000 kronor för en ordinarie 
professur i statistik.

Statistikprofessurens tillkomst måste även betraktas i förhållande till 
den debatt om kvaliteten på den statistiska utbildningen i landet som pågick 
under 1900-talets första decennium. I januari 1905 hade riksdagen tillsatt en 
särskild statistikkommitté med Pontus Fahlbeck som drivande kraft. I sitt 
slutbetänkande på hösten 1907 framhöll kommittén att det förelåg brister i 
utbildningen, varför den stödde de krav som redan hade rests från univer-
sitetens sida om en professur i statistik. Kommitténs önskemål uppfylldes, 
men en lärostol inrättades endast vid universitetet i Uppsala, inte i Lund.

Till förste innehavare av professuren kallades Gustav Sundbärg. Han hade 
studerat i Uppsala i slutet av 1870-talet, varefter han utsågs till amanuens vid 
Statistiska centralbyrån. Han kvarstod vid denna institution under trettio år 
och utgav en rad statistiska arbeten, främst inom befolkningsstatistiken. Han 
analyserade befolkningsutvecklingen i dess sociala och ekonomiska samman-
hang, varvid han kunde visa hur ekonomi, skiften, fattigvård, klimat och 
många andra faktorer inverkade. Sundbärg framstod som en tidig socialhis-
toriker. Under sina studier av de svenska länen fann han att de kunde grup-
peras i tre eller fyra geografiska kategorier, vilka han benämnde demografiska 
huvudområden. I mitten av 1880-talet hade Sundbärg avböjt ett erbjudande 
om en docentur i Uppsala, men han promoverades till hedersdoktor vid Lin-
néjubileet 1907. Sundbärg kritiserade gärna fackhistorikerna för att de alltför 
mycket uppehöll sig vid statsorganisationens och administrationens historia. 
I en tidningsrecension påpekade han syrligt att Historisk tidskrift, som inne-
höll utförliga förteckningar över nyutgivna historiska arbeten, nästan helt 
förbisåg den statistiska litteraturen, ”ehuru den belyser Sveriges historia lika 
mycket som åtskilliga andra däri upptagna publikationer”.

Sundbärgs mest omfattande arbete, La Suède, son peuple et son industrie 
(1900), rörde den svenska statistiken. Verket, som lanserades i samband med 
världsutställningen i Paris, utkom året därpå i en drygt 1 000-sidig volym på 
svenska under titeln Sveriges land och folk. Några år därefter utgavs det även 
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på engelska. År 1907 fick Sundbärg uppdraget att leda den officiella emigra-
tionsutredningen, inom vilken han författade åtskilliga skrifter, däribland 
det niohundrasidiga slutbetänkandet, som framlades 1913. Inom ramen för 
emigrationsutredningen tillkom även skriften Om folklynnet (1911), vilken 
ådrog sig stor uppmärksamhet.

Sundbärg var under lång tid en mycket respekterad statistiker, men un-
der 1900-talets första decennium skedde på sina håll en omvärdering. Den 
historiskt inriktade statistik som han företrädde utmanades då av en nyare 
matematisk statistik, vars företrädare ansåg att de representerade en mer 
vetenskaplig statistik än den äldre skolan. Sundbärg fick dessutom uppleva 
motgångar i befordringshänseende. Han ansågs till exempel vara självskriven 
när chefsbefattningen för Statistiska centralbyrån skulle tillsättas 1905, men 
blev förbigången. Hans kallelse till professuren överklagades av filosofie dok-
torn Thor Andersson, som ansåg att hans rätt att konkurrera om befattning-
en hade blivit ”kränkt af det större konsistoriets formvidriga kallelsebeslut”. 
Andersson, som i början av 1920-talet grundade Nordisk statistisk tidskrift, 
ansåg att han, som matematiskt inriktad statistiker, var överlägsen Sundbärg i 
vetenskapligt hänseende. Till sin besvärsskrivelse bifogade han ett intyg från 
den tyske statistikern Wilhelm Lexis. De båda sakkunniga, Fahlbeck och  
Ludvig Widell, förklarade emellertid att Andersson saknade ”erforderlig 
kompetens för att kunna ifrågakomma vid tillsättandet af nämnda plats” och 
sektionen påminde om att den så sent som i februari 1908 inte ens hade kun-
nat bifalla hans docentansökan. Besvären lämnades därför utan avseende.

Sundbärg, som tillträdde i början av 1910, redogjorde i sin installations-
föreläsning för statistikens särart som vetenskap. Han framhöll att ämnet 
kunde betecknas som den vetenskapliga induktionsmetoden i dess renaste 
form, varför det hade ett samband med logiken snarare än matematiken. 
”Reellt taget”, menade Sundbärg, ”är statistikens föremål samhällsförete-
elserna. Den delar arbetsfält med alla andra samhällsvetenskaper. Det för 
statistiken specifika är, att den ser samhällsföreteelserna från deras kvanti-
tativa synpunkt. Dessa kvantiteter äro uttryck för lefvande krafter.” Därmed 
underströk han att det var den historiska, inte den matematiska, statistiken 
som upptog hans intresse.

Någon betydelse som professor fick aldrig Sundbärg, eftersom sjuklighet 
och andra åtaganden hindrade honom från att taga lärostolen i besittning. 
Vid sin död i november 1914 hade han sammanlagt tjänstgjort under blott 
ett par veckor. Professuren uppehölls av Karl Arvid Edin, som blivit docent 
1910 på en avhandling om arbetarbefolkningens bostadsförhållanden. Edin 
sökte professuren när den ledigförklarades efter Sundbärgs död, men hade 
en övermäktig motståndare i Nils Wohlin, docent i politisk ekonomi och 
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statistik vid Stockholms högskola. Även efter Wohlins tillträde fick Edin 
dock träda in som vikarie, men han lämnade sedan universitetet och blev 
till sist förste aktuarie och byråchef vid Statistiska centralbyrån. Förutom av 
Edin och Wohlin söktes professuren av Thor Andersson, som några år tidi-
gare hade överklagat kallelsen av Sundbärg. Någon framgång hade han dock 
inte när han väl fick chansen att söka befattningen i öppen konkurrens; han 
blev inkompetensförklarad av samtliga sakkunniga, liksom av både sektion 
och konsistorium.

Nils Wohlin hade huvudsakligen ägnat sig åt historisk svensk jordbruks-
politik. Han utgav studier som Torpare- backstugu- och inhysesklasserna 
(1908), Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751–1900 (1909) och 
Den svenska jordstyckningspolitiken i 18:de och 19:de århundradena (1912). Stor 
uppmärksamhet rönte hans studie om den äktenskapliga fruktsamhetens 
tillbakagång på Gotland från 1915. Wohlin hann inte mer än tillträda förrän 
han beviljades tjänstledighet. Han innehade professuren fram till 1930, men 
i likhet med Sundbärg var han mestadels tjänstledig på grund av olika of-
fentliga uppdrag. 

Litteratur- och konsthistoria

Litteratur- och konsthistorien förblev förenade under samma lärostol ända 
fram till 1917. Professuren hade inrättats 1835 för Per Daniel Amadeus At-
terbom, men litteraturhistoriens anor vid universitetet sträckte sig längre 
tillbaka i tiden. En föregångare var Jacob Fredrik Neikter, vilken har kallats 
Sveriges förste moderne litteraturhistoriker. I mitten av 1780-talet utsågs 
Neikter – i egenskap av universitetsbibliotekarie – till förste professor i mo-
dern vitterhet, men han övergick efter kort tid till Skytteanska professuren.

Atterbom utsågs formellt till professsor i moderna litteraturen och es-
tetiken, men vid universitetet ändrades ordföljden vanligtvis till estetik 
och modern litteratur. I universitetskatalogen benämndes Atterbom endast 
”Aesthetices professor”. Längre fram användes benämningen estetik samt 
litteratur- och konsthistoria. Utan överdrift kan man säga att den veten-
skapliga svenska litteraturforskningen uppstod under Atterboms tid som 
professor. Lorenzo Hammarsköld hade visserligen med Svenska vitterheten 
(1818–19) utgivit en första historisk kartläggning, men först med Atterboms 
Svenska siare och skalder (1841–55) tillkom en större och mer genomarbetad 
svensk litteraturhistoria.

Atterboms ambition var att estetiken skulle utgöra både en filosofisk och 
en historisk vetenskap. Ämnet skulle förena det historiska studiet av konst, 
vitterhet och humanistisk kultur med den filosofiska reflexionen kring dessa 
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företeelser. Därmed skulle estetiken utgöra såväl ett grundläggande bild-
ningsämne som en egen klart utmejslad vetenskaplig disciplin. Under Atter-
boms egen tid fungerade denna vida definition hjälpligt, men därefter blev 
ämnets inriktning och avgränsning en återkommande källa till spänning. 
Resultatet blev framför allt att estetikens betydelse under 1800-talets se-
nare del minskade till förmån för litteratur- och konsthistorien. Under hela 
1800-talet företräddes estetikämnet av professorer som själva var uppburna 
skalder vid sidan av sin vetenskapliga gärning. Lärostolens fem första inneha-
vare – Per Daniel Amadeus Atterbom, Carl Wilhelm Böttiger, Bernhard Elis 
Malmström, Carl Rupert Nyblom och Henrik Schück – tillhörde samtliga 
Svenska Akademien. Det förelåg således inga vattentäta skott mellan littera-
tur, litteraturkritik och litteraturhistoria.

Böttiger och B.E. Malmström

I juli 1855 avled Atterbom, varvid professuren blev ledig. Fem sökande an-
mälde intresse, men både Emanuel Matthias Olde och Sten Johan Stenberg 
drog sig ur konkurrensen. Lundadocenten Gustaf Ljunggren fullföljde där-
emot sin ansökan och uppfördes i tredje förslagsrum. Han blev således kom-
petensförklarad, vilket troligen hade varit hans huvudsakliga målsättning. 
Ljunggren hade framtiden för sig men kunde ännu inte mäta sig med de 
båda huvudkandidaterna: Bernhard Elis Malmström, som uppehöll profes-
suren under vakansperioden, och Carl Wilhelm Böttiger.

I maj 1856, innan tillsättningen var avgjord, firade Uppsala studentkår 
Atterboms minne under högtidliga former i Carolinasalen. Till högtidsta-
lare utsågs Malmström, vilket tolkades som att kåren ville markera att han 
var deras favorit i det pågående tillsättningsärendet. Valet av talare var an-
märkningsvärt, eftersom Böttiger hade stått Atterbom betydligt närmare än 
Malmström, såväl vetenskapligt som på det personliga planet. Malmströms 
tal blev heller inte det äreminne som de flesta hade förväntat sig. Visserli-
gen framhöll han att med Atterbom ”slocknade den aftonstjerna, som för 
nära ett halvt sekel sedan såsom morgonstjerna uppgick på Swenska diktens 
himmel och bådade en ny dag”, men han distanserade sig samtidigt från den 
tyska romantiken och därmed indirekt även från Atterbom.

En månad efter minnesfesten samlades fakulteten för att utreda de tre 
återstående kandidaternas kompetens, varvid uppstod en principiell dis-
kussion om estetikämnets omfattning som sedan fortsatte i konsistoriet. 
 Christopher Jacob Boström hävdade att den sköna konstens filosofi inte hörde 
till professuren, varför han frånkände Malmströms specimen ”Om det natur-
sköna” (införd i Nordisk universitets-tidskrift 1856) meritvärde för den aktu-
ella lärostolen. Att av en ”Aestheticus” begära insikter i de sköna  konsternas  
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filosofi var lika absurt som att kräva att en historiker skulle behärska hi-
storiens filosofi eller att en matematiker skulle äga djupa insikter i mate-
matikens filosofi. Boström förordade således en klar inskränkning av äm-
net jämfört med hur det hade definierats under Atterboms tid. Visserligen 
fick Boström mothugg, denna gång även från den eljest lojale boströmianen 
 Sigurd Ribbing. Denne ansåg visserligen att litteraturhistorien borde utgöra 
estetikämnets kärna, men tillerkände även filosofin betydelse. I praktiken 
innebar Boströms linje ett stöd för Böttiger, som knappast alls hade berört 
estetikämnets mer filosofiska aspekter. När å andra sidan Ribbing och hans 
meningsfränder underströk att lärostolens innehavare förväntades äga både 
historiska och filosofiska insikter om ämnet innebar det underförstått att de 
förordade Malmström.

Konsistoriets omröstning slutade med att Malmström med minsta möj-
liga marginal (tolv röster mot elva) uppfördes i första förslagsrum, vilket 
emellertid inte hindrade att det till slut blev Böttiger som utnämndes. Av-
görande för utgången blev att den tillförordnade universitetskanslern Hen-
rik Reuterdahl tog parti för Böttiger, eller kanske snarare mot Malmström, 
vars hegelianska åskådning han djupt ogillade. I sitt utlåtande skrev han att 
Malmström visat sig vara ”en rask och kraftfull lärjunge af en speculatif 
skola – men af en skola, som i sina consequenser lemnar rum för stora be-
tänkligheter”. I december 1856 stod det klart att Böttiger hade gått segrande 
ur konkurrensen. Malmström blev i stället befordrad till extra ordinarie 
professor i estetik och modern litteratur. Denna kompensation förmådde 
dock endast hjälpligt lindra Malmströms besvikelse, i synnerhet som lönen 
var avsevärt sämre än en ordinarie professors.

Carl Wilhelm Böttiger hade kommit till Uppsala från födelsestaden 
Västerås som artonåring 1825. Han hette ursprungligen Lars Fredric Carl 
Wilhelm Böttiger, men lade bort de två första förnamnen när han inskrevs 
vid universitetet. Efter avlagd magistergrad tjänstgjorde han som extra ordi-
narie amanuens vid universitetsbiblioteket, varpå han kallades till docent i 
praktisk filosofi under Samuel Grubbe. Kort därefter lämnade han Uppsala, 
sedan han av Svenska Akademien erhållit medel för en utländsk studieresa 
1835–36. Efter hemkomsten tjänstgjorde han under ett par år som extra or-
dinarie adjunkt i tyska och italienska, men lämnade återigen Uppsala 1839 
för att tillbringa ett år vid universitetet i Berlin. År 1845 utnämndes han 
till extra ordinarie professor i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur 
efter att dessförinnan under ett par år ha innehaft adjunkturen i tyska och 
italienska. Böttiger gjorde sig tidigt känd som en framstående skald. Han de-
buterade vid tjugotre års ålder med samlingen Ungdomsminnen från Sångens 
stunder. Flera diktsamlingar följde, däribland Lyriska stycken I–II (1837–39). 
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Bland hans mest kända dikter finns ”Qväll och frid” (ofta kallad ”Stilla skug-
gor”) och ”Hjelten som bedjen”, vilka tonsattes av Erik Gustaf Geijer respek-
tive Otto Fredrik Tullberg. Hans framgångar som lyriker öppnade dörrarna 
för honom till den litterära salongsmiljön kring överstinnan Malla Silfver-
stolpe. I sin diktning var Böttiger påtagligt inspirerad av Esaias Tegnér, med 
vars dotter Disa han ingick äktenskap (hennes andra) 1835. År 1845 belöna-
des han av Svenska Akademien för sin ”Sång öfver Carl XIV Johan”, och två 
år senare efterträdde han sin svärfar på stol nummer åtta. Böttigers inträdes-
tal i Svenska Akademien över Tegnér inledde en serie biografiska essäer om 
bland andra Johan Henric Kellgren och Erik Johan Stagnelius, vilka befäste 
hans rykte som framstående minnestecknare. Kort efter Tegnérs död tid 
inledde han dessutom utgivningen av dennes Samlade skrifter. Böttigers pie-
tetsfulla förhållande till Tegnér komplicerade hans förhållande till den yngre 
generationen skalder och litteraturforskare vid universitetet, något som blev 
särskilt tydligt sedan Lorentz Dietrichson inlett sin systematiska kritik av 
Tegnérdiktningen vid 1860-talets början.

Böttigers professorstillträde 1856 kan betraktas som en vändpunkt i hans 
liv; vetenskapen, inte diktningen, blev därefter det huvudsakliga målet för 
hans strävanden. Han ansågs vara en pålitlig historiker, och i sina föreläs-
ningar försökte han uppehålla idén att ämnet på en gång skulle vara en 
historisk och filosofisk disciplin. Någon egentlig prägel på lärostolen i es-
tetik hann han aldrig sätta, eftersom den delades halvtannat år efter hans 
utnämning. Under en längre tid hade nämligen behovet av en lärostol för de 
moderna språken påtalats i olika sammanhang. I mars 1858 beviljade riksda-
gen ett årligt anslag om 4 000 kronor ”för ordnandet vid båda universiteten 
af undervisningen i nyeuropeisk lingvistik, modern litteratur och estetik”. 
En ny professur skapades således, och både Böttiger och Malmström tog 
aktiv del i diskussionen om hur ämnena skulle fördelas mellan de båda läro-
stolarna. Deras gemensamma förslag antogs, varvid fastställdes att den ena 
professuren skulle omfatta nyeuropeisk lingvistik, modern litteratur och 
estetik, den andra estetik samt litteratur- och konsthistoria.

Kungl. Maj:t gav Böttiger möjlighet att välja vilken av dessa lärostolar 
han ville övertaga. Han föredrog professuren i nyeuropeisk lingvistik, vil-
ken han sedan innehade fram till sin pensionering 1867. Han fortsatte att 
bedriva litteraturhistorisk forskning även efter övergången till lingvistiken. 
Hans senare vetenskapliga författarskap omfattade till exempel monografin 
Aurora-förbundet i Upsala (1874). Böttigers Samlade skrifter utgavs i sex delar 
mellan 1856 och 1881. I den sista delen ingår hans självbiografi från skolti-
den i födelsestaden Västerås och studentåren i 1820-talets Uppsala, vilken 
senare har omtryckts vid flera tillfällen.
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Professurens delning öppnade vägen för Bernhard Elis Malmström. Till-
sättningen av den nyinrättade professuren i estetik och litteraturhistoria 
blev en formsak, i synnerhet som Malmströms ende medtävlare, Sten  Johan 
Stenberg, även denna gång återkallade sin ansökan. Om Malmströms kom-
petens rådde givetvis inga tvivel, eftersom han bara två år tidigare hade 
erhållit förstarummet till professuren i modern litteratur och estetik. 

Malmström hade kommit till Uppsala 1835 sedan han genomgått läro-
verket i Strängnäs. Hans första studier ägnades teologin och ledde till en 
dimissionsexamen, men eftersom han var för ung för att prästvigas började 
han studera historia och filosofi. I likhet med företrädarna Atterbom och 

Estetiker med olika inriktning
Efter Per Daniel Amadeus Atterboms bortgång 1855 konkurrerade Carl Wilhelm Böt-
tiger och Bernhard Elis Malmström om professuren. Konsistoriet förordade med knapp 
majoritet Malmström, som dock fick stå tillbaka för sin äldre medsökande. Både Böttiger 
och  Malmström räknades bland landets ledande kulturpersonligheter, tillhörde Svenska 
 Akademien och var respekterade skalder. Därutöver hade de föga gemensamt och de 
representerade skilda politiska synsätt: Böttiger var konservativ, Malmström liberal. Böttiger 
var svärson till Esaias Tegnér, vars minne han vårdade med stort pietet. Malmström var 
betydligt mindre entusiastisk inför den Tegnérska efterklangsromantiken. År 1858 delades 
Böttigers lärostol, varvid självständiga professurer inrättades dels i nyeuropeisk lingvistik, 
dels i estetik samt litteratur- och konsthistoria. Böttiger valde att övertaga den förstnämnda 
professuren och Malmström var självskriven när den andra utlystes.

Carl Wilhelm Böttiger till vänster och Bernhard Elis Malmström till höger. 
Fotografier av Emma Schenson respektive Henri Osti.
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Böttiger var det som skald han först gjorde sig bemärkt. Åren kring 1840 
publicerade han dikter som ”Fiskarflickan på Tynnelsö”, ”Hvi suckar det 
så tungt uti skogen?”, samt elegin ”Angelika”, som belönades med Svenska 
Akademiens stora pris. Hans poetiska talanger gjorde att han ofta anlita-
des som talare vid akademiska festligheter. Han var en flitig kritiker, som 
bevakade akademiska angelägenheter i olika tidningar och tidskrifter. Han 
medverkade i den av Carl Julius Lénström utgivna Eos, som på sin tid sam-
lade Sveriges och universitetets unga litterära förmågor. Under 1840-talet 
blev han en återkommande medarbetare i både Intelligensbladet och Frey. 
I Tidskrift för litteratur införde han 1852 artikeln ”Är vår tid poetisk?”, där 
han polemiserade mot den liberale publicisten Carl Fredrik Bergstedt, som 
hade angripit ”den usla litteraturen” och anklagat samtiden för att vara allt-
för upptagen av estetiska fantasiprodukter. Bergstedt gjorde sig därmed till 
tolk för ett framträngande naturvetenskapligt bildningsideal, som uppfat-
tade den idealistiskt färgade humanistiska bildningen som en otidsenlig, i 
vissa fall reaktionär, lyxvara.

År 1842 promoverades Malmström till filosofie magister för att året där-
på bli utnämnd till docent i estetik sedan han inför Atterboms presidium 
hade försvarat den Hegelinfluerade avhandlingen Grunddragen af Aristote-
les’ lära om poesien. Malmströms kritiska inställning till fosforismen och 
hans hegelianska inriktning hindrade således inte att han gjorde akademisk 
karriär under Atterbom, som i det avseendet visade prov på stor vidsyn. På 
det personliga planet stod Atterbom och Malmström däremot inte varandra 
nära. Malmström kände sig främmande för den upsaliensiska salongskultu-
ren, inom vilken fosforismens ideal levde vidare. Till Malla Silfverstolpes 
salong blev han inbjuden en gång men återvände aldrig. Han vidgade i stället 
sina vyer genom att företaga en halvårslång resa till Italien i sällskap med 
astronomen Gustaf Svanberg. I Rom sammanträffade han med många av de 
svenska konstnärer som vistades där, till exempel Johan Peter Molin, Johan 
Niclas Byström, Bengt Fogelberg, Olof Södermark och Uno Troili. Malm-
ströms ointresse för de upsaliensiska salongsmiljöerna berodde inte bara på 
ideologiska motsättningar. Härtill bidrog också att han hade enstöringens 
hela läggning. I likhet med Böttiger blev professorstillträdet för Malmströms 
vidkommande ett slags vattendelare. Under sina första år som akademisk 
lärare fortsatte han sitt lyriska författarskap, men från och med 1850-talet 
ägnade han sig nästan uteslutande åt sin lärarverksamhet. År 1848 hade han 
föreläst om Hegels estetik, och därefter uppmärksammade han både estetik 
och litteraturhistoria. I början av 1850-talet behandlade han såväl den svens-
ka som den allmänna litteraturhistorien, men efter 1856 – det vill säga under 
hela professorstiden – föreläste han nästan uteslutande om den svenska lit-
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teraturhistorien. Undantaget utgjorde de tre terminer i början av 1860-talet 
som han ägnade åt Orientens, antikens och den tidiga medeltidens konst-
historia. Till viss del berodde hans begränsade intresse för konsthistorien på 
avsaknaden av ett ordentligt konstmuseum, anpassat för undervisningen. I 
en skrivelse till konsistoriet i februari 1865 beklagade Malmström situatio-
nen: ”Till ett sannt studium af konsthistorien gör ej tillfyllest att känna stora 
konstnärers namn och lefnadsöden eller stora konstverks tillvaro, ålder och 
förvaringsorter, hvilket kan inhemtas i böcker; utan dertill hörer väsent-
ligen att lära sig inse hvad som i allmänhet är skönt i ett konstalster, och 
huru det skönas företeelse i ett tidehvarf och hos en konstnär skiljer sig från 
dess uppenbarelse i ett annat tidehvarf och hos en annan konstnär. Denna 
insigt kan endast genom lefvande åskådning af konstens mästerverk förvärf-
vas.” Förhållandet för konstundervisningen skulle förbättras väsentligt under 
1860-talets andra hälft, men då var Malmström redan död.

Malmströms föreläsningar om den svenska litteraturhistorien utgavs 
postumt som delarna ett till fem i hans Samlade skrifter under benämningen 
”Grunddragen af Svenska Vitterhetens historia”. Däri skildras den svenska 
litteraturhistorien från Stiernhielm fram till 1820-talet. I likhet med Böttiger 
ville Malmström förena den filosofisk-estetiska och den empirisk-historiska 
inriktningen av litteraturstudiet, men från och med 1850-talet försköts hans 
intresse allt mer åt den historiska sidan av ämnet.

När Malmström stod i katedern befann han sig bland meningsfränder. 
De unga poeter, som samlades kring hans föreläsningar, delade hans motvilja 
mot den Tegnérska efterklangsromantiken. Trots detta blev Malmströms 
betydelse som lärare begränsad. Han var alltför inbunden och svårtillgäng-
lig för att kunna stå på förtrolig fot med sina elever, och för många av dem 
framstod han närmast som en enstöring. Hans folkskygghet omvittnades av 
många och hans umgänge bestod främst av medlemmarna i det beryktade 
punschkotteriet Olle Pilström. Malmström var bara fyrtionio år när han dog 
i juni 1865. Fem år senare tog bland andra Carl Rupert Nyblom, Carl David 
af Wirsén och Herman Solander initiativ till en insamling för att resa min-
nesvården på hans grav på Uppsala kyrkogård.

Vid sidan av den inbundne och svårtillgänglige Malmström fick norr-
mannen Lorentz Dietrichson stort inflytande som universitetetslärare un-
der 1860-talet. Det ryktbara Namnlösa sällskapet formades som ett resultat 
av hans föreläsningsserie ”Indledning i Studiet af Danmarks Literatur i vort 
Aarhundrede”, som hölls i Ecclesiasticum under våren 1860. Malmström fick 
snart stor respekt för Dietrichsons förmåga, varför han uppmanade denne att 
snarast låta trycka sin avhandling. Problemet var att universitetsstatuterna 
krävde att avhandlingar skulle försvaras på samma språk som de var förfat-
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tade, alternativt på latin. Dietrichson behärskade inte latinet tillräckligt bra, 
samtidigt som det inte fanns någon tillgänglig opponent som kunde norska. 
Någon dispens kunde inte utverkas, varför Malmström till slut föreslog att 
Dietrichson skulle kallas till docent utan disputationsprov. I maj 1860 föror-
dade fakulteten Dietrichsons kallelse, men hans norska nationalitet ställde 
till problem: det var nämligen oklart om en icke-svensk medborgare kunde 
utses till docent vid ett svenskt universitet.

Ytterligare en sak bidrog till att Dietrichsons utnämning drog ut på ti-
den. Under en föreläsningsserie om Nordens nationalskalder i Stockholm 
hade han nämligen dristat sig till att kritisera Esaias Tegnér, som han be-
traktade som en mindre originell skald än Oehlenschläger och Runeberg. 
Frithiofs saga påstods vara i avsaknad av den nationella tids- och lokalfärgen, 
och om Tegnérs författarskap över huvud framhöll Dietrichson att det en-
sidigt utbildade den glänsande tonen. Tegnér var därför en skicklig vältalare 
snarare än en verklig poet. Ståthållarstriden fanns fortfarande i färskt minne 
hos många svenskar, som därför fann det upprörande att en norrman – som 
därtill sökte anställning vid ett svenskt universitet – hade fräckheten att 
nedsabla den svenska nationalskalden. Post- och Inrikes Tidningar kritiserade 
Dietrichson i skarpa ordalag. Flera andra tidningar, däribland Upsala-Posten, 
följde efter. På sina håll inleddes rena kampanjer för att förhindra hans do-
centutnämning och Tegnérs svärson Carl Wilhelm Böttiger gav tydligt sitt 
missnöje tillkänna. Dietrichson stöddes däremot av Bernhard Elis Malm-
ström, som bedömde Tegnér på ett likartat sätt. Även den litterärt intres-
serade prins Oscar, hertigen av Östergötland, tog Dietrichsons parti och 
introducerade honom i den krets av poeter (Herman Sätherberg, C.V.A. 
Strandberg, Carl Gustaf Strandberg, Nils Fredrik Sander med flera) som han 
samlade omkring sig. I mars 1861, när känslorna lagt sig, fick Dietrichson till 
slut sin docentur. Kanslern Gustaf Adolf Sparre stod bakom utnämningen, 
men kanslerssekreteraren Johan Jacob Nordström vägrade att kontrasigne-
ra handlingen. Senare övergick Dietrichson huvudsakligen till konsthisto-
rien. Genom hans försorg införlivades samma år trettioen gipsavgjutningar 
av klassiska antika skulpturer med universitetets samlingar. I mitten av 
1860-talet lämnade han Uppsala, men behöll kontakten med universitetet 
livet igenom. Så sent som i april 1904 höll han tio välbesökta föreläsningar i 
Uppsala om Norges medeltidskonst.

Filosofiskt inriktad var även Daniel Klockhoff, som stod boströmianis-
men nära. Han var bördig från Byske och hade kommit till universitetet 
som nittonåring 1859. I gradualavhandlingen Om den pantheistiska esthetiken 
(1864) presenterade han ett försök att granska Hegels och Friedrich Theodor 
Vischers skönhetslära utifrån ett boströmianskt perspektiv. Sedan han även 
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framlagt studien Om det tragiska (1865) blev han docent i estetik. Klock-
hoff tillhörde Dietrichsons elever och ingick i Namnlösa sällskapet. Under 
1860-talets mitt betraktades han som något av ett geni, men förhoppning-
arna grusades genom hans tidiga bortgång sommaren 1867.

Efter Malmströms död sommaren 1865 visade Gunnar Wennerberg 
intresse för professuren, på vilken många lärare och studenter gärna ville 
se honom. Om Wennerberg hade ansökt skulle han ha varit självskriven, 
men professorslönen var alltför påver i jämförelse med vad en byråchef vid 
eckle sia stik departementet tjänade. Wennerberg ville inte heller gå i vägen 
för sin gode vän Carl Rupert Nyblom. Det fanns dock även andra aspiran-
ter. Fakulteten önskade att docenten Sten Johan Stenberg skulle förordnas 
att uppehålla den lediga professuren. Stenberg ingick i salongsmiljön kring 
landshövdingen Robert von Kræmer och var under 1860-talet förlovad med 
dennes dotter Lotten von Kræmer. Han hade återtagit sina ansökningar när 
professuren i estetik och litteraturhistoria blev ledig efter Atterboms död 
1855 och efter Böttigers övergång till den nyeuropeiska lingvistiken 1858. 
Även denna gång drog han sig ur konkurrensen och avböjde fakultetens 
erbjudande om att få uppehålla den lediga lärostolen. I stället gjorde han 
karriär som ämbetsman i Stockholm.

Nybloms estetiska idealism

Sedan Stenberg tackat nej gick fakultetens erbjudande om professorsvi-
kariatet vidare till Carl Rupert Nyblom, som i ”Upsala studenters namn” 
hade författat en minnesvers vid Malmströms begravning. Nyblom sökte 
professuren tillsammans med Theodor Hagberg och de förklarades båda 
kompetenta av fakulteten. När konsistoriet sammanträdde för att upprätta 
förslaget gjorde Carl Wilhelm Böttiger vad han förmådde för att lyfta fram 
förtjänsterna hos sin adjunkt Hagberg. Majoriteten, som anfördes av Frithiof 
Holmgren och Carl Yngve Sahlin, ansåg däremot att Hagbergs meriter 
främst gällde språkforskningen, inte estetiken. Med betryggande majoritet 
uppfördes Nyblom i första rummet och utnämndes i januari 1867. Utgången 
av konkurrensen blev därmed en tydlig markering av att estetiken och den 
nyeuropeiska lingvistiken hade gått skilda vägar.

Nyblom hade, i likhet med sina företrädare, tidigt framträtt som skald 
och erhöll vid tjugoett års ålder Svenska Akademiens andrapris för dikten 
”Arion”. Året därpå framträdde han med en dikt i samband med avtäckning-
en av Fogelbergs Carl Johan-byst i Carolinaparken. Han begick sin egentliga 
skönlitterära debut 1860 med samlingen Dikter, vilken senare följdes av Vers 
och prosa (1870) samt Rim och bilder (1904). Under 1860-talet tillhörde han 
signaturpoeternas krets, men han odlade sin poetiska ådra även i andra sam-
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manhang, inte minst inom SHT, vars stormästare han var under två decen-
nier. I början av 1870-talet utgav han en svensk översättning av Shakespeares 
sonetter. Sedan 1879 tillhörde han Svenska Akademien.

I mitten av 1850-talet inledde Nyblom sina akademiska studier, vilka 
främst ägnades filosofin. Han studerade för såväl Boström som dennes lär-
jungar och tog starka intryck av deras idealistiska filosofi. År 1857 lade han 
fram sin magisteravhandling Om det komiska och dess förhållande till hu-
morn. Med hjälp av ett statligt stipendium kunde han i början av 1860-talet 
genomföra en tvåårig studieresa till Tyskland, Italien och Frankrike. Han 
reste över Rhenlanden till Paris, och studerade bland annat de gotiska kate-
dralerna. Sannolikt väcktes redan här hans tankar kring Uppsala domkyrkas 
omgestaltning. I början av 1862 reste han vidare till Italien, varifrån han 
efter hemkomsten nedtecknade reseminnen under titeln Bilder från Italien, 
tecknade af Carlino (1864). I Rom mötte han sin blivande hustru, barnboks-
författaren Helena Nyblom, född Roed.

Efter hemkomsten började Nyblom offentligt förmedla sin syn på este-
tiken som vetenskap, bland annat genom en uppmärksammad föreläsnings-
serie i Stockholm 1864. Han var en framstående föreläsare, som ofta lockade 
stora åhörarskaror. Vid samma tid (1865) grundades på Nybloms initiativ 
Svensk literatur-tidskrift. Nyblom blev dess förste redaktör och bland de öv-
riga medarbetarna fanns hans kamrat från Namnlösa sällskapet, historikern 
Hans Forssell. Tidskriftens ambition var att skapa en förbindelse mellan den 
akademiska litteraturforskningen och den bildade allmänheten. Projektet 
slog väl ut och prenumerantantalet växte snabbt till 1 200.

År 1866 framlade Nyblom sitt professorsspecimen Om innehåll och form 
i konsten. Han utlade däri sin estetiska åskådning som dels byggde på form-
estetiken, som den utarbetats av Johann Friedrich Herbart och Robert von 
Zimmermann, dels på Boströms filosofi. Nyblom hämtade dock impulser 
från många håll, varför han företrädde ett slags allmän eklektisk idealism. 
Han hade således en pragmatisk grundsyn och förenade en idealistisk in-
ställning med en empirisk metod. Detta innebar bland annat att han gjorde 
en metodologisk åtskillnad mellan professurens olika underdiscipliner. Este-
tiken var, menade han, i princip ohistorisk; den utgjorde ett slags allmängil-
tig skönhetslära, vilken måste studeras med hjälp av filosofisk spekulation. 
Konsthistorien och litteraturhistorien skulle däremot studeras utifrån em-
piriska metoder. I slutändan kunde de båda metoderna befrukta varandra. 
Estetiken förmedlade å ena sidan kunskap om det metafysiska skönhets-
ideal, som utgjorde målet för konsthistoriens utveckling. Å andra sidan var 
det genom det empiriska studiet, som man kunde följa och kartlägga den 
historiska utvecklingen. 
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Utmärkande för Nyblom var dessutom den tidstypiska historismen och 
det utvecklingstänkande som vuxit fram genom Johann Gottfried Herders 
och bröderna Schlegels inflytande. Med detta följde ett intresse för den na-
tionella diktningen och en holistisk syn på poesin som en organisk del av na-
tionen. År 1868 formulerade han sitt program i en artikel i Svensk literatur-
tidskrift: ”Roten till konstens särskilda beskaffenhet hos ett visst folk hafva 
vi naturligen ytterst att söka i detta folks nationalkaraktär och anlag [- - -]. 
Stammen, som spirar fram från denna nit och lyfter blomman mot ljuset, är 
folkens yttre lif, sådant det gestaltat sig i den historiska utvecklingen.” Detta 
synsätt – besläktat med historikernas statsidealism – satte den politiska his-
torien i centrum, och som en följd blev den estetiska epokindelningen un-
derordnad den allmänhistoriska. 

Som professor föreläste Nyblom över både litteraturhistoriska och 
konsthistoriska ämnen. Under 1860- och 1870-talen uppmärksammade 

Konst- och litteraturhistoriker
Nordens ledande konst- och litteraturhistoriker under slutet av 1800-talet syns här samlade 
i samband med konstnärsmötet i Göteborg 1891. Från vänster den danske konsthistorikern 
och Köpenhamnsprofessorn Julius Lange, Uppsalaprofessorn i konst- och litteraturhistoria Carl 
Rupert Nyblom, Lundaprofessorn i samma ämne Henrik Schück, dennes närmaste företrädare 
Gustaf Ljunggren, Göteborgsprofessorn Karl Warburg samt Lorentz Dietrichson, professor i konst-
historia vid universitetet i Kristiania. Dietrichson, Warburg och Schück hade tidigare varit docenter 
i Uppsala, dit Schück återvände som professor 1898.
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han uteslutande historiska ämnen, men under större delen av 1880-talet 
stod konsthistorien och poetiken i centrum. Därefter återgick han på nytt 
till historiska ämnen, vilka dominerade föreläsningarna under 1890-talet. 
 Nyblom berörde uteslutande den allmänna, inte den svenska, litteratur-
historien. Konsthistorien tillmättes avsevärt större betydelse av Nyblom i 
jämförelse med företrädaren Malmström. Uppslagen till och strukturen för 
sina konsthistoriska föreläsningar hämtade han från samtida tyska konsthis-
toriker, framför allt från Carl Schnaase och dennes Geschichte der bildenden 
Künste i sju band (1843–64). Genom sina föreläsningar lade Nyblom grun-
den till konsthistorien som en särskild disciplin, även om professuren inte 
delades förrän tjugo år efter hans pensionering. År 1870, efter Johan Ways 
avgång, övertog Nyblom prefektskapet för Uppsala universitets konstmu-
seum. Vid samma tid tillträdde Birger Lignell tjänsten som ritmästare vid 
universitetet; den befattningen utvecklades successivt till att bli ett slags 
extra lärartjänst i konsthistoria. Det dröjde dock till 1909 innan tjänsten 
drogs in för att 1911 ersättas dels med en amanuensplats vid konstmuseet, 
dels med ett arvode för en ritlärare. 

Nybloms personliga intresse för konsthistorien innebar inte att han ring-
aktade litteraturhistorien. Merparten av de avhandlingar som ventilerades 
under Nyblom var litteraturhistoriskt inriktade. Bland dem som disputerade 
under hans färla fanns framstående litteraturhistoriker som Henrik Schück, 
Karl Warburg och Oscar Levertin. Dessutom bör det understrykas att litte-
raturhistorien och poetiken intog de mest centrala positionerna bland pro-
fessurens tre läroämnen när det gällde examensfordringarna. Av Verdandis 
studiehandbok från 1887 framgår att kraven för approbaturkursen endast 
omfattade poetik, svensk litteraturhistoria och läsning av svensk skönlit-
teratur. Man kunde alltså bli godkänd utan att ha läst en rad konsthistoria.

Nyblom var verksam under ett halvt sekel och hans författarskap är 
mycket omfattande. Bland hans skrifter kan nämnas tvåbandsverket Este-
tiska studier (1873–84). Därutöver publicerade han bland annat en serie mo-
nografier över Johan Tobias Sergel, Adolf Fredrik Lindblad, Carl  Fredrik 
Adelcrantz, Fredrik Wilhelm Scholander och Fredrika Bremer. Det var 
goda översikter och sammanställningar, men ändrar knappast omdömet att 
 Nybloms betydelse var större som lärare och kulturpersonlighet än som 
vetenskaplig forskare. För den yngre generationen av litteraturhistoriker och 
kritiker framstod hans inriktning som antikverad, varför hans betydelse för 
dem inte blev särskilt stor. Klara Johanson har lämnat denna träffande ka-
rakteristik: ”Han var den siste av sin art, ett minne från Karl XV:s tid, och 
jag minns ej utan saknad hans ohycklade, om än dogmatiska adoration in-
för berömd litteratur, en intagande kontrast till den fräcka och kallblodiga 
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forskning som stod i begrepp att med laboratorieattiralj och uppkavlade 
ärmar invadera parnassen. Han var en epikuré från l’ancien régime och vi 
blev hantverkare.”

Nyblom var djupt engagerad i uppförandet av det nya universitetshu-
set och vid tillkomsten av John Börjesons Geijerstaty. Dessutom tillhörde 
han de drivande krafterna bakom Uppsala domkyrkas omgestaltning mellan 
1885 och 1893. Få andra personer har blivit så intimt förknippade med det 
oscarianska Uppsala som Nyblom, men när han väl blev emeritus 1897 valde 
han att bosätta sig i Stockholm. Vid Linnépromotionen tio år senare skulle 
han kreeras till jubeldoktor, men han låg döende och kunde inte resa till 
Uppsala. Hans elev Henrik Schück begav sig i stället till Stockholm för att 
personligen överlämna lagerkransen till sin lärare och företrädare, som dock 
inte längre var kontaktbar och som dog bara några dagar senare. Nybloms 
memoarer, vilka kronologiskt sträcker sig fram till hans professorstillträde 
1867, utgavs postumt under titeln En sjuttioårings minnen (1908).

Docent under Nyblom var Carl David af Wirsén, som anlänt till Uppsala 
1860 och snart upptogs som medlem i Namnlösa sällskapet. Han försva-
rade 1866 sin avhandling Jemförelse mellan Vischers och Zeisings åsigter om 
det humoristiska. Som nybliven doktor tillbringade han ett år utomlands, 
huvudsakligen i Paris. Under resan färdigställde han manuset till Studier 
rörande reformerna inom den franska vitterheten under sextonde och nittonde 
 seklen (1868), ett arbete som meriterade honom för en docentur. Från 1870 
tjänstgjorde han vid sidan om docenturen som lärare vid Högre allmänna 
läroverket i Uppsala. Han var emellertid sjuklig och hade svårt att finna sig 
till rätta som läroverkslektor, varför han tacksamt emottog ett erbjudande 
om en tjänst som museibibliotekarie i Göteborg. Tanken var att han skulle 
ansvara för stadens offentliga bibliotek och konstsamlingar samt hålla före-
läsningar i litteraturhistoria. Nyblom, som inte ville förlora sin docent, före-
slog i konsistoriet att Wirsén skulle anställas som extra ordinarie professor 
i estetik och kulturhistoria med en årslön om 4 500 kronor. Enligt Nyblom 
var det av största vikt att universitetet kunde behålla Wirsén, som han be-
traktade som en av dess allra främsta yngre lärare. När frågan behandlades i 
fakulteten lovordade han de vetenskapliga arbeten som Wirsén hade fram-
lagt, särskilt docentavhandlingen, som han räknade ”till de yppersta littera-
turhistoriska afhandlingar, som vid våra universitet framkommit”. Vid sidan 
av detta fäste Nyblom stor vikt vid Wirséns lyriska författarskap, eftersom 
han fann lämpligt om ”målsmännen för vetenskapen om det sköna sjelfva 
i någon mon äro konstens utöfvare”. Han framhöll att ”den upphöjda rikt-
ning som utmärker doc. Wirséns skaldskap, är icke blott en högst väsentlig 
länk i kedjan af vårt Universitets idébärare utan enligt min tanke just såsom 
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sådan i de yngres led rent af omistlig”. Fakulteten tillstyrkte förslaget, men 
Carl Yngve Sahlin, Sigurd Ribbing och Theodor Hagberg reserverade sig. 
De anförde två skäl, dels att fakulteten hade ett flertal äldre docenter som 
med större rätt kunde göra anspråk på befordran, dels att Wirsén inte var så 
överlägsen alla tänkbara medsökande att en kallelse skulle vara försvarbar. 
Deras ord vägde tungt och förslaget föll i konsistoriet. Därmed var Wirséns 
tid som universitetslärare över. Han tillträdde tjänsten i Göteborg, men flyt-
tade tillbaka till Stockholm när han några år senare invaldes i Svenska Aka-
demien. Under de följande åren fungerade han som litteraturkritiker i bland 
annat Post- och Inrikes Tidningar och Vårt Land, innan han 1884 utsågs till 
Akademiens ständige sekreterare.

Till Nybloms elever i samma forskargeneration hörde Herman Solander, 
som blivit docent med avhandlingen Theistiska esthetiken i Tyskland (1866). 
I Uppsala gjorde han sig känd som ofta anlitad akademisk tillfällesdiktare; 
exempelvis svarade han för hyllningskvädet till festföremålet i samband 
med studentkårens fest för Viktor Rydberg på Gillet 1868. Under de föl-
jande åren verkade han som docent men också som läroverkslärare. I mitten 
av 1870-talet lämnade han universitetet och blev så småningom rektor för 
läroverket i Härnösand. Han omkom genom en olyckshändelse 1882.

Flera andra Nyblomelever kom, i likhet med Wirsén och Solander, att 
huvudsakligen verka utanför Uppsala universitet, däribland Wilhelm Sved-
bom, Georg Göthe och Karl Warburg. Svedbom blev docent 1872 på en 
avhandling om frihetstidens tragiska diktning, men han övergick snart till 
musiken och en verksamhet som tonsättare. Redan under Uppsalatiden 
hade han gjort sig känd som pianist och kompositör och i mitten av 1870- 
talet blev han sekreterare i Musikaliska Akademien och lärare vid konser-
vatoriet för musikhistoria och estetik. Göthe disputerade 1875 på avhand-
lingen Historisk öfversigt af de vittra samfunden i Sverige före Svenska Akade-
miens stiftelse, varefter han tillträdde en anställning vid Nationalmuseum, 
där han senare blev föreståndare för måleri- och skulptursamlingarna. Han 
gjorde sig känd som en framstående kännare av Johan Tobias Sergel, över 
vilken han författade en stor monografi.

Warburg disputerade och blev docent 1876. Avhandlingen ägnade han 
det svenska lustspelet under frihetstiden, en epok som låg honom varmt om 
hjärtat. Han utgav senare monografier över Dalin, Lenngren, Ehrensvärd och 
Lidner. Redan i början av 1870-talet hade han börjat medverka i Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning, till vars redaktion han rekryterades 1877. Un-
der det följande decenniet verkade han som tidningsman och som bibliote-
karie vid Göteborgs museum. År 1891 tillträdde Warburg den nyinrättade 
professuren i estetik, litteratur- och konsthistoria vid Göteborgs högskola, 
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men vid sekelskiftet 1900 flyttade han till Stockholm för att bli biblioteka-
rie vid Nobelbiblioteket. Slutligen utsågs han 1909 till professor i litteratur-
historia i Stockholm efter Oscar Levertin, som avlidit tre år tidigare.

Under 1882 disputerade två andra forskare som tillhörde en yngre ge-
neration Nyblomelever. Ernst Meyer lade fram avhandlingen Studier i den 
ronsardska skolans poesi och Henrik Schück försvarade Hufvudriktningarna 
inom femtonhundratalets engelska renässancelitteratur. De var mycket goda 
vänner och förenades i sin negativa inställning till Carl David af Wirsén. 
Redan 1883 diskuterade Meyer och Schück den sistnämndes möjligheter att 
kunna efterträda Gustaf Ljunggren som professor i Lund. Att Wirsén skulle 
utgöra ett hot mot Schück vägrade Meyer att tro: ”Han är en poetisk evnuck 
som bragt upp sin konstlade kastratröst till musikskalans absolut högsta 
tonart, och då de andra djuren ryta och brumma och tjuta i skogen, så sitter 
han som en liten sångfågel på sin gren och kvittrar så lifligt att han borde få 
ett dussin hagel i magen.” Samma år (1883) utgav Schück den i tjugofem ex-
emplar tryckta satiren Några sånger Davids till att föresjunga, i vilken Wir-
séns sentimentala poetiska idyller avhånades.

Ernst Meyer utvecklade ett omfattande författarskap, i vilket han be-
handlade vitt skilda ämnen som drottning Christinas litterära verksamhet i 
Italien, Beata Rosenhane och Carl XI:s studenttid. Även i sin undervisning 
behandlade han huvudsakligen svenskt material, vilket inte tillhörde van-
ligheterna under Nybloms professorstid. Meyers föreläsningsserie ”Svenska 
litteraturens historia”, som han inledde hösten 1889, var faktiskt den första 
på tjugofem år som ägnades den inhemska litteraturen. Nyblom behandlade, 
som nämnts, endast den allmänna litteraturhistorien. Bland Meyers insatser 
kan vidare nämnas att han sammanställde antologin Svenska parnassen: Ett 
urval ur Sveriges klassiska litteratur (1889–91) samt författade ett antal spex 
och skådespel. Han övergick senare till en karriär som biblioteksman och 
utnämndes 1910 till förste bibliotekarie vid universitetsbiblioteket.

Edvard Petrini blev 1889 docent i estetik sedan han försvarat en avhand-
ling om Zimmermanns lära om de estetiska formerna. Petrini svarade för 
både enskild och offentlig undervisning i estetik under såväl Nyblom som 
Schück. Han framstod därmed som estetikens målsman vid universitetet 
under en period då disciplinerna konst- och litteraturhistoria började gå 
skilda vägar. För egen del övergick han vid sekelskiftet till en docentur i 
teoretisk filosofi, men han fortsatte att propagera för att estetiken skulle bli 
ett självständigt universitetsämne. Vid ett möte inom föreningen Minerva 
1904 påpekade han att lärostolar i estetik fanns vid flera tyska universitet 
samt i Österrike-Ungern, Schweiz och Polen. Petrinis tal uppmärksamma-
des av lokaltidningarna i båda universitetsstäderna. Lunds Dagblad under-
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strök att den dystra bild Petrini lämnade om estetikens ställning förvisso 
kunde stämma avseende Uppsala, men inte när det gällde Lund. Tidningen 
förklarade att det visserligen kunde vara önskvärt med en särskild professur 
i estetik men tillade att det var ”mera af behofvet påkalladt, att litteratur- 
och konsthistoria snart finge hvar sin lärostol”. Petrini studerade somma-
ren 1901 för Wilhelm Wundt i Leipzig och utgav ett flertal psykologiska 
arbeten. Denna inriktning präglade även hans estetiska verksamhet. I talet 
hos föreningen Minerva framhöll han att det kännetecknande för den nyare 
estetiken var att den var psykologisk, det vill säga begreppet skönhet tillföll 
inte föremålen i sig, utan uppstod i relationen mellan föremål och betrak-
tare. Petrini erhöll långt senare professors namn, men hans förhoppning om 
en självständig lärostol för estetiken infriades aldrig. Någon större framgång 
fick heller inte hans på sin tid omtalade uppfinning takypoden, ett originellt 
mellanting mellan cykel och rullskridsko. 

En annan litteraturhistoriker med estetisk inriktning var docenten 
 Richard Steffen. Han efterträdde Petrini som ordförande i Ästetiska fören-
ingen, men lämnade snart Uppsala för en karriär som skolman. Han utgav 
läroböcker i svensk litteraturhistoria och blev rektor för Visby läroverk.

Schück och den komparativa litteraturhistorien

Nyblom efterträddes 1898 av Henrik Schück, som återvände till Uppsala 
efter åtta år som professor i Lund. Han hade ursprungligen burit moderns 
efternamn Sjöberg och först efter faderns bortgång i början av 1870-talet 
fick han rätt att övertaga det Schückska namnet. Han inskrevs vid Upp-
sala universitet 1873 och framstod snart som ett lovande forskarämne. Från 
början bedrev han studier i filosofi, men utan att riktigt känna sig tillfreds 
med boströmianismens ställning som rättesnöre. Däremot fick han mycket 
god kontakt med Sigurd Ribbing, vars föreläsningar om Platons idélära han 
hade stort utbyte av. Trots detta lämnade han filosofin och övergick till 
litteraturhistorien. Schück uppskattade även Nyblom som person, ehuru 
denne knappast kunde erbjuda honom någon väsentlig orientering i modern 
kritisk-empirisk litteraturforskning. I metodologiskt hänseende stod han 
Lundaprofessorn Gustaf Ljunggren betydligt närmare. Av större betydelse 
för den unge Schück blev i stället nordisten Adolf Noreen, som i slutet av 
1870-talet introducerade den moderna junggrammatiken vid universitetet. 
Troligen var det Noreen som övertalade Schück att även taga med nordiska 
språk i sin filosofie kandidatexamen.

Till skillnad från Noreen och nästan alla sina generationskamrater var 
Schück mer intresserad av Englands än Tysklands kultur. Redan under 
pojkåren hade han varit fascinerad av sir Walter Scotts romaner, men som 
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avhandlingsämne valde han William Shakespeare. Han genomförde flera 
studieresor till England innan han lade fram avhandlingen Hufvudriktning-
arna inom femtonhundratalets engelska renässancelitteratur (1882). Året därpå 
följde en större levnadsteckning över Shakespeare, i vars förord han formu-
lerade ett slags programförklaring för sin forskning. Han förklarade att han 
var ”i allmänhet en fiende till den spekulativa ästetiken”. Litteraturforska-
ren måste vara historiker snarare än estet. Allmänna estetiska spekulatio-
ner hade föga värde om man inte förmådde att historisera sitt ämne och 
betrakta författaren som representant för den tid under vilken han verkade: 
”Först genom att försöka ställa sig på hans [diktarens] egen ståndpunkt – 
fullkomligt kan det aldrig lyckas – kan man uppfatta honom. Men den väg, 
som för till denna ståndpunkt, slingrar sig ej fram öfver den spekulativa 
ästetikens gungflyn; dit ledes man blott genom den historiska forskningen.” 
Detta utgjorde för Schück litteraturhistoriens fundamentalsats.

Shakespeareboken, på vilken Schück blev docent, byggde på ingående 
historiska studier av Londons topografi; det var de yttre omständigheter-

Svenska Litteratursällskapet
I januari 1880 samlades Carl Rupert Nyblom och ett antal yngre forskare till ett möte på 
Stadshotellet (”Gästis”) för att diskutera grundandet av ett svenskt litteratursällskap. För-
utom Nyblom deltog Henrik Schück, Leonard Bygdén, Isak Fehr, Carl Wahlund, Oscar Alin 
samt Gustaf Stjernström och beslut fattades att inbjudningslistor för tecknande av medlem-
skap skulle utsändas. Listorna var, förutom av stiftarna, undertecknade av Christofer Eichhorn, 
Fredrik Braune, Karl Warburg, Per Adolf Geijer, Eugène Lewenhaupt och Magnus Lundgren.

I kraft av sin ställning som ämnets professor ledde Nyblom de första sammankoms-
terna, men de facto var det snarare Henrik Schück – nyss tjugofyra år fyllda – som var 
sällskapets grundare. Detta bekräftades vid årsmötet 1891, då Nyblom, efter Schücks 
flyttning till Lund, tackade denne ”för hans betydelsefulla och oförtrutna värksamhet 
inom sällskapet, som i honom såg sin egentlige stiftare”.

Vid ett andra möte i april 1880 – även denna gång på ”Gästis” – kunde sällskapets 
initiativtagare konstatera att 455 personer hade tecknat sig som medlemmar. Det ansågs 
tillräckligt för att inleda verksamheten, vilken främst skulle bestå av utgivning av svensk 
litteratur från reformationen och framåt – som den förelåg i handskrifter eller äldre 
svåröverkomligt tryck. Dessutom inledde man omgående utgivningen av tidskriften, se-
dermera årsboken, Samlaren. Man beslutade vidare att verksamheten skulle ledas av ett 
arbetsutskott bestående av fem i Uppsala bosatta personer, vilka ägde rätt att adjungera 
en person från vardera de fyra städerna Stockholm, Göteborg, Lund och Helsingfors. 
Årsmötet skulle hållas i Uppsala i mars varje år. 

Från Svenska Litteratursällskapet emanerade Svenska Vitterhetssamfundet, som med 
Karl Warburg som ordförande konstituerades i maj 1907. Samfundet bildades sedan en 
kommitté inom Svenska Litteratursällskapet hade rekommenderat att den ekonomiskt 
kostsamma utgivningsverksamheten borde avsöndras i ett eget samfund. Redan 1910 
utkom samfundets två första editioner, det första häftet av Olof Dalins Then Swänska 
Argus respektive Carl Gustaf Leopolds Samlade skrifter.
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na som främst intresserade Schück, inte textanalyser av själva dramerna. 
Denna period, det vill säga 1880-talet, utgjorde hans vetenskapligt mest 
produktiva period. Det var under dessa år som han grundlade sin syn på 
litteraturhistorien och formade sitt program, som han visserligen senare 
skulle revidera i detaljer. Schück var eklektiker och hämtade sina bärande 
idéer från olika håll. Jacob Burckhardts Die Kultur der Renaissance in Italien 
(1860) betydde mycket, liksom Georg Brandes och Hippolyte Taine. Schück 
godtog däremot inte Taines försök att konstruera en lagbunden, positivistisk 
modell för att tolka litteraturhistoriens utveckling. Tvärtom kände han en 
djup motvilja mot alla övergripande teorier. Han förordade noggrann empiri 
och objektiva forskningsmetoder men var ingen positivist, åtminstone inte 
i Auguste Comtes efterföljd. Snarare framstår han som representant för hi-
storismen, vilken framhöll att det historiska skeendet ytterst bestämdes av 
unika, enskilda händelser, som inte lät sig fångas av schematiska modeller 
och generaliseringar. Denna insikt och forskningsmetod sökte han bland an-
nat förmedla via det litteraturhistoriska seminariet, som inrättades på hans 
initiativ 1890.

Schück var 1890 ende sökande till den lediga professuren i estetik i Lund 
sedan Evert Wrangel återtagit sin ansökan. Carl Rupert Nyblom, Gustaf 
Ljunggren och Johan Jacob Borelius var sakkunniga. De två förstnämnda för-
klarade honom skicklig och kompetent. Borelius ansåg däremot att han inte 
hade styrkt sin kompetens inom ämnets alla områden, eftersom han nästan 
uteslutande hade berört ”skönlitteraturens utsida eller yttre omständigheter 
och förhållanden, under hvilka deras skrifter blifvit föranledda, hvarigenom 
alltså saknaden af estetisk insigt blifver ännu mera framstående”. Inkompe-
tensförklaringen av Schück väckte stor uppmärksamhet. Under de sista da-
garna i april 1890 kritiserades Borelius hårt i ett flertal tidningar, men Fyris 
tog honom däremot i försvar, åtminstone delvis. Tidningen påpekade att han 
inte var den ende som ansåg att ”en professor enligt vårt lands universitets-
statuter bör hafva ådagalagt sin vetenskapliga kompetens i alla de särskilda 
ämnen, som han har att vid universitetet representera”. Förmodligen hade 
artikelförfattaren den besvärliga tillsättningen av professuren i mineralogi 
och geologi 1889 i friskt minne. Trots Borelius’ utlåtande utnämndes Schück 
till professor i Lund, där han bland annat fick arkeologen Knut Stjerna och 
historikern Lauritz Weibull som elever.

När Schück åtta år senare återvände till Uppsala för att efterträda Ny-
blom höll han installationsföreläsningen ”Om moraliteter, ett bidrag till det 
franska medeltidsdramats historia”, varvid han i polemik med den franske 
litteraturhistorikern Louis Petit de Julleville menade att moraliteterna inte 
utgjorde komiska skådespel, utan hade en allvarlig karaktär. Schücks åter-
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komst till Uppsala markerade ett trendbrott för ämnets inriktning: den 
komparativa litteraturhistorien lyftes fram på estetikens bekostnad. Histo-
rismen blev liksom komparatismen avgörande utgångspunkter för Schück. 
Följaktligen tillmättes den allmänna litteraturhistorien större betydelse än 
den svenska, även om forskningen huvudsakligen ägnades svenskt material. 
Schück strävade efter att omvandla litteraturhistorien till en exakt veten-
skap, varför han försökte rensa ut allt känslotänkande och alla estetiska fra-
ser. Han var dock en mycket mångfasetterad forskare, som dessutom ut-
vecklade sin position över tiden. Det empiriska sinnelaget drev honom aldrig 
så långt som till att betrakta naturvetenskapens arbetssätt som  förebild  

Rektor och litteraturhistoriker
Henrik Schück tillhörde de dominerande gestalterna vid Uppsala universitet under 1900-talets 
första decennier. På Anders Zorns porträtt från 1915 bär han universitetets rektorskedja. Upp-
sala universitets konstsamlingar, UU 385.
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för litteraturhistorien. Hans omtalade motvilja mot estetiken hade sin grund 
i dess subjektivism och de hinder den lade i vägen för det historiska synsätt 
som han förordade. Bedömningen av Schücks verksamhet och ståndpunkt 
har uppvisat stora variationer. Det har framhållits att hans omorientering 
av litteraturhistorien innebar ett fullständigt brott mot arvet från föregång-
arna, medan andra tvärtom har påpekat att han övertog många inslag av det 
idealistiska utvecklingstänkande som fanns redan under Nyblom. Odisku-
tabelt är dock att nästan hela kurslitteraturen i ämnet byttes ut inom några 
få år och att estetiken hamnade i bakgrunden.

Mellan Schück och Svenska Akademiens ständige sekreterare Carl David 
af Wirsén rådde en bitter fiendskap. Vid ett flertal tillfällen lyckades Wir-
sén förhindra Schücks inval i Akademien. Av taktiska skäl medgav Wirsén 
gärna att Schück var en mycket framstående forskare, som förr eller senare 
naturligtvis måste inväljas. Därefter lyckades han dock alltid finna en anled-
ning till varför det var mindre lämpligt just vid det aktuella tillfället. När en 
plats 1906 blev ledig efter litteraturhistorikern Gustaf Ljunggren framstod 
Schück för många som självskriven. Inte heller denna gång var Wirsén emel-
lertid benägen att släppa in honom, men för att uppnå sitt mål tvingades han 
tillgripa om möjligt ännu fler intriger än vanligt. Han drev dock sin kampanj 
så långt att den fick motsatt effekt; flera tveksamma ledamöter valde av 
detta skäl att rösta för Schück. Wirsén fann dock ytterligare en utväg. År 
1904 hade Schück utgivit en biografi över Gustaf III, som byggde på föreläs-
ningar han tidigare hållit i Köpenhamn. Schück förmedlade en kritisk bild 
av kungen som ”effeminerad estetiker”, vilket väckte anstöt på många håll. 
Under hänvisning till att Schück hade smädat Akademiens stiftare lyckades 
Wirsén förmå Oscar II att inlägga sitt veto mot hans inval. Detta var bak-
grunden till den omtalade händelsen vid 1907 års Linnéjubileum, då Schück, 
som var universitetets rektor, vägrade att taga Svenska Akademiens sekre-
terare i hand. Först i januari 1913, drygt en månad efter Wirséns död, utsågs 
Schück till innehavare av stol nummer tre efter Carl Gustaf Malmström.

Historiseringen av ämnet under Schücks ledning i Uppsala stod i bjärt 
kontrast till Lund, där Schücks efterträdare Ewert Wrangel öppet deklare-
rade att den historiskt-komparativa aspekten av litteraturhistorien skulle 
underordnas den estetiska. En central komponent i ”den Schückska meto-
den” blev därför att spåra influenser, utreda påverkningar från olika håll 
samt klarlägga de större kulturhistoriska sammanhangen. Schücks första 
egna forskningar hade rört den engelska renässanslitteraturen. I samband 
med återkomsten till Uppsala färdigställde han Världslitteraturens historia, 
som utkom i två band (1898 och 1906), men som endast kom att omfatta den 
antika och israelitiska litteraturen. Schück var väl inläst på den historiska 
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bibelkritiken och han utlade redan 1901 Hermann Gunkels teorier för en 
bredare publik i Stockholms Dagblad. Hans artikel, ”Semitiska sagor”, inför-
des kort efter att Erik Stave hade lanserat bibelkritiken utanför kretsen av 
exegetiska forskare genom sitt tal vid det kristna studentmötet på Läckö. 
Ämnet var fortfarande kontroversiellt, vilket Schück fick erfara. Kyrkoher-
den Elis Heüman angrep hans artikel i Vårt Land några dagar senare. ”Man 
kan respektera vetenskaplig forskning”, skrev Heüman, ”men hänsyn för det 
heliga är det första och sista man fordrar af den, om den icke skall draga ned 
sig själf och hela samfundet, som den vill tjäna.”

I mitten av 1880-talet påbörjade Schück utgivningen av Svensk littera-
turhistoria, som täckte medeltiden och reformationstiden. Några år senare 
utgav han tillsammans med Karl Warburg Illustrerad svensk litteraturhistoria 
i tre band (1895–97). Verket utkom i en andra utgåva i början av 1910-talet 
och 1923 följde en tredje och fullständigt omarbetad upplaga. Denna var helt 
och hållet Schücks verk, även om Warburg (som hade avlidit 1918) fortfaran-
de stod som medförfattare. Illustrerad svensk litteraturhistoria utgör ett gott 
exempel på Schücks breda definition av litteraturbegreppet. Han uppmärk-
sammade inte bara skönlitteraturen, utan den lärda kulturen, bokmarknad 
och boktryckerier, vetenskap, press och kyrklig kultur. Verket utgör således 
en kombinerad litteratur- och lärdomshistoria. Mellan 1932 och 1944 utgav 
Schück som emeritus dessutom en voluminös historik över Vitterhetsaka-
demien i åtta band.

Med sig från Lund tog Henrik Schück sin elev och docent Johan Mor-
tensen, vilken dock gjorde ett kort mellanspel som tillförordnad profes-
sor i Göteborg. Mortensen utnämndes till docent i Uppsala i maj 1900 och 
tillhörde ämnets lärarkår under det kommande decenniet. På våren 1910 
förestod han professuren. I sin forskning var Mortensen mycket inspire-
rad av den franska naturalismen och han skildrade den svenska realismens 
genombrott i sitt stort upplagda arbete Från Aftonbladet till Röda rummet 
(1905). Studien ådrog sig kritik från flera håll, däribland från Schück som 
inte ansåg att författaren förmådde skilja framstående författarskap från 
medelmåttiga. Mortensen kände sig å sin sida alltmer alienerad från den 
Schückska inriktningens estetikfientlighet, vilken han betraktade som anti-
litterär. Följden blev att han hade föga framgång när han sökte tjänster, även 
om han så småningom fick professors namn. I början av 1920-talet övergick 
han till tidningsbanan och tjänstgjorde under ett antal år som Sydsvenska 
Dagbladets Londonkorrespondent. Han dödades hösten 1940 under ett tyskt 
bombanfall mot London.

Större betydelse för litteraturämnets utveckling fick Martin Lamm och 
Anton Blanck. Schück hade framför allt studerat den äldre svenska littera-
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turen, från medeltiden och fram till stormaktstiden. Med Lamm och Blanck 
fick han två elever som i första hand var 1700-talsforskare. Lamm dispute-
rade med en avhandling om Olof Dalin (1908) och utgav senare det klassiska 
tvåbandsverket Upplysningstidens romantik (1918–20). Blanck, som främst 
intresserade sig för den gustavianska epoken, disputerade med Den nord-
iska renässansen i sjuttonhundratalets litteratur (1911), som enligt Schück var 
den avgjort bästa avhandling ”som i detta ämne ventilerats vid ett svenskt 
universitet”. Med begreppet ”nordisk renässans” avsåg Blanck det nymor-
nade intresset för den fornisländska litteraturen i den tyska, franska, danska 
och svenska lärda litteraturen under 1700-talet. Han visade även att detta 
tankegods lät sig väl förenas med såväl Rousseaus kulturprimitivism som 
M ontesquieus klimatlära. Blancks följande arbeten, Geijer i England 1809–10 
(1914) och Geijers götiska diktning (1918), utgjorde ett slags kronologisk fort-
sättning på avhandlingen.

I Schücks planer ingick att placera Lamm och Blanck på lärostolarna i 
Stockholm och Uppsala. Han lyckades med denna föresats, även om han 
helst hade sett att Blanck hamnat i Stockholm och att Lamm fått efterträda 
honom själv i Uppsala. Det blev tvärtom. Lamm övertog 1919 professuren i 
Stockholm efter Karl Warburg, medan Blanck några år senare blev profes-
sor i Uppsala i konkurrens med göteborgaren Sverker Ek och lundensaren 
Albert Nilsson. Både Lamm och Blanck var uttalade komparatister och full-
följde den Schückska traditionen.

Konsthistoriens framväxt

Ännu under Carl Rupert Nyblom kvarlevde ett äldre ideal, för vilket stu-
diet av estetiken fordrade mångsidiga insikter i de sköna konsterna. I det 
avseendet betraktade han konsten som minst lika viktig som litteraturen. 
Under Schück hamnade konsthistorien helt i bakgrunden; därmed inleddes 
estetikämnets uppdelning i de självständiga ämnena litteraturhistoria och 
konsthistoria. En professur i sistnämnda ämne tillkom visserligen inte förr-
än 1917, men detta var följden av en lång process som inte saknade märkliga 
vändningar.

Redan före Nybloms avgång betraktades det gamla estetikämnet som 
otympligt, vilket diskussionen om Schücks professorskompetens 1890 väl 
illustrerade. Svårigheten låg inte bara i att finna en professor som ägde kom-
petens inom professurens alla delar. För studenterna var det svårt att förena 
konst- och litteraturhistorien i ett tentamensämne, eftersom få lärare gick 
att uppbringa som förmådde undervisa inom båda ämnena.

Under 1800-talets andra hälft tillkom självständiga professurer i konst-
historia i de övriga nordiska länderna: i Köpenhamn 1856, i Kristiania 1875 
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och i Helsingfors 1897. Genom donationsmedel inrättades i mitten av 
1880-talet en professur i kulturhistoria för Viktor Rydberg vid Stockholms 
högskola, vilken dock omvandlades till en lärostol i konsthistoria 1889. Den 
första svenska professuren i konsthistoria stod dock obesatt under drygt ett 
decennium efter Rydbergs död 1895. År 1905 påminde Upsala Nya Tidning 
i en lång artikel om betydelsen av konsthistorien som självständig veten-
skap och därigenom om vikten av att lärostolen i Stockholm återbesattes. I 
förlängningen fanns givetvis en förhoppning att ämnet, precis som i grann-
länderna, skulle etableras vid universiteten. I Uppsala bidrog Verdandis 
konstuställningar under 1900-talets första decennium till att öka intresset 
för konstens historia.

Med examensstadgan 1907 blev litteraturhistoria med poetik respektive 
konsthistoria med konstteori två skilda examensämnen, vilka dock fortfa-
rande sorterade under samma professur. Minst lika viktigt var att ett konst-
historiskt seminarium, Sveriges första, hade inlett sin verksamhet i Uppsala 
1902. Som ledare för detta framträdde docenterna August Hahr och Johnny 
Roosval. Till sitt förfogade hade de tre rum högst upp i Ekermanska huset, 
men vanligtvis sammanträdde seminariet i husets huvudvåning, där ämnena 
nordiska språk och litteraturhistoria höll till. Denna våning fick kort efter 
sekelskiftet en för konsthistorikerna kongenial inredning när stora delar av 
universitetets tavelsamling hängdes upp på väggarna samtidigt som ett fler-
tal skulpturer ställdes upp i rummen.

Kring seminariet uppstod en livaktig forskningsmiljö. Under dess förs ta 
år presenterade Axel Romdahl sin forskning om Pieter Brueghel den äldre, 
Harald Brising berättade om intrycken från sin studieresa till södra Tyskland 
och Rudolf Cederström svarade för en kritisk granskning av Carl Rupert 
Nybloms katalog över universitetets konstsamlingar. I kretsen ingick Carl R. 
af Ugglas, riksantikvarien Sigurd Curman samt den sedermera bekante 
landskapsmålaren Akke Kumlien. 

Konsthistorikerna fanns kvar i Ekermanska huset fram till de första åren 
efter professurens tillkomst 1918, men föreläsningarna flyttades redan 1907 
till universitetshuset. Det var en nödvändighet, eftersom föreläsningar i 
konsthistoria helst borde åtföljas av illustrerande ljusbilder. Även semina-
rieövningarna överflyttades, av samma skäl, successivt till universitetshuset.

August Hahr hade under 1890-talet genomfört studieresor till Tyskland 
och Österrike respektive Holland och Belgien, men hans 1898 framlagda av-
handling rörde Per Krafft den äldres verksamhet i Sverige. Hahr blev docent 
och inledde vid sekelskiftet undervisning i konsthistoria vid universitetet. 
Även under det följande decenniet befann han sig ofta på resande fot. År 
1904 tillbringade han en längre tid i Italien och Grekland, där han besökte 
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olika arkeologiska fyndplatser. I sällskap med bland andra Wilhelm Dörp-
feld deltog han dessutom i en studieresa genom Peloponnesos. Hans huvud-
intresse utgjorde den klassiska grekiska konsten, men han ägnade sig även åt 
den svenska renässansarkitekturen.

Från och med sekelskiftet togs återkommande initiativ för att skilja 
konsten från litteraturhistorien. I en skrivelse till Kungl. Maj:t i septem-
ber 1901 anhöll ett antal konsthistoriestudenter att få avlägga kandidat- och 
licentiatexamen ”i litteratur- och konsthistoria såsom hvar för sig särskil-
da examensämnen”. Skrivelsen remitterades till filosofiska fakulteten, där 
 Henrik Schück gav studenterna sitt fulla stöd. I ett yttrande påtalade han 
att Sverige var det enda land där litteratur- och konsthistorien var förenade 
under samma lärostol. Eftersom man bedömde utsikterna att få en egen 
professur i ämnet som mycket små, valde man att hos riksdagen anhålla om 
ett anslag om 3 000 kronor. Den summan skulle göra det möjligt att inrätta 
en särskild lärartjänst i konsthistoria, som därmed kunde bli ett eget exa-
mensämne. Förslaget stöddes av såväl konsistoriet som kanslern, men vann 
inte riksdagens bifall. Utfallet blev detsamma varje gång det väcktes på nytt, 
vilket skedde årligen fram till 1905. I april 1906 ändrade universitetet därför 
taktik och ansökte om 2 500 kronor för att skapa ett docentstipendium, 
vars innehavare även skulle ha undervisningsskyldighet i konsthistoria med 
konstteori. Detta förslag bifölls av 1907 års riksdag, som ställde 5 000 kronor 
till förfogande för att skapa två dylika docentstipendier vid universiteten i 
Uppsala och Lund.

År 1908 framstår som ett märkesår för konsthistoriens etablering i Sve-
rige. Detta år tillträdde Osvald Sirén den Bergska professuren i Stockholm. 
Samtidigt utnämndes August Hahr till docent i Lund, varför Johnny Roos-
val övertog rollen som ämnets målsman i Uppsala. Roosval hade genomfört 
grundläggande studier i Uppsala, varefter han under drygt tre års tid stude-
rade i Tyskland. Bland hans lärare vid universitetet i Berlin fanns Heinrich 
Wölfflin och Adolph Goldschmidt. I januari 1903 disputerade han i Berlin 
på en avhandling om flandriska altarskåp i Sverige. Avhandlingen merite-
rade honom efter hemkomsten för en docentur i konsthistoria vid Upp-
sala universitet. Roosval ägnade sig huvudsakligen åt den medeltida, särskilt 
den kyrkliga, konsten. Störst uppmärksamhet ådrog sig hans forskning kring 
Bernt Notkes skulptur S:t Göran och draken.

En elev till Hahr och senare Roosval var Sigurd Curman. Han avlade 
licentiatexamen 1908 och var, tillsammans med Roosval och Carl R. af Ugg-
las, den drivande kraften bakom Strängnäsutställningen 1910, vilken visade 
medeltida kyrklig konst från stiftet. År 1912 utgav Roosval och Curman 
gemensamt den första delen av översiktsverket Sveriges kyrkor, och samma 
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år disputerade Curman för graden med avhandlingen Bidrag till kännedomen 
om Cistercienserordens byggnadskonst: 1. Kyrkoplanen. 

Som universitetslärare införde Roosval flera pedagogiska nymodigheter, 
bland annat cykelexkursioner till uppländska medeltidskyrkor. I september 
1910 var exempelvis all ordinarie undervisning i konsthistoria ersatt av två 
längre cykelexkursioner. Den ena omfattade området kring Sala, Enköping 
och Västerås, den andra Norrtäljetrakten och östra Uppland. Sammanlagt 
besöktes trettiotvå kyrkor. På flera platser hade ambitiösa kyrkvaktmästare 
och pastorer förberett utställningar med kyrksilver, textilier, vapensköldar 
och andra föremål. Cykelexkursionerna pågick under flera dagar och delta-
garna övernattade i vandrarhem. Bland deltagarna i dessa vetenskapliga ut-
flykter fanns forskare som Gerda Boëthius, Karl Asplund, Ragnar Josephson 
och Henrik Cornell.

Det var inte bara konsthistorikerna som eftersträvade självständighet – 
även litteraturhistorikerna stödde kraven på en delning av ämnet. Henrik 
Schück tillhörde dem som aktivt drev frågan och 1911 ställde sig sektionen 
bakom önskemålet om en särskild professur i konsthistoria. Universitetets 
anhållan togs väl emot av både universitetskanslern och ecklesiastikdepar-
tementet, men ledde inte till något omedelbart resultat. Så skedde inte hel-
ler när framställningen upprepades 1912.

Året därpå bytte Schück taktik. I sektionen konstaterade han att de 
båda disciplinerna i praktiken redan hade skilts från varandra i och med 
att konsthistoria blivit ett eget examensämne. Han föreslog därför att lä-
rostolens benämning skulle ändras till litteraturhistoria med poetik, oavsett 
om en professur i konsthistoria skulle skapas eller inte. Han betvivlade att 
professuren efter hans egen avgång skulle kunna besättas med en person, 
vars kompetens omfattade både konst- och litteraturhistoria. Universitetet 
skulle därför med all sannolikhet få nöja sig med en person som behärskade 
ettdera av de båda ämnena: ”Vore nu detta konsthistoria, blefve följden den, 
att ett så viktigt och så flitigt studeradt ämne som litteraturhistoria blefve 
utan någon ordinarie representant, och detta resultat måste betecknas så-
som orimligt.” Både sektionen och konsistoriet biföll Schücks förslag röran-
de professurens namnbyte.

Schücks agerande var påfallande motstridigt. Universitetet hade uttryckt 
önskemål om en professur i konsthistoria vid riksdagen både 1911 och 1912, 
varför man rimligen borde ha förnyat denna anhållan även 1913. Så skedde 
emellertid inte, och märkligt nog var det just Schück som förordade att 
kravet skulle strykas. Han motiverade detta på två sätt, dels fann han det 
olämpligt om universitetet under ekonomiska dyrtider skulle lämna alltför 
många kostsamma önskemål, dels ansåg han att själva saken skulle gagnas 
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av att en ny lärostol sköts några år på framtiden. I konsistoriet sade han 
rent ut att ”ett uppskof med insättandet af i fråga varande professur [skulle] 
komma att öka utsigterna att få platsen väl besatt”. Detta kunde inte gärna 
tolkas som annat än en direkt misstroendeförklaring mot Roosval, med vil-
ken Schück inte längre drog jämnt. Konsistoriet följde rektors ståndpunkt, 
varför en lärostol i konsthistoria ströks från riksdagspetitan. 

Historikern Simon J. Boëthius, som tillfälligt hade lämnat sammanträdet 
och därför inte deltagit i beslutet, inlämnade en längre skriftlig protest till 
det följande konsistoriesammanträdet. Han påpekade att Schücks agerande 
var direkt nedsättande för Roosval. Varken 1911 eller 1912 hade Schück ut-
tryckt några som helst åsikter om att lämpligare kandidater till professuren 
skulle gå att uppbringa om dess tillkomst fördröjdes några år. Följaktligen 
måste Schück rimligen mena att Roosvals meriter väsentligen skulle ha för-
svagats under de två år som förflutit mellan 1911 och 1913. Men just 1911 
hade Roosval utgivit Die Kirchen Gotlands, ett arbete som Schück själv hade 
karakteriserat som varande ”af stor vetenskaplig förtjänst” och som värdigt 
universitetets Oscarspris. Det var knappast någon slump att Boëthius tog 
Roosval i försvar; hans dotter Gerda Boëthius tillhörde dennes elever. 

Något måste ha inträffat som fått Schück att ändra uppfattning om Roos-
val. Den ende som närmare har yttrat sig om detta är Henrik Cornell, som 
har påpekat att förhållandet mellan Schück och Roosval aldrig hade varit 
hjärtligt. Schück ogillade Roosvals ”litet förnäma och militära manér” och 
kallade honom alltid för ”löjtnanten”, inte ”docenten”. Den direkta anled-
ningen till brytningen skall ha varit att Roosval på ett oförsiktigt sätt hade 
uppvaktat Schück – universitetets rektor – och föreslagit att han själv borde 
kallas till den kommande professuren utan ansökan. Denna propå avvisades 
på ett bryskt sätt av Schück: ”Nej, vet löjtnanten det hade vi inte tänkt”. 
Följden blev att Roosval efter något år övergick till Stockholms högskola, 
där han 1920 blev förste innehavare av makarna Zorns donationsprofessur.

På Schücks initiativ återkallades i stället August Hahr till Uppsala. År 
1916 förnyade universitetet önskemålen om en professur i konsthistoria, vil-
ket beviljades av riksdagen följande år. Hahr kallades till professuren på 
hösten 1917, dock först sedan alla tänkbara konkurrenter – Johnny Roosval, 
Axel Romdahl, Carl R. af Ugglas samt Harald Brising – förklarat att de inte 
önskade komma i fråga. Hahr tillträdde vid ingången av 1918.

Roosval och Hahr lade under 1900-talets två första decennier grunden 
till konsthistorien som självständig akademisk disciplin, men flera andra 
forskare svarade för viktiga insatser. Förutom de ovan nämnda deltagarna i 
Roosvals seminarium kan nämnas den tidigt bortgångne Nils Sjöberg, som 
avlade licentiatexamen 1897. Han utgav ett antal arbeten om svensk por-
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trättkonst, däribland Porträttsamlingen vid Uppsala universitet (1903). Mest 
känd blev han dock som konstkritiker, inte minst för den hårda kritik han 
hösten 1911 riktade mot Anders Zorns renovering av Jacob Bincks porträtt 
av Gustaf Vasa i universitetets konstsamling.

Klassiska språk

Inom de båda klassiska språken, latin och grekiska, dominerade de hävdvunna 
filologiska arbetsmetoderna fram till 1870-talet. Vid denna tid började den 
jämförande språkforskningen göra allt större inbrytningar. Två olika inrikt-
ningar ställdes därmed mot varandra och övergången skedde inte utan konflik-
ter. Förskjutningen mot den jämförande språkforskningen förstärktes när Olof 
August Danielsson och Per Persson övertog de båda professurerna i början 
av 1890-talet. Därmed inleddes vad som måste kallas en glansperiod för den 
upsaliensiska klassiska språkvetenskapen, såväl vad beträffar bredd som djup.

De klassiska språken företräddes vid epokens början av fyra ordinarie 
lärare, en professor och en adjunkt i vardera latin och grekiska. Genom 
adjunktsreformen i mitten av 1870-talet sammanslogs de båda adjunktu-
rerna till en extra ordinarie professur i klassiska språk, vilken i sin tur om-
vandlades till en ordinarie professur i klassisk fornkunskap 1909. Under en 
period från 1882 till 1893 hade universitetet inte mindre än tre professorer 
som undervisade i latin: Frans Wilhelm Häggström innehade den ordinarie 
professuren, Magnus Sundén var extra ordinarie professor i klassiska språk 
och Anders Frigell hade en personlig extra ordinarie professur. Inget annat 
ämne vid universitetet förfogade över så många professorer och till denna 
lärarkader skall även läggas ett antal docenter. Resurserna behövdes, efter-
som latinet tillhörde universitetets mest centrala discipliner. I filosofie kan-
didatexamen utgjorde det ett tvångsämne och det var likaledes obligatoriskt 
i juridicofilen och medicofilen. För att få avlägga teologie kandidatexamen 
fordrades filosofie kandidatexamen, vilket innebar att studenter vid samtliga 
fakulteter var tvungna att läsa latin.

Först under 1800-talets sista decennium började latinet att förlora mark 
vid universiteten. Latinets tillbakagång avspeglade en utveckling, enligt vil-
ken det tidigare rådande encyklopediska ämbetsmannaidealet, där klassisk 
bildning var en självklar beståndsdel, fick ge vika för mera specialiserade och 
yrkesinriktade utbildningar.

Zedritz och Petersson

Carl Edvard Zedritz, som tillträdde latinprofessuren 1853, hade beskrivit en 
märklig karriär och klassresa. Av ekonomiska skäl tvingades han avbryta 
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sin skolgång, varför han i stället tog anställning som bodbetjänt hos en si-
denkramhandlare i Stockholm. Av en tillfällighet kom han där i kontakt 
med kronprins Oscar och tack vare dennes ekonomiska bistånd kunde han 
återupptaga sina studier vid Västerås gymnasium. I slutet av 1820-talet kom 
han till Uppsala, där han under ordensnamnet ”Sancho” tillhörde den inre 
kärnan i det ryktbara sällskapet Turkiska musiken. Han blev 1833 filoso-
fie magister och utnämndes samtidigt till docent i latin. År 1842 blev han 
adjunkt och tre år senare extra ordinarie professor i ämnet. Vid denna tid 
ingick han dessutom i redaktionen för tidskriften Frey.

Zedritz var en uppskattad föreläsare, men hans vetenskapliga författar-
skap var föga omfattande. Större energi förefaller han ha nedlagt på sitt öv-
riga skrivande, vilket hans postumt utgivna Samlade skrifter i tre band (1862) 
vittnar om. Under 1850-talet medverkade Zedritz flitigt i Aftonbladet och 
han propagerade däri, så Uppsalaprofessor han var, för universitetets flytt-
ning till Stockholm. Dessa artiklar infördes i hans Samlade skrifter, liksom 
uppsatserna ”Om latinet såsom skriftspråk i våra dagar” och ”Om latinska 
stilöfningar och stilprof”, i vilka han utlade betydelsen av det språk och 
ämne han företrädde.

Efter Zedritz’ död 1859 söktes professuren av adjunkten Per Johan Pe-
tersson, Lundadocenten Albert Lysander samt de båda Uppsaladocenterna 
Anders Frigell och August Theodor Broman. Av dessa var det dock endast 
Petersson som fullföljde sin ansökan. Han utnämndes samma år. I samband 
med professorsskiftet avskaffades lärostolens äldre benämning eloquentiae 
et poesos professor. Petersson utsågs i stället till professor i ”latinska språket 
och litteraturen”. Just vid denna tid började man generellt övergå till svenska 
benämningar på lärostolar och tjänster, men i detta fall handlade det om 
mer än en översättning. Det nya namnet på professuren markerade en över-
gång från äldre tiders inriktning mot formell retorik och verskonst till en 
klarare betoning av den vetenskapliga filologin.

Petersson hade studerat vid Växjö läroverk. I sin otryckta självbiografi 
vittnar han om att det var hans lärare, främst skolans eforus Esaias Tegnér, 
som väckte hans intresse för klassiska studier. I början av 1840-talet dispute-
rade han på en latinsk översättning av Erik Johan Stagnelius’ hexameterdikt 
”Wladimir den store”, varefter han utnämndes till docent i romersk poesi. 
Han var en välkänd person i Uppsala men, i likhet med Zedritz, av andra 
skäl än vetenskapliga. Han tillhörde ledarna för den studentskandinavistiska 
rörelsen och var en skicklig versmakare och tillfällesdiktare. 

Peterssons krafts dagar var redan förbi när han tillträdde professuren. 
År 1860 utgav han en översättning av Albius Tibullus’ elegier, men i övrigt 
flöt inte mycket från hans penna. Han var sjuklig och förefaller ha förlorat 
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intresset för sitt ämne. Juristen Knut Olivecrona har berättat att han före-
läste samtidigt som Petersson klockan elva på förmiddagen, varför de ofta 
gjorde sällskap till föreläsningssalarna. Men, tillägger Olivecrona, ”så snart vi 
kommo utanför Upsala Gilles hus, skiljdes vi åt, ty han skulle först gå der in 
för att få sig ett spetsglas konjak, innan han beträdde kathedern”. Om man 
skall tro Paul Peter Waldenströms vittnesbörd blev resultatet därefter: ”Han 
[Petersson] var omåttligt släpig och sömnig och tarvlig. Ibland kom han upp 
på sina föreläsningar utan någon förberedelse, och så kunde det hända, att 
han själv icke kunde översätta det stycke i Cicero eller Horatius, som han 

Litteratörer och vältalare
Under drygt två decennier, från början av 1850-talet till mitten av 1870-talet, innehades 
professuren i latin av Carl Edvard Zedritz respektive Per Johan Petersson. Ingen av dem 
var någon forskare i ordets moderna mening och i samtiden blev de betydligt mer be-
kanta som litteratörer och vältalare än som latinister. Zedritz’ skildringar av det glada livet 
inom Turkiska musiken, Maskeraden i en småstad (1834) samt Den turkiska musiken eller 
Stockholmsresan (1835), saknar inte studenthistoriskt intresse. Petersson ledde Uppsala-
studenterna under studentmötet i Köpenhamn 1845 och personifierade begreppet ”do-
centskandinavism”. Som tillfällesdiktare framträdde han bland annat vid Carl XIV Johans re-
geringsjubileum 1843, men av hans litterära produktion har endast sången ”Fakultetsvisan” 
(”Professor Peterssons visa”) överlevt. Även som talare firade han triumfer, till exempel 
då han hyllade Adam Oehlenschläger vid studentmötet 1845 eller när han å studenternas 
vägnar tackade för Uppsala stads ”försoningsfest” på Polacksbacken i maj 1849. När Johan 
Ludvig Runeberg besökte Uppsala 1851 höll Petersson samtliga tal å studenternas vägnar, 
vilket fick Runeberg att utbrista: ”Kåren tyckes ha blott en talare, men denne är ett lejon.”

Carl Edvard Zedritz (till vänster) och Per Johan Petersson (till höger) efterträdde varandra 
som professorer i latin.
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skulle föreläsa över. Då satt han där i katedern och hackade och hostade, ja, 
för att draga ut på tiden, gav han sig till att deklinera ett ord.”

I vetenskaplig mening fick varken Zedritz eller Petersson någon bety-
delse, men flera bemärkta latinister skolades vid deras kateder. Anders Fri-
gell, Frans Wilhelm Häggström och Magnus Sundén blev samtliga profes-
sorer. Alfred Fahlcrantz hade blivit docent redan som tjugotreåring 1858 och 
verkade senare som lektor vid Högre allmänna läroverket i Uppsala. Han 
gjorde sig framför allt känd som översättare till latinet och lyckades med den 
svåra uppgiften att översätta Viktor Rydbergs kantat till latin, varigenom 
den blev begriplig för alla utländska gäster vid 400-årsjubileet 1877.  August 
Theodor Broman, sedermera rektor i Falun, ägnade sig främst åt Livius 
samt utgav en Handbok i romerska litteraturens historia (1855). Nils Wilhelm 
Ljungberg, som hade tillhört Adolph Törneros’ favoriter och postumt utgi-
vit dennes Swenskt och latinskt supplementar-lexikon (1843), försökte erhålla 
en docentur i början av 1850-talet, vilket Zedritz lyckades förhindra. Ljung-
berg blev några år senare ryktbar för sitt angrepp på den lutherska ortodoxin 
(”den Ljungbergska striden”), men som latinist har hans eftermäle inte blivit 
det bästa. Särskilt hans utgåva av Horatius har blivit beryktad för bristande 
akribi och löjeväckande korrigeringar av originaltexten.

Filologen Spongberg

Utvecklingen inom ämnet grekiska präglades av en större kontinuitet under 
decennierna efter 1850. Till Wilhelm Fredrik Palmblads efterträdare utsågs 
Johan Spongberg 1853. Denne var femtiotre år vid sitt tillträde. Han var såle-
des avsevärt äldre än Petersson, men andligen betydligt vitalare. Spongberg 
var en originell person som inte saknade fiender, men hans omfattande filo-
logiska lärdom kunde ingen ifrågasätta. Han hade redan 1833 sökt lärostolen 
i grekiska, men inte blivit uppförd på förslag. Själv ansåg han sig ha fallit 
offer för akademiska intriger. I stället anträdde han en studieresa i Tyskland, 
varvid han studerade för framstående filologer som August Boeckh, Karl 
Gottlob Zumpt och, inte minst, Gottfried Hermann. Efter hemkomsten 
tog han anställning i överståthållaren Jacob Wilhelm Sprengtportens hem 
som privatlärare åt dennes son Magnus Wilhelm. Han kom därmed in i 
Stockholms högreståndskretsar och fick bland annat göra en Parisresa med 
sin protegé 1837.

Efter hemkomsten återvände Spongberg till universitetet, där han er-
höll den adjunktur i grekiska som hade inrättats genom en testamentarisk 
donation från Joseph Otto Höijer, tidigare professor i grekiska. Höijer ville 
bryta den olyckliga föreningen av grekisk och orientalisk litteratur under 
samma adjunktur. Efter donatorn kom den nya befattningen att benämnas 



141

FilosoFiska FakUlteten: hUmaniora

”Höijerska adjunkturen”. År 1848 utnämndes Spongberg till extra ordinarie 
professor. Det kan noteras att arkeologin tillhörde hans läroämnen vid sidan 
av den grekiska litteraturen, vilket även hade varit fallet med hans tidi-
gare docentur. Benämningen ”arkeologi” var dock endast nominell; han var i 
allt väsentligt språkligt och inte realfilologiskt inriktad. När Spongberg blev 
professor bröt han följaktligen med företrädaren Palmblads historisk-anti-
kvariska inriktning: under hans egen professorstid stod språket i centrum. 
Som filolog uppvisade Spongberg stor bredd. Han hade lika gärna kunnat 
bli professor i latin, ett språk som han behärskade till fulländning. När han 
föreläste kring de grekiska skalderna använde han svenska, men han talade 
latin när han behandlade de klassiska prosaförfattarna. Hans åhörare träna-
des således i båda de klassiska språken. Det var säkert till gagn för många, 
men krävde mycket av auditoriet. Upsala-Posten konstaterade vid ett tillfälle 
att Spongbergs bruk av latinet ”för flertalet af professorns åhörare gjort det 
nödvändigt att på förhand bereda sig, för att af dem kunna hemta tillbörlig 
nytta”.

För Spongberg var inte själva översättningen det centrala, utan tolk-
ningen av texten. Med minutiös omsorg försökte han förklara språkliga 
variationer och egenheter: lyriken blev föremål för inträngande metriska 
analyser medan prosatexterna noggrant analyserades till innehållet. Hans 
föreläsningar formades till ett slags träning i textkritik. Spongberg själv gick 
inte alltid helt objektivt till väga, han tog sig tvärtom gärna rätten att kor-
rigera uppenbara felaktigheter och fylla ut luckor. Utöver latin och grekiska 
behärskade han bland annat arabiska. Hans vetenskapliga författarskap var 
däremot begränsat och bestod huvudsakligen av översättningar, till exempel 
av klassiska tragöder och diktare. Under läsåret 1865/66, då han var univer-
sitetets rektor, publicerade han en översättning av Sofokles’ Aias, uppdelad 
på två rektorsprogram. Spongberg lade med denna översättning grunden till 
en särskild skola inom den svenska metriken, som senare vidareutvecklades 
av bland andra Aron Martin Alexanderson och Frans Wilhelm Häggström. 
Den bärande idén var att den svenska metriken skulle regleras utifrån den 
klassiska metrikens ståndpunkt.

Trogen sina hellenska ideal ansåg Spongberg att goda kunskaper i det gre-
kiska språket var en förutsättning för att rätt förstå de klassiska författarna. 
Han riktade svidande kritik mot filosofen Sigurd Ribbings studie Genetisk 
framställning af Platos ideelära (1858). I detta omfångsrika arbete diskute-
rade Ribbing de Platonska skrifternas inbördes sammanhang och filosofis-
ka innehåll, trots att han själv inte behärskade grekiska. Detta betraktade 
Spongberg som ren humbug. Med anspelning på Ribbings anletsdrag påstås 
han ha yttrat: ”Vår Herre skulle hafva varit falskmyntare om han satt ett 
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sådant ansigte på en ärlig mans hufvud!” Anekdotfloran kring Spongbergs 
yttranden om både Ribbing och andra kolleger är rikhaltig, även om man 
kan förmoda att många av historierna har förbättrats både av samtid och 
eftervärld. 

Spongberg uppnådde hög ålder. Han skötte sitt hushållskonto med största 
omsorg: räkenskaperna författades på grekiska och alla utgifter var omräk-
nade i fornattisk myntvaluta – i stället för riksdaler och skilling talade han 
om thaleros respektive skilinos! De sista åren var han nästan blind, men han 
lärde sin hushållerska att tyda de grekiska bokstäverna så att hon hjälpligt 
kunde läsa högt ur olika antika författares texter. In i det sista kunde han 
således upprätthålla kontakten med de klassiska författarna.

Spongberg blev, trots sin originalitet, en uppskattad lärare. Docenten 
Theodor Linder stod närmast i tur att efterträda honom på den Höijer-
ska adjunkturen, men avled innan tillsättningen var klar. Tjänsten tillföll 
i stället dennes namne Carl Wilhelm Linder, som 1858 sökte professuren i 
grekiska i Lund, vilken blivit ledig efter Carl Georg Brunius’ pensionering. 
Linder mötte emellertid hårt motstånd från de krafter i Lund, främst latin-
professorn Johan Gustaf Ek, som ogärna såg att lärostolen tillföll en upsali-
ensare. En omtalad tillsättningsstrid utbröt, vilken rörde upp känslorna vid 
båda universiteten och förorsakade omfattande tidningsskriverier. Efter en 
affekterad skriftväxling fick Linder till slut professuren. En annan av Spong-
bergs elever, Carl August Walberg, övertog den Höijerska adjunkturen efter 
Linder. Walberg genomförde 1862, som förste Uppsalagrecist, en studieresa 
till Grekland. Tillsammans med Carl Wilhelm Linder utarbetade han ett 
Svenskt-grekiskt lexikon (1862). Walberg utnämndes 1869 till professor i gre-
kiska i Lund sedan Linder blivit domprost i Västerås. Han mottogs utan den 
fientlighet som Linder hade fått uppleva, men hann inte uträtta mycket, 
eftersom han avled redan 1874.

Under 1860- och 1870-talen disputerade flera andra Spongbergelever. 
Einar Löfstedt lade fram första delen av tvåbandsverket In illa Demosthenis 
et Aeschinis de Philocratea pace contentione uter utrum melioribus rationibus 
impugnaverit (1860–61). Arbetet bestod av en grundlig retorisk analys av de 
grekiska talarna Demosthenes och Aischines. År 1863 utgav han dessutom 
Grekisk grammatik, som fick stor spridning. Han utnämndes till adjunkt 
1870 efter Walbergs avflyttning till Lund.

Aron Martin Alexanderson blev docent 1868 med en metrisk översätt-
ning av Aischylos’ drama ”De sju mot Thebe”, vilken belönades med Let-
terstedtska priset. Han efterträdde Löfstedt som adjunkt och utgav bland 
annat Grekisk metrik. Även Alexanderson genomförde en studieresa till 
Grekland, innan han 1879 blev extra ordinarie professor i klassiska språk 
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i Lund. Han övergick senare till lärostolen i grekiska vid samma lärosäte. 
Bland Spongbergs övriga elever kan nämnas Rudolf Röding, Olof Wilhelm 
Knös, Johan Johansson och Gustaf Gilljam, vilka alla blev läroverkslektorer. 
Gilljam efterträdde långt senare Gunnar Wennerberg som ecklesiastikmi-
nister och utsågs slutligen till universitetskansler. 

Jämförande språkforskning och realfilologi

Vid mitten av 1870-talet blev, precis som vid 1850-talets början, de båda 
lärostolarna i de klassiska språken lediga nästan samtidigt. Den sjuttiofyra-
årige Johan Spongberg drog sig tillbaka 1874 och samma år avled latinisten 
Per Johan Petersson. Spongberg efterträddes av sin elev och adjunkt, Einar 
Löfstedt, som var ensam sökande. Nor Einar Ansgarius Löfstedt (som hans 
fullständiga namn löd) var betydligt mer internationellt orienterad än sin 
företrädare. Till skillnad från Spongbergs övriga elever visade Löfstedt sin 
lärare ingen överdriven pietet, utan hämtade sina influenser från andra håll. 
Under 1860-talet genomförde han flera internationella studieresor, vilka 
förde honom i kontakt med ledande språkvetare och arkeologer. Det dansk-
tyska kriget och de svenska skandinavisternas uppslutning på den danska 
sidan medförde att Löfstedt mottogs med en viss misstänksamhet i Tysk-
land. I Berlin studerade han för bland andra Moritz Haupt, Hermann Bonitz 
och Ernst Curtius – initiativtagaren bakom utgrävningen av Olympia – och 
bland hans lärare i Leipzig fanns Georg Curtius och Friedrich Ritschl. Under 
resan besökte han även Göttingen, där universitetsbiblioteket fick honom 
att med vemod begrunda de dystra förhållandena vid Carolina. Spåren efter 
Georg Curtius’ komparativa metod märks tydligt i Löfstedts Grundlineer 
till föreläsningar öfver philologisk kritik med särskildt afseende på det grekiska 
universitetsstudiet (1871). I denna programskrift betonade han vikten av att 
ersätta den esteticerande subjektivismen i den äldre forskningen med fas-
tare och mer stringenta vetenskapliga metoder.

Med Löfstedts tillträde slog den jämförande språkforskningen igenom 
inom ämnet grekiska. Han förnyade sitt ämne även på andra sätt, inte minst 
genom att föra in en arkeologisk dimension i det tidigare filologiskt inrik-
tade ämnet. Han föreläste över ”den klassiska arkeologiens encyclopedi” 
och grekisk epigrafik samt behandlade Pausanias’ beskrivning av Athens 
Akropolis. Han betonade gärna att filologins huvudsyfte var att fullödigt 
beskriva de klassiska folkens verksamhet i teoretiskt, praktiskt och este-
tiskt avseende. Grammatik, kritik och hermeneutik utgjorde endast me-
del, inte mål i sig. Detta encyklopediska förhållningssätt var något nytt för 
svenska förhållanden. I Tyskland hade däremot många filologer haft denna 
ambition, alltsedan Friedrich August Wolfs framställning 1807. Spongberg 
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uppskattade inte ämnets förändring. Med sin vanliga syrlighet lär han ha 
omtalat Löfstedt och dennes landsman från Norrlands nation, latinisten 
Frans Wilhelm Häggström, som ”de där norrländska fågelbönderna”. Ut-
trycket syftade på de norrländska bönder, som kom till distingsmarknaden 
i Uppsala för att sälja renkött och fågel. Den jämförande språkforskningen 
framstod i Spongbergs ögon som ”sanskriteri” och ett hot mot den klassiska 
filologiska bildningen. 

Som nyutnämnd professor genomförde Löfstedt en studieresa åren 1876–
77 till Grekland, Italien och Turkiet. Under resan förstärktes hans realfilo-
logiska intresse, och efter hemkomsten höll han de första föreläsningarna 
över grekisk arkeologi i Sverige. Hans föreläsningar spände över antikstu-
diets alla delar, från arkeologi till filologi, och i samma anda bedrev han sin 
egen forskning. I likhet med många andra professorer upptogs större delen 
av Löfstedts tid av undervisning och andra ämbetsgöromål, varför hans tid 
för eget vetenskapligt författarskap blev begränsad. Han hade planerat att i 
läroboksform sammanfatta sina studier på inskriftskunskapens och arkeo-
logins områden, men fick aldrig möjlighet härtill. I slutet av 1880-talet på-
började han arbetet med en större lärobok i grekisk litteraturhistoria, men 
sjuklighet hindrade honom att slutföra projektet.

Bland Löfstedts många insatser bör nämnas att han 1878 tog initiativ till 
de första filologiska seminarierna vid universitetet, samt att han författade 
skrifter i pedagogiska ämnen. Han fungerade en tid som rektor för Gustava 
Nisbeths flickskola och utnämndes till inspektor för Norrlands nation. Inte 
långt efter att han mottagit inspektoratet insjuknade han i cancer och från 
nyåret 1888 var han bunden vid sjukbädden. Han dog drygt ett år senare ef-
ter ett långt avtynande. Göteborgs högskola inköpte senare hans boksamling 
med klassisk litteratur. Einar Löfstedt var far och namne till Einar Löfstedt 
den yngre, som blev docent i latin i Uppsala 1907 och senare utsågs till pro-
fessor i Lund.

En rad framstående forskare inom latin och grekiska fick sin skolning 
vid Löfstedts seminarier och föreläsningar, däribland tre som senare blev 
professorer vid universitetet: Per Persson (i latin 1895), Sam Wide (i klas-
siska språk 1899, därefter i klassisk fornkunskap från 1909) samt hans egen 
efterträdare Olof August Danielsson. Till dessa kan även läggas docenterna 
och läroverkslektorerna Hugo Bergstedt och Julius af Sillén. Bergstedt är en 
av många som har vittnat om Löfstedts förmåga att från katedern förmedla 
”en fläkt af den vetenskapliga ifver, af den kärlek och entusiasm för ämnet, 
som fyllde föreläsaren själf och som icke förfelade sin upplifvande värkan 
äfven på en mera kylig och skeptisk åhörare”. En av de pedagogiska nymo-
digheter som Löfstedt introducerade var att förlägga en del föreläsningar till 
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Carolinas avdelning för grekisk litteratur. På så sätt kunde han hela tiden ha 
källorna till hands i undervisningen.

I egenskap av fakultetens sakkunnige kom Einar Löfstedt att spela en 
huvudroll när professuren i latin 1875 skulle tillsättas efter Per Johan Pe-
terssons död. Tillsättningen föregicks av en bitter strid, vilken blottlade 
de motsättningar som fanns bland Uppsalalatinisterna. Det handlade dels 
om personlig fiendskap, dels om rivalitet mellan traditionell filologi och 

Klassisk filologi och jämförande språkforskning
Johan Spongberg har framför allt blivit ihågkommen som urtypen för det världsfrånvända, 
kufiska professorsoriginalet. I början av sin karriär hade han vistats som informator hos 
överståthållaren Jacob Wilhelm Sprengtporten i Stockholm, varvid han utvecklade de aris-
tokratiska manér som blev en del av hans personlighet. Hans originalitet hindrade dock inte 
att han kom att betyda mycket för det upsaliensiska studiet av den grekiska litteraturen, 
metriken och idéhistorien. Under Spongbergs ledning blev den klassiska filologin ämnets 
huvudsakliga föremål. Han förde fram åtskilliga elever till disputation. Lärjungarna vårdade 
å sin sida professorns minne. De ordnade en insamling till hans gravvård på Uppsala gamla 
kyrkogård med en porträttrelief av Adolf Lindberg. På hundraårsdagen av hans födelse, 
den 21 augusti 1900, nedlade de en krans på hans grav med inskriptionen: ”J. Spongbergio 
praeceptor dilectissimo pietas ergo discpuli” (Till J. Spongberg den högt älskade läraren 
en tacksamhetens gärd från lärjungar). Spongbergs förhållande till Einar Löfstedt, hans elev 
och sedermera efterträdare som professor, blev däremot inte lika hjärtligt. Under Löfstedt 
skedde en nyorientering som innebar att den jämförande språkforskningens perspektiv in-
troducerades, varvid den klassiska filologins betydelse minskade. Löfstedt var därtill mycket 
intresserad av arkeologi och realfilologi. Denna kursändring uppskattades inte av Spongberg.

Johan Spongberg (till vänster) efterträddes som professor av Einar Löfstedt (till höger).
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 jämförande språkforskning. Tjänsten söktes av Frans Wilhelm Häggström, 
 Ragnar  Törnebladh och Anders Frigell. En fjärde sökande, Carl Sandström, 
drog sig ur konkurrensen i ett tidigt skede.

Häggström, som hade bedrivit studier i Tyskland, Frankrike och Ita-
lien, tjänstgjorde från 1861 som adjunkt i latin under Petersson. Törne-
bladh var sex år yngre än Häggström men hade disputerat samma år som 
denne. Han blev docent 1855, men sökte sig till läroverket i Kalmar när 
han förbigicks som sökande till ett docentstipendium. Frigell var med sina 
femtiofem år äldst i trion. Han hade i likhet med sina medsökande blivit 
docent vid mitten av 1850-talet. Förutom latinet intresserade han sig för 
nordiska språk och bedrev dialektforskningar i sin västgötska hembygd. 
Han skildrade dessutom fornminnena i Gamla Uppsala i en handskrift, 
som troligen härrör från 1850-talet. Under en tid hade han varit student-
kårens bibliotekarie och framträtt som recensent i tidningen Frey. I mit-
ten av 1850-talet hade han genomfört en tvåårig studieresa till Tyskland, 
Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien, Belgien och Holland. Den längsta 
sammanhängande tiden tillbringade han vid arkiven i Paris och Rom, var-
vid han bland annat fick tillstånd att begagna det svårtillgängliga Vatikan-
biblioteket. Syftet med Frigells resa – den första egentliga forskningsresa 
som företagits av en svensk filolog – var att han skulle kunna studera olika 
versioner av handskrifter, särskilt verk av Caesar och Livius. För sin tid 
var han en ovanligt internationellt orienterad filolog. Med förkärlek ägnade 
han sig åt handskriftsforskning och filologi, och han utgav kommenterade 
upplagor av bland annat Livius’ historia och Caesars De bello gallico (1854). 
Frigells arbeten över Caesar blev internationellt uppmärksammade och 
 Napoleon III sände honom ett dedicerat exemplar av sitt verk Histoire de 
Jules César I–II (1865–66). Vid Frigells eget universitet var man däremot 
mindre imponerad av hans insatser; uppskattning eller ens respekt från 
kollegerna var en ynnest som sällan kom honom till del.

Häggström, Törnebladh och Frigell hade redan 1861 konkurrerat om ad-
junkturen i latin. Häggström fick tjänsten medan Frigell uppfördes i tredje 
förslagsrum, eftersom han blivit mycket kritiskt bedömd av Petersson. Fri-
gell utsågs emellertid till extra ordinarie adjunkt 1862 och kunde därigenom 
kvarstå som universitetslärare. Hans förhoppningar om att 1875 kunna ut-
kräva revansch för nederlaget fjorton år tidigare grusades brutalt. Som pro-
fessorsspecimen utgav han Livianorum librorum primae decadis emendandae 
ratio (1875), vilket fakulteten underkände. För det muntliga försvaret fick 
han ett slätstruket approbatur. Hans opponent var Spongbergs elev Rudolf 
Röding, som långt senare medgav att han av ungdomlig iver hade varit ”väl 
hänsynslös och skarp”. Spongberg, som ogillade Häggström och stödde Fri-
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Stridbara latinister
Under flera decennier pågick en fejd mellan de båda Uppsalalatinisterna Anders Frigell och 
Frans Wilhelm Häggström. Frigell stöddes av grecisten Johan Spongberg medan dennes 
svurne fiende, latinprofessorn Per Johan Petersson, uppmuntrade Häggström. Konflikten 
började 1857, då Häggström riktade förintande kritik mot Frigells översättning av Cae-
sars De bello gallico. Frigell beskylldes för att med ”pösande öfversittare-ton” mästra såväl 
sina föregångare som ”Cæsars egen stil”. Han saknade omdöme och hans grammatiska 
anmärkningar röjde ”grof okunnighet i elementerna”, varför man gjorde bäst i att aldrig 
anlita boken. Frigell, som just kommit hem från en flerårig europeisk studieresa, försva-
rade sig så gott han kunde mot den ”obehagliga välkomsthelsning, som en lärd ung man 
härstädes emot mig haft i beredskap”. Fiendskapen förminskades inte av att de snart fick 
konkurrera om samma tjänster. Häggström drog det längsta strået såväl när adjunkturen i 
latin tillsattes 1861 som när Per Johan Peterssons efterträdare på professuren skulle utses 
1875. Vid det senare tillfället utgav Frigell besvärsskriften Filologiska tvistefrågor (1875), i 
vilken han uttryckte stor bitterhet gentemot fakultetens sakkunnige Einar Löfstedt, som 
givit Häggström sitt fulla stöd. Förgäves vädjade han till Kungl. Maj:t om att särskilda sakkun-
niga skulle utses – något som blev obligatoriskt först genom 1876 års universitetsstatuter. 
Löfstedt replikerade genom att publicera alla handlingar i ärendet, uppenbarligen i syfte att 
diskreditera Frigell. Häggström gick ännu längre. I skriften Paralleler (1875) publicerade han 
en skoningslös granskning av Frigells Horatiusöversättning, vilken han till stora delar dömde 
ut som plagiat av föregångarna Adolph Törneros och Jonas Sellén. Striden spred sig även 
till studenterna. Både Häggström och Löfstedt hade genom gått läroverket i Härnösand 
och tillhörde Norrlands nation (där de senare efterträdde varandra som inspektorer). De 
norrländska studenterna slöt upp bakom sina landsmän. Romanisten Johan Vising har berät-
tat att västgöten Fri gell avhånades av nationsmedlemmarna, bland annat genom att hans 
efter namn föraktfullt uttalades ”Frígel” med betoning på i:et. 

Anders Frigell till vänster och Frans Wilhelm Häggström till höger.  
Fotografier av Henri Osti respektive Gustaf Joop.
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gell, uppfattade Rödings agerande som ett svek, vilket ledde till att deras 
tidigare goda kontakt upphörde.

När fakulteten samlades för att avgiva sitt yttrande över de sökande ålåg 
det professorn i grekiska, Einar Löfstedt, att yttra sig först. Hans dom över 
Frigell blev hård, vilket fick till följd att denne inkompetensförklarades av en 
knapp majoritet. Konsistoriet erkände däremot Frigells förtjänst och skick-
lighet, men det hade gått på skruvar. Nordisten Carl Säve gick mot ström-
men genom att placera Frigell främst och Häggström sist. Säve hade varit 
sjuk när ärendet behandlades i fakulteten, men till konsistorieprotokollet 
lät han bifoga ett utförligt skriftligt yttrande. Han framhöll att det från den 
bortgångne Petersson ”beständigt blåste en konträr vind mot Frigell”, vilket 
Löfstedt borde ha beaktat när han åberopade dennes betyg i sitt utlåtande. 
Löfstedts hårda bedömning av Frigell kan dock inte enbart förklaras som ett 
uttryck för hans personliga intresse av att hjälpa fram Häggström. Bevisligen 
hade han lyssnat till andra auktoriteter än Frigells svurne fiende Petersson; 
han korresponderade under befordringsärendets gång med den tyske histo-
rikern Theodor Mommsen, författare till Römische Geschichte (1854–56), och 
den danske filologen Johan Nicolai Madvig. Ingen av dem ville att Löfstedt 
skulle åberopa deras yttranden offentligt, men de accepterade att de enskilt 
insändes till ecklesiastikministern F.F. Carlson. Madvig karakteriserade i sin 
skrivelse Frigell som en man ”hvis Flid staaer over hans Begavelse og som 
neppe er en fyldig og alsidig Virksomhed som Professor i latinsk Philologie 
ved et Universitet voxen”. Någon avgörande betydelse hade detta knappast 
för utgången; Frigell hade ändå varit chanslös.

I Frans Wilhelm Häggström, som fick professuren, såg Einar Löfstedt 
inte bara en norrländsk landsman, utan även en frände rent forskningsmäs-
sigt. De arbetade båda för att vidga sina discipliner, och att integrera andra 
än rent filologiska frågor. Häggström hade bedrivit arkeologiska studier i 
Italien i mitten av 1860-talet. Löfstedt skriver i sitt sakkunnigutlåtande att 
det svenska latinstudiet låg långt efter utlandet, där man sedan länge hade 
”öfvergått till att i sig upptaga som sjelfständiga discipliner äfven vetenska-
perna om det Romerska folkets religiösa, politiska och privata inrättningar 
samt om dess konst”. Av det skälet lyfte han fram Häggströms långa föreläs-
ningsserier om det romerska folkets offentliga och privata liv som särskilt 
meriterande. Just som föreläsare ansågs Häggström vara både skicklig och 
entusiasmerande. 

Häggströms professorstillträde skedde vid en tidpunkt då latinets ställ-
ning inom utbildningsväsendet började ifrågasättas. Språket ansågs antikve-
rat och bidrog till att studietiden blev onödigt utdragen vid både skolor och 
universitet. Kritiken fick ett uppmärksammat uttryck genom Adolf Hedins 
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skrift Om latinherraväldet (1883). Några år senare arrangerade Verdandi en 
debatt om latinfrågan på Gillet, varvid flera talare angrep latinets ställning. 
Kritiken gjorde sig märkbar redan på 1870-talet. När Häggström höll sin 
installationsföreläsning ”Om den klassiska filologiens utvecklingsgång” för-
bigick han inte kritiken med tystnad. Han nämnde uttryckligen de ”häftiga 
anfall, som i våra dagar riktas mot dessa studier” även om dessa främst hade 
gällt förhållandena inom skolorna, inte latinet såsom föremål ”för vetenskap-
lig behandling vid Universitetet”. Ifrågasättandet av de klassiska studierna 
hade dock haft det goda med sig att filologin ”tvungits att göra för sig klar sin 
egen ställning, sitt begrepp och sin betydelse, frigöra sig från vissa häfdvun-
na ensidigheter och hålla blicken stadigt fästad på det hela och väsentliga”.

Den förnyelse av ämnet som skedde under Häggströms ämbetstid be-
stod inte enbart av att arkeologiska och realfilologiska aspekter integrerades. 
Hans företrädare hade nästan uteslutande ägnat sig åt senrepubliken och den 
första kejsartiden, men Häggströms intresse spände över en större tidsrymd. 
Han ägnade flera föreläsningar åt de romerska komediförfattarna Plautus 
och Terentius, verksamma i slutet av tredje och början av andra århundradet 
före Kristus. Forskningen kring Plautus fullföljdes av hans efterträdare Per 
Persson och senare av flera generationer Uppsalalatinister.

Häggström gjorde sig känd som en skicklig och stilistiskt driven översät-
tare av Tacitus, Cicero och Horatius. I Svensk literatur-tidskrift införde han 
1867 en studie av svensk versbyggnadskonst. Hans vetenskapliga författar-
skap var däremot mindre omfattande. I likhet med många andra professorer 
och docenter i latin krävde den omfattande examinationsbördan sin tribut, 
varför tid knappast fanns till egen forskning. Tillvaron för 1800-talets uni-
versitetslärare i latin var ingen sinekur. Ämnet ingick i nästintill samtliga 
examina, varför lärarnas tentamensåligganden var mycket omfattande. I tid-
ningen Fyris’ nekrolog över Häggström – med all sannolikhet författad av 
dennes elev Vilhelm Lundström – står att läsa: ” ’Uttenterad’ och uttråkad 
redan under den första mannaåldern och sedan ännu under sin professorstid 
ständigt öfverhopad med tentamina var det icke lust för forskningen, utan 
framför allt tid och kraft, som måste svika.”

Till detta kom dessutom en svår vetenskaplig motgång. Häggström hade 
ägnat flera år åt att studera Tacitus’ stil, i första hand för att kunna utröna 
äktheten hos skriften Dialogus de oratoribus. Just när han var i färd med att 
sammanställa och publicera resultaten utgav en utländsk forskare en nästan 
identisk stilstudie, varför han inte hade något annat val än att lägga sitt ma-
nuskript åt sidan. Även om han själv aldrig berörde händelsen, skriver Fyris 
i sina minnesord, ”kastade dock denna missräkning en skugga öfver hans lif 
och betog honom energien till nya vetenskapliga forskningar”.
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Danielsson och Persson

Inriktningen mot språkhistoria och jämförande språkforskning förstärktes 
under 1890-talet. En ny generationsväxling på de båda lärostolarna ägde rum 
i början av detta decennium. Olof August Danielsson övertog professuren 
i grekiska och Per Persson utsågs några år senare till professor i latin. Da-
nielsson hade uppehållit professuren alltsedan företrädaren Einar Löfstedt 
insjuknat. Under mellanperioden kallades han till ordinarie professor vid 
Göteborgs högskola men hann aldrig tillträda befattningen, innan han erhöll 
lärostolen i Uppsala. Utgången var inte given. De tre sakkunniga placerade 
nämligen Aron Martin Alexanderson i första förslagsrum, men denne åter-
tog sin ansökan när han i stället utnämndes till professor i Lund. När Alex-
anderson därmed var ute ur leken kunde Danielsson få Uppsalaprofessuren, 
i första hand i konkurrens med Olof Wilhelm Knös och Johannes Paulson.

Östgöten Danielsson hade kommit till Uppsala 1870 och blev universi-
tetet trogen genom hela sin karriär. Som docent i klassiska språk 1879 utgav 
han under de följande decennierna en rad vetenskapliga arbeten, vars äm-
nesmässiga bredd illustrerar hans mångsidighet som filolog. Han behand-
lade inte bara latin och grekiska, utan även sanskrit och äldre italiska språk 
som oskiska och umbriska. När den schweiziske språkforskaren Robert von  
Planta utgav sin magistrala Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte 
(I–II, 1892–97) nämnde han i förordet Danielsson och junggrammatikern 
Karl Brugmann som sina närmaste föregångare.

Som föreläsare ägnade sig Danielsson särskilt åt den grekiska och latin-
ska grammatiken och han uppehöll en tid den extra ordinarie professuren i 
jämförande språkforskning. I sina skrifter behandlade han såväl grammatik 
som epigrafik och filologi. Bland dessa kan nämnas Die Einleitung des Ma-
habhashya übersezt (1883), Grammatische und etymologische Studien I (1888) 
samt den inträngande studien av språket i den äldre epiken, Zur metrischen 
Dehnung im älteren griechischen Epos (1897). 

Danielsson hämtade impulser från den samtida internationella forsk-
ningen, vilken hävdade att språkvetenskapen skulle studeras utifrån na-
turvetenskapliga metoder. Genom att arbeta efter samma mönster som 
en naturvetare kunde också språkforskaren uppnå ”exakta” resultat. Enligt 
detta synsätt betraktades ljudlagarna som en lingvistisk motsvarighet till 
naturlagarna. Under resor i Tyskland knöt han personliga kontakter med 
Karl Brugmann och andra junggrammatiker. Med goda skäl kan han därför 
karakteriseras som den historiska grammatikens mest betydande introduk-
tör i Uppsala. I mitten av 1880-talet inledde han ett livslångt arbete med 
att tolka och inventera etruskiska inskrifter. Som etruskolog var han ensam 
i Sverige och snart blev han en internationellt ledande forskare inom äm-
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net. Han genomförde ett flertal forskningsresor i Italien, bland annat för att 
inventera och undersöka etruskiska inskrifter. Arbetet låg delvis till grund 
för det omfattande verket Corpus inscriptionum etruscarum, som den tyske 
filologen Carl Pauli började utgiva 1893. Efter dennes död övertog Daniels-
son utgivaransvaret tillsammans med Münchenprofessorn Gustav Herbig.

En mångsidig filolog
Östgöten Olof August (O.A.) Danielsson kom till Uppsala som student 1870 och blev 
universitetet trogen under mer än sextio år. Han pensionerades 1917, men var verksam 
ända fram till sin död 1933. ”Daniel”, som han kallades, hade ett brett register och bedrev – 
förutom i grekiska – även forskning inom de italienska och indiska språken. Hans insatser för 
studiet av oskiskan och umbriskan blev särskilt betydelsefulla, och han gjorde sig känd som 
en av Europas främsta etruskologer. Han hade vuxit upp under blygsamma ekonomiska 
omständigheter, förblev ungkarl och bodde enklare än någon av sina professorskolleger. 
Hans lärjunge Einar Löfstedt den yngre har lämnat denna karakteristik: 

Icke någon vetenskapsman av internationellt rykte torde ha nöjt sig med en så spartanskt 
inredd bostad som Danielssons två små rum i det för alla Uppsalafilologer välbekanta huset 
Johannesgatan 22. Varken den som suttit där som tentand eller som vän glömmer denna enkla, 
ja torftiga miljö, som utgjorde en så verkningsfull bakgrund till den berömde forskarens rika, 
fromt nyanserade personlighet. För övrigt var Danielsson till hela sitt väsen allt annat än en asket. 
Komfort och skönhet, böcker och resor, ett gott glas vin och en god cigarr – allt detta hade för 
hans sinne ett större behag än för de flestas.

Olof August Danielsson. Fotografi av Emil L:son Finn.
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Danielssons lärarverksamhet var, har det sagts, ”icke af det slag, som 
omedelbart griper och eldar, men den utmärkes af samma respektingifvande 
egenskaper som hela hans forskning: den skarpa, ofta öfverväldigande (nå-
gon gång t.o.m. nedtryckande) lärdomen och akribien och den grundliga dis-
kussionen af alla ett problems möjligheter”. Under hans ledning skolades en 
rad framstående forskare, däribland Otto Lagercrantz och Ernst Nachman-
son, båda senare professorer i grekiska i Göteborg, samt Gunnar Rudberg, 
som från 1919 innehade professuren i klassisk filologi vid Oslo universitet. 
Lagercrantz’ avhandling Zur griechischen Lautgeschichte (1898) räknades som 
ett viktigt bidrag till den ljudhistoriska forskningen. Han tillämpade samma 
jämförande lingvistiska utgångspunkt som Danielsson, men tog även djupa 
intryck av Johannes Schmidt i Berlin och Karl Brugmann i Leipzig, vars före-
läsningar han åhört under en studieresa till Tyskland. Han kombinerade den 
språkvetenskapliga inspirationen från junggrammatikerna med ett genuint 
realfilologiskt intresse. Han behandlade bland annat grekisk filosofi, grekisk 
alkemi, det antika skatteväsendet och grekiska papyrus. Ett särskilt intresse 
ägnade han hippologin, inte bara den antika. I början av 1900-talet innehade 
han det fasta docentstipendiet för klassiska språk och under senvåren 1905 
uppehöll han professuren i klassiska språk i Sam Wides frånvaro. Efter en 
tid som professor i Göteborg återvände Lagercrantz till Uppsala 1919 för att 
efterträda Danielsson på professuren.

Ernst Nachmanson hade kommit till Uppsala för att studera romanistik, 
men slöt sig i stället till klassikerna Olof August Danielsson och Per Persson. 
I början av 1900-talet studerade han för Herman Diels i Berlin. I München 
hade han som lärare Karl Krumbacher, skaparen av den moderna bysantino-
login och nygrekiska filologin. Nachmanson disputerade 1904, varefter han 
genomförde nya studieresor, denna gång till Italien, Grekland och Mindre 
Asien. Efter hemkomsten erhöll han det fasta docentstipendiet för klassiska 
språk. När Lagercrantz återvände till Uppsala för att efterträda Danielsson 
kunde Nachmanson i stället övertaga den lediga lärostolen vid Göteborgs 
högskola.

När latinprofessuren skulle tillsättas efter Häggströms pensionsavgång 
1893 anmälde sex personer intresse, men endast Per Persson och den sjuttio-
treårige (!) Anders Frigell fullföljde sina ansökningar. Utgången dem emellan 
var naturligtvis given och Frigell förklarades inkompetent. De flesta ledamö-
terna valde dock den skonsammare formuleringen att han visserligen förut 
styrkt sin vetenskapliga kompetens, ”men likväl till följd af andra åberopade 
förehållanden” (främst hans ålder) inte längre kunde anses vara berättigad 
till förslagsrum. Det var inte bara Frigells kroppsliga ålder som lade hinder i 
vägen. Hans ensidiga inriktning mot textkritik och exeges ansågs föråldrad, 
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i synnerhet när den ställdes mot Perssons jämförande perspektiv och språk-
historiska insikter. 

Persson, som uppehållit lärostolen under vakansen efter Häggström, till-
trädde 1895. Tjugo år tidigare hade han som student blivit inskriven vid uni-
versitetet, där han efter avlagd kandidatexamen fördjupade sig i latin, grekis-
ka och sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning. Bland hans 
lärare fanns Frans Wilhelm Häggström, Einar Löfstedt och Axel Erdmann, 
men det var Olof August Danielsson som fick avgjort störst betydelse. I sina 
opublicerade självbiografiska anteckningar skriver Persson: ”Under person-
ligt umgänge med honom [Danielsson] och genom hans offentliga föreläs-
ningar under 1880-talet infördes jag i det historiska och jämförande språk-
studiet, som vid denna tidpunkt fått ett starkt uppsving, särskilt i Tyskland, 
och verkade mera tilldragande än den för tillfället åtminstone hos oss något 
stagnerande filologien.” Denna inriktning mot etymologiska och ljud- och 
formhistoriska problem märktes redan i Perssons gradualavhandling Studia 
etymologia (1886), med vilken han blev docent.

Persson ägnade sig även åt filologin och utgav flera studier kring exege-
tiska och syntaktiska frågor. Det var emellertid inom lingvistiken som han 
fick störst betydelse, inte minst genom Studien zur Lehre von der Wurzeler-
weiterung und Wurzelvariation (1891) – ett grundläggande arbete inom den 
indoeuropeiska stambildningsläran. Denna studie, liksom Beiträge zur indo-
germanischen Wortforschung I–II (1912), räknades till de internationella stan-
dardverken inom den indoeuropeiska språkforskningen. För det sistnämnda 
arbetet tilldelades han Letterstedtska priset av Vetenskapsakademien. Till 
Perssons latinska forskningsområden hörde Plautus’ komedier, ett ämne till 
vilket flera av hans efterträdare skulle återkomma. Den upsaliensiska Plau-
tustraditionen blev internationellt uppmärksammad och utgick ursprungli-
gen från Persson.

Även som pedagog fick Persson stor betydelse; han moderniserade latin-
utbildningen och utlade vetenskapliga problem i sina föreläsningar. Hans 
forskningsmetod innebar, enligt hans lärjunge och efterträdare Håkan Sjö-
gren, ”ett kraf på verklig förståelse och interpretation af en latinsk text, 
under jämförande analys af språkbruket, och detta utan hänsyn till mer 
eller mindre betydande auktoriteter, således ett ärligt sökande efter san-
ningen för dess egen skull”. Denna inriktning gjorde djupt intryck på hans 
många elever, varför han blev något av en skolbildare. På nyårsaftonen 1922, 
då han fyllde sextiofem år och gick i pension, erhöll han festskriften Strena 
philologica Upsaliensis. Den innehöll drygt trettio uppsatser, huvudsakligen 
författade av hans elever, däribland Einar Löfstedt den yngre, Håkan Sjögren 
och Josef Svennung, vilka alla sedermera blev professorer i latin. Dessutom 
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medverkade flera andra språkmän och klassiska arkeologer, till exempel 
H.S. Nyberg, Olof August Danielsson, Otto Lagercrantz, Lennart och Ernst 
Kjellberg samt Axel Boëthius. 

Håkan Sjögren ägnade sin avhandling åt de fornlatinska komediförfattar-
na, men framträdde längre fram som eminent Cicerokännare. Einar Löfstedt 
den yngre försvarade avhandlingen Beiträge zur Kenntnis der späteren Lati-
nität (1907). Studien var märklig, dels därför att den behandlade ett icke-
klassiskt ämne, dels därför att den var författad på tyska (latinavhandlingar 
hade fram till dess uteslutande varit författade på latin). Detta visar att 
de svenska filologerna strävade efter att bli delaktiga i den internationella 
forskningen på ett nytt sätt. Efter några år som docent i Uppsala utnämndes 
Löfstedt till professor i Lund. Långt senare blev han rektor för Lunds uni-
versitet och ledamot i Svenska Akademien.

En något äldre elev till Persson var Vilhelm Lundström, som vid tju-
gofyra års ålder hade blivit docent på en avhandling om den romerske skal-
den Papinius Statius. Därefter intresserade han sig främst för den ro merske 
lantbruksförfattaren Columella, vars skrifter han utgav i en textkritisk ut-
gåva. Vidare uppmärksammade Lundström den moderna bysantinska filolo-
gin, som hade grundlagts av den tyske filologen Karl Krumbacher, inte minst 
genom den klassiska studien Geschichte der byzantinischen Litteratur (1890). 
Lundström, som var mycket influerad av Krumbacher, utgav flera arbeten, 
bland annat om den bysantinska littera turens historia. 

Lundströms bysantinologiska forskningar fullföljdes av Sigfrid Lindstam, 
som hade avlagt kandidatexamen i Lund innan han kom till Uppsala 1903. 
Under de följande åren studerade han för Olof August Danielsson och Per 
Persson, men snart blev bysantinologin hans främsta intresseområde. I Upp-
sala universitetsbiblioteks samlingar hade Lundström funnit flera bysantin-
ska handskrifter, däribland ett manuskript av den på 1300-talet verksamme 
grammatikern Georgios Lakapenos, vilket Lindstam åtog sig att utgiva. I sin 
gradualavhandling presenterade Lindstam en översättning av de tio första 
epistlarna med kommentarer. Under 1910-talet fortsatte han dessa studier, 
vilket fordrade åtskilliga forskningsresor till utländska bibliotek och arkiv, 
eftersom handskriften förelåg i en rad versioner. År 1924 kunde han publi-
cera en fullständig utgåva av Lakapenos’ epistlar – ett editionsarbete som 
vann stor respekt. Lindstam, som dessutom medverkade i tidskrifter som 
Eranos och Bysantinische Zeitschrift, tjänstgjorde från 1920 som lektor i Gö-
teborg. Han utnämndes dock snart till docent i bysantinsk och nygrekisk 
filologi vid stadens högskola, varvid han blev den förste akademiske läraren 
i dessa ämnen i Sverige. Vid ett par tillfällen vikarierade han dessutom på 
professurerna i grekiska i Lund och Göteborg. 
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Professuren i klassiska språk

Anders Frigells akademiska karriär kantades, som framgått, av ständiga 
bakslag i befordringshänseende. Någon framgång hade han inte heller när 
han i slutet av 1870-talet sökte den nyinrättade extra ordinarie professu-
ren i klassiska språk, vilken ersatte de båda adjunkturerna i latin och gre-
kiska. Eftersom han tidigare hade varit extra ordinarie adjunkt i latin borde 
han ha haft goda utsikter, men han fick stå tillbaka för Magnus Sundén 
och Carl Sandström. Såväl bland de sakkunniga som inom sektionen och 
konsistoriet gick bedömningen av Frigells kvalifikationer isär på ett högst 
anmärkningsvärt sätt. Lundaprofessorn Christian Cavallin berömde hans 
textkritiska arbeten och uppförde honom i första förslagsrum. De båda and-
ra sakkunniga, Frans Wilhelm Häggström och Einar Löfstedt, förklarade 
honom däremot inkompetent, huvudsakligen på grund av hans bristande 
meriter inom grekiskan. När konsistoriet behandlade tillsättningen fick  
Frigell två röster (teologerna Carl Axel Toréns och Otto Myrbergs) till för-
starummet, åtta röster till andrarummet och tio röster till tredjerummet 
medan fem ledamöter ville förklara honom inkompetent! Frigell anförde, 
utan framgång, besvär hos Kungl. Maj:t. Han beviljades däremot ett årligt 
anslag om 4 000 kronor för att han skulle få möjlighet att slutföra sina forsk-
ningar om Livius. I januari 1882 fick han till slut, som ett slags tack för lång 
och trogen tjänst, en personlig extra ordinarie professur. 

Utgången mellan de båda andra kandidaterna, Magnus Sundén och Carl 
Sandström, var desto mer oviss. Sandström var den större vetenskapliga 
begåvningen men Sundéns pedagogiska erfarenhet fällde avgörandet. Han 
innehade professuren till sin pensionering 1896. Sundén hade blivit docent 
1858, således redan under Carl Edvard Zedritz’ tid som professor. Han sökte 
adjunkturen i latin 1861, men återtog sin ansökan. I stället erhöll han an-
ställning som lektor i latin, grekiska och modersmålet vid Högre allmänna 
läroverket i Uppsala. Som lärare har han karakteriserats som ”en förnäm-
lig klassiker, lugn, skicklig och oerhört kunnig, måhända icke fordrande 
i förhållande till den höga standard, som ämnet ägde vid ’katedralskolan’ 
på hans lektorstid”. Vid läroverket blev han under 1870-talet kollega med 
filosofen Pontus Wikner och mellan dem och deras familjer knöts fasta 
vänskapsband. Sundéns vetenskapliga meriter var begränsade, men han var 
väl sedd av både Löfstedt och Häggström, vilket säkerligen inte saknade 
betydelse för utgången av professorskonkurrensen. Sundéns karriär blev 
osedvanligt lång. När han 1904 kreerades till jubeldoktor hade han fortfa-
rande drygt tjugo aktiva år framför sig som forskare. År 1924 publicerade 
han en studie om härskardyrkan under den romerska kejsartiden och året 
därpå utgav han, vid nittiofem års ålder, en väsentligt omarbetad och upp-
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daterad utgåva av sin handbok De romerska antikviteterna från 1903. Under 
lång tid framstod han som nestorn bland Uppsalas latinister och klassiska 
arkeologer.

Carl Sandström spåddes en lysande framtid när han som tjugosjuåring 
försvarade en prisbelönt avhandling om Seneca 1872. Han lyckades emel-
lertid aldrig riktigt infria de högt ställda förväntningarna. Till detta bidrog 
ekonomiska svårigheter, men framför allt att han under 1880-talet hjälpte 
till att vårda sin psykiskt sjuke bror, anatomen Ivar Sandström, som vann 
postum berömmelse för sin upptäckt av bisköldkörtlarna. Under 1880- 
talets förra hälft uppbar Carl Sandström det fasta docentstipendiet i klas-
siska språk och han vikarierade vid några tillfällen som professor i både latin 
och grekiska. På hösten 1888 – när broderns tillstånd tillfälligt hade stabili-
serats – reste han till Italien för att äntligen kunna ägna sig åt egen forskning. 
Han insjuknade emellertid under nedresan och avled i en magblödning kort 
efter ankomsten till Rom.

Latindocenten och chefredaktören Vilhelm Lundström hyste stora för-
hoppningar när den extra ordinarie professuren i klassiska språk blev le-
dig efter Sundéns pensionering. I sin avskedshälsning i tidningen Fyris’ sista 
nummer på nyårsaftonen 1897 skrev han att han med glädje och lättnad för 
alltid sade farväl till ”det dagliga, uppslitande tidningsarbetet”. Med tanke 
på att han som latinist var odiskutabelt bättre meriterad än sina båda med-
sökande Sam Wide och Claes Lindskog gjorde han bedömningen att hans 
utsikter att få professuren var goda. Konkurrensen utföll dock, som vi har 
sett, till Wides förmån. Från och med sekelskiftet 1900 blev ämnet klassiska 
språk huvudsakligen inriktat på arkeologi och realfilologi.

Lundström flyttade till Göteborg, där han blev redaktör för den konser-
vativa tidningen Göteborgs Aftonblad. År 1907 blev han professor i klassiska 
språk vid Göteborgs högskola och gjorde sig känd, inte minst för sin edition 
av den romerske lantbruksförfattaren Columellas skrifter. Under några år i 
början av 1910-talet var han riksdagsledamot för Allmänna valmansförbun-
det och han framträdde i olika sammanhang som förkämpe för den svenska 
nationalismen; bland annat deltog han 1908 i stiftandet av Riksföreningen 
för svenskhetens bevarande i utlandet (från 1979 Riksföreningen Sverige-
kontakt). Lundström tillhörde Heimdals grundare och i föreningens skrift-
serie utgav han bland annat Ett förslag till svenska nationalfester (1896). I den 
så kallade Lundströmska gården i Sigtuna – Vilhelm Lundströms barndoms-
hem och senare sommarbostad – inrättades 1958 ett museum.
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Latinist och publicist
Inrättandet av särskilda tidskrifter, där nya vetenskapliga rön kunde presenteras, blev en vik-
tig del av olika ämnens disciplinformering. År 1896 tillkom Eranos: Acta philologica Suecana, 
en facktidskrift för den klassiska filologin. Initiativtagare var den tjugosjuårige latindocenten 
Vilhelm Lundström, som under flera år redigerat dagstidningen Fyris. Denna tidning, den 
upsaliensiska studenthögerns organ, lades ned redan i slutet av 1897, men Eranos (det gre-
kiska ordet för knytkalas) visade sig vara betydligt mer livskraftig. Grundandet av tidskriften 
var en bravad i sig. För att uppbringa en nödvändig ekonomisk grundplåt översatte Lund-
ström Plautus’ lustspel Mostellaria (Spöket). Med några inhyrda stu denter som skådespelare 
genomförde han sedan en turné, den så kallade ”Klassiska turnén”, med skådespelet, varvid 
alla intäkter oavkortat gick till tidskriften. Gustaf Lindqvist (Mari Mihi), sedermera borgmäs-
tare i Marie fred, spelade huvudrollen i pjäsen, som blev en stor succé och mottogs med 
välvilliga recensioner. De insamlade medlen utgjorde ett tillräckligt startkapital, men för att 
säkerställa den fortsatta utgivningen genomfördes ytterligare en turné i mars 1899. Även 
denna gång utgjorde Plautus’ Mostellaria huvudattrak tionen. Efter premiären på Uppsala 
teater framhöll Upsala Nya Tidnings recensent att publikens bifall visade att Lundström 
lyckats med föresatsen ”att rehabilitera de gamla grekers och romares ära som trefligt folk”.

Lundström kvarstod som redaktör för Eranos fram till sin död 1940 och han ansva-
rade på egen hand för de första trettiosju volymerna. Tidskriftens huvudredaktörer har 
därefter varit Harry Armini (1940), Tönnes Kleberg (1941–73), Birger Bergh (1973–96), 
Åke Fridh (1973–91), Stig Y. Rudberg (1973–91), Jan-Olof Tjäder (1973–91), Sten Ek-
lund (1991–96), Maria Berggren (1997–2003) och Eva-Carin Gerö (från och med 2004).

Vilhelm Lundström och titelsidan till första årgången av Eranos. 
Fotografiet av Lundström är taget av Henri Osti.
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Orientaliska språk

I början av 1850-talet innehades professuren i österländska språk av den 
framstående orientalisten Otto Fredrik Tullberg, som huvudsakligen hade 
ägnat sig åt syriska och hebreiska, däremot mindre åt arabiska. Tullberg, som 
dessutom lade grunden till den svenska indologin och sanskritforskningen, 
genomförde en rad forskningsresor till olika europeiska lärosäten, varvid 
han knöt kontakter med flera av kontinentens främsta orientalister, till 
exempel Eugène Burnouf i Paris, Christian Lassen i Bonn, Adolf Friedrich 
Stenzler i Berlin och Georg Heinrich Bernstein i Breslau. I Berlin studerade 
han för Franz Bopp, grundläggaren av den jämförande språkforskningen. Re-
sorna och det hårda arbetet krävde dock sin tribut. Nyss hemkommen från 
en forskningsresa till Italien avled Tullberg på våren 1853, endast femtio år 
gammal. Under sina resor hade han samlat ett omfattande material, som han 
aldrig fick möjlighet att vetenskapligt bearbeta.

Den efter Tullberg lediga professuren söktes av Carl Johan Tornberg, 
en annan synnerligen kvalificerad orientalist, om än till skillnad från Tull-
berg främst kännare av det arabiska språket och den arabiska numismatiken. 
Tornberg såg ut att gå mot en lysande karriär redan i mitten av 1830-talet 
när han vid tjugoåtta års ålder utnämndes till docent i arabiska. Efter en 
flerårig studieresa till bland annat Tyskland och Frankrike tillträdde han be-
fattningen som Lidénsk amanuens vid universitetsbiblioteket. Han uppehöll 
senare professuren i österländska språk, men förbigicks vid tillsättningen 
av Tullberg, trots att han blivit uppförd i första förslagsrum. Tornberg lät i 
stället prästviga sig men kallades av universitetskanslern, kronprins Carl, till 
en extra ordinarie professur i Lund. Tre år senare övertog han den ordinarie 
professuren vid samma universitet. Trots den uppskattning han rönte i Lund 
föreföll han uppriktigt intresserad av att återvända till Uppsala universitet, 
vars orientaliska handskrifter han hade ordnat och vetenskapligt beskrivit 
i volymen Codices arabici, persici et turcici bibliothecae regiae universitatis 
upsaliensis (1849). Tornbergs intresse svalnade dock när universitetet inte 
kunde möta hans ekonomiska krav. Han återkallade till slut sin ansökan och 
blev kvar i Lund.

Hesse och Nordling

Om Tornberg hade fullföljt sin ansökan skulle han ha varit självskriven till 
professuren. En annan synnerligen kvalificerad orientalist var den tidigare 
adjunkten och titulärprofessorn Henrik Gerhard Lindgren, som dock inte 
heller sökte professuren utan kvarstod som kyrkoherde i Tierps pastorat. När 
konsistoriet behandlade tillsättningen av lärostolen återstod fyra kandidater  
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med betydligt blygsammare kvalifikationer; Lundaadjunkten  Magnus  Fredric 
Brag blev inte ens kompetensförklarad. De övriga sökande var adjunkten 
 Jonas Fredrik Hesse, som efter Tullbergs död hade vikarierat på professuren, 
samt docenterna Theodor Nordling och Gustaf Fredric Koræn. Hesse var 
fyrtiofyra år gammal medan Nordling och Koræn båda var i tjugofemårsål-
dern. Nordling hade disputerat för magistergraden 1851 och samma år erhållit 
en docentur i arabiska. Trots åldersskillnaden stod han knappast efter Hesse 
i vetenskapligt hänseende. Hesses tillskyndare framhöll dock dennes större 
pedagogiska förtjänster, främst att han redan hade vikarierat på lärostolen. 
Det fällde avgörandet och på hösten 1855 installerades Hesse som professor. 
Nordling erhöll i konkurrens med Koræn adjunkturen i ämnet året därpå.

Hesses vetenskapliga författarskap var obetydligt och han fick ständigt 
uppleva att hans kompetens ifrågasattes. Tornberg skrädde inte orden när 
han i ett brev till sin svåger, kemisten Lars Svanberg, gav sin syn på Hesses 
förmåga 1853: ”Jag skulle knappt vilja tro, att Upsalas professorer skulle låta 
den skammen gå öfver sig, att föreslå hr H. till professor. Jag känner bäst 
hans capacitet och kan tryggt försäkra, att, vid dessa studiers närvarande 
ståndpunkt, det skulle vara högst betänkligt att välja till dess målsman en 
person, som visst aldrig gjort sig full reda för deras betydelse.” Svanberg tog 
uppenbarligen intryck av rapporterna från Tornberg. När fakulteten upprät-
tade förslaget ville Svanberg endast tillerkänna Hesse ett tredjerum bakom 
Nordling och Brag. I sitt yttrande tillade han att det sannolikt hade varit 
bättre för universitetet ”om man vidtagit åtgärder för att ifrån utrikes ort 
införskaffa oss någon orientalist för besättande af den nu ifrågavarande pro-
fessionen”.

Som docent hade Hesse genomfört en studieresa till Tyskland 1847, var-
vid han åhörde Heinrich Leberecht Fleischers föreläsningar. Fleischer var sin 
tids främste arabist, men det är svårt att spåra något inflytande från honom 
hos Hesse. Under 1840-talet medverkade Hesse i Frey, men hans egna skrif-
ter är lätt räknade. Av visst universitetshistoriskt intresse är hans Inbjud-
ningsskrift till morgondagens Philosophiae Doctors-Promotion (1869), vilken 
utgör en översikt över filosofie magister-promotionerna vid universitetet 
från 1600 och framåt. Sina offentliga föreläsningar ägnade Hesse uteslutande 
åt ett fåtal högst traditionella ämnen: Profeten Jesaia, Davids psalmer samt 
Genesis. Föreläsningarna bestod huvudsakligen av översättningar med få 
kommentarer. Hesse var som examinator känd för sin snällhet, varför öst-
erländska språk blev ett populärt fyllnadsbetyg i dåtidens magistergrad. En 
senare innehavare av professuren, K.V. Zetterstéen, har krasst konstaterat 
att han blivit ”vida mindre känd som orientalist än som huvudpersonen i 
varjehanda studentikosa historier”.
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I slutet av 1873, kort efter Hesses död, gjorde fakulteten och konsistoriet 
en framställning om att ändra lärostolens benämning från österländska språ-
ken och litteraturen till semitiska språk. I äldre tid hade österländska språk 
i princip varit liktydigt med semitiska språk. Visserligen förekom sanskrit, 
avestiska och i synnerhet turkiska i undervisningen, men de icke-semitiska 
språken hade underordnad betydelse. Efter sanskritforskningens och det 
jämförande språkstudiets genombrott hade termen österländska språk fått 
en vidare innebörd. Det hela gick så långt att Carl Johan Tornberg beklagade 
att benämningen österländska språk ”i sig är ett chaos”, vilket han betrak-
tade som paradoxalt med tanke på den tilltagande specialiseringen inom 
universitetsväsendet i stort. Orientalist kallades inte bara den som ägnade 
sig åt hebreiska och arabiska, utan ”likaväl Sinologen och Sanskritologen, 
som den der befattar sig med Berbers, Kaffrers, ja Slavers och Ny-Grekers 
tungomål”. Bara det faktum att alla dessa språk var förenade under samma 
lärostol visade ”bättre än allt annat huru litet man gjort sig reda för arten af 
de studier, som detta namn omfattar, hvilka tagna efter orden måste öfver-
skrida äfven en Mezzofantis förmåga”. 

Särskilt känslig var frågan om sanskrits ställning. Många klassiska filo-
loger hade svårt att acceptera den jämförande språkforskningens uppfatt-
ning att sanskrit utgjorde ett ursprungligt språk, av vilket även studiet av 
de klassiska språken följaktligen var beroende. I mitten av 1830-talet hade 
Adolph Törneros klagat över ”sanskritsjukan”, som bredde ut sig likt en ”In-
disk Cholera”. Johan Spongberg upplevde ”sanskriteriet” som ett hot mot 
den klassiska filologiska bildningen. Redan i samband med konkurrensen 
mellan Tullberg och Tornberg hade frågan om ämnet sanskrits betydelse 
inom disciplinen österländska språk aktualiserats. Professurens namnbyte 
1874 utgjorde en slutlig markering av att dess huvudområde skulle vara se-
mitiska språk, inte de ariska fornspråken sanskrit eller avestiska. I Lund 
levde däremot benämningen österländska språk kvar in på 1900-talet.

Fredrik Fehr, senare ryktbar som ritschlianskt färgad radikalteolog och 
pastor primarius, blev docent i hebreiska sedan han framlagt avhandlingen 
Den babyloniska Talmud (1872). Han undervisade huvudsakligen i hebre-
iska under de följande åren, men övergick sedan till teologin. Han sökte 
inte professuren efter läraren Hesses bortgång. Det gjorde inte heller Lars 
Edman, som redan 1857 hade blivit docent i österländska språk, men som i 
början av 1860-talet övertog adjunkturen i tyska och engelska. Ansökningar 
inkom däremot från både Theodor Nordling och Herman Almkvist. De var 
båda synnerligen välmeriterade och kompetenta, dock inom var sitt om-
råde. Nordling var överlägsen Almkvist i hebreiska, men förhållandet var 
det omvända när det gällde arabiska. Till slut fällde Nordlings betydligt stör-
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re tjänstgöringsmeriter avgörandet. Inför tillsättningen biföll Kungl. Maj:t 
konsistoriets anhållan att tre utomstående sakkunniga – Henrik  Gerhard 
Lindgren och de båda norrmännen Carl Paul Caspari och Jens Peter Broch 
– skulle granska de sökande. Tillsättningen blev därmed den första vid Upp-
sala universitet som skedde enligt det sakkunnigförfarande, vilket gjordes 
obligatoriskt genom 1876 års universitetsstatuter.

Från våren 1876, då Nordling tillträdde, skedde en väsentlig uppryck-
ning av de semitiska studierna. Nordling hade ägnat mer än halva sitt liv åt 
orientalistiken och var således väl förberedd för den uppgift som väntade. 
Vid flera tillfällen hade han uppehållit professuren och som nybliven ad-
junkt hade han genomfört en längre studieresa till Tyskland, Schweiz och 
Frankrike. Under resan, som han företog som riksstatens stipendiat, blev 
han ledamot av Morgenländische Gesellschaft. Som vetenskapsman ägnade 
sig Nordling främst åt hebreiskan och han utgav bland annat De allmänna 
vokalförändringarna i hebreiska språket (1873). Utöver detta gjorde han sig 
bemärkt för sina forskningar om Koranen, som för första gången hade över-

Doktor Seligmann och docenturen
År 1863 disputerade den tjugosjuårige Joseph Seligmann i arabiska språket vid Uppsala 
universitet. Han hade tidigare studerat vid universiteten i Breslau och Leipzig, och ansågs 
vara en lovande forskare. På förslag av professorn i orientaliska språk, Jonas Fredrik Hesse, 
ställde sig filosofiska fakulteten bakom förslaget att kalla Seligmann till docent. Men det 
fanns ett aber: Seligmann var jude och anhängare av den mosaiska trosbekännelsen. Av det 
skälet avslog universitetets kansler Gustaf Adolf Sparre fakultetens ansökan. Han hänvisade 
till regeringsformens tjugoåttonde paragraf, som bland annat föreskrev:

Konungen äger rätt 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. [- - -] Till statsministrar, statsråd, justitieråd, stats-
sekreterare samt alle andre civile embetsmän inom riket och domare må sådane män 
endast nämnas, som äro af den rena evangeliska läran.

Seligmann överklagade. Han framhöll i sin utförliga besvärsskrivelse att bekännare av andra 
religioner än den ”rena evangeliska läran” tidigare hade givits tillträde till akademiska tjänster. 
Robert Rubenson – som delade Seligmanns judiska tro – hade 1858 utnämnts till amanu-
ens vid fysiska kabinettet och katoliken Athanasius Wackerbarth hade 1860 antagits som 
amanuens vid observatoriet.

Någon effekt hade detta dock icke. Seligmann fick ingen docentur. I stället flyttade 
han till Stockholm, där han 1864 öppnade en bokhandel på Drottninggatan. Under flera 
årtionden var han aktiv som förläggare, bland annat för författare som Carl Snoilsky, 
Carl David af Wirsén, Viktor Rydberg, Gunnar Wennerberg och Albert Ulrik Bååth. 
Seligmann förlade dessutom August Strindbergs Röda rummet och Erik Axel Karlfeldts 
debutsamling Vildmarks- och kärleksvisor. Efter Seligmanns död 1904 övertogs förlaget av 
Wahlström & Widstrand.
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satts till svenska 1843 av Johan Fredrik Sebastian Crusenstolpe. Carl Johan 
Tornberg utgav 1874 en andra koranöversättning över vilken Nordling förfat-
tade en kritisk granskning. Själv översatte han bland annat Jobs bok, vilken 
utkom i samband med universitetets 400-årsjubileum. Nordling var en habil 
forskare, vars kritik av Tornbergs koranöversättning i princip har fått efter-
världens stöd. Däremot var han knappast de stora vyernas man; hans intres-
se var i allt väsentligt begränsat till bibelhebreiskan och Koranen. Även om 
professurens namnbyte 1874 hade samband med den jämförande språkforsk-
ningens genombrott kvarstår faktum att det inte heller under Nordlings 
professorstid förekom någon egentlig komparativ lingvistisk behandling av 
de olika semitiska dialekterna. Under vårvintern 1890 förfrös Nordling ena 
foten, varefter han insjuknade i kallbrand. Trots flera operationer, däribland 
amputation av benet, gick hans liv inte att rädda.

Nordling förmedlade intresset för hebreiskan till flera av sina elever. Karl 
Uno Nylander disputerade på en studie över kasusändelserna i detta språk. 
Studien rörde särskilt de spår av äldre nominalböjning som bevarats i he-
breiskan i jämförelse med andra semitiska språk. Under 1880-talet svarade 
han för en stor del av undervisningen i ämnet. Hans Lärobok i hebräiska 
språket (1887) användes under lång tid vid både läroverk och universitet. 
På Nylanders initiativ bildades 1888 Föreningen för semitiska språk, vars 
förste ordförande han blev. Vid samma tid höll han en föreläsningsserie om 
ämnet semitiska studiers historia i Sverige, vilka låg till grund för en uppsats 
i Ny svensk tidskrift 1889. I mitten av 1890-talet övergick Nylander till en 
docentur i exegetik inom teologiska fakulteten men lämnade Uppsala kort 
därefter, sedan han blivit utnämnd till lektor (senare domprost) i Strängnäs. 
Hebreiskan var föremål även för Anton Hacklins avhandling, framlagd 1886. 
Hacklin ägnade sig dock även åt assyriologi och höll de första föreläsning-
arna i assyriska vid universitetet.

Den internationella orientalistkongressen i Stockholm 1889 betydde åt-
skilligt för att popularisera ämnet semitiska språk. Kongressens generalse-
kreterare, den märklige Carlo Landberg, hade inlett sina studier i Uppsala 
1870, men sedan fortsatt i Paris och Syrien. Han disputerade i Leipzig och 
var vid tidpunkten för kongressen generalkonsul i Alexandria. Kongressen 
fick en nationalistisk prägel, vilket märktes under en dagsutflykt till Upp-
sala. Deltagarna fördes först till Gamla Uppsala för att ”å Odins hög dricka 
mjöd ur horn”, varefter vidtog middag i universitetshusets förhall, där ser-
vitriserna bar svenska nationaldräkter. Sent på kvällen återvände delega-
terna med tåg till Stockholm. Under kongressen mottog universitetet en 
stor mängd arabisk och turkisk litteratur, vilken Herman Almkvist katalo-
giserade under läsåret 1889/90. Carlo Landberg donerade senare medel till 
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en stiftelse för att understödja och belöna forskning i semitiska språk vid 
Uppsala universitet.

Almkvist och Zetterstéen

År 1892 efterträddes Theodor Nordling av Herman Almkvist, som dessför-
innan innehaft den extra ordinarie professuren i jämförande språkforskning. 
Almkvist hade disputerat 1866 med en kommenterad översättning av den 
arabiske 1300-talsresenären Ibn Battutas resa genom Maghrib. Efter att ha 
utnämnts till docent i arabiska fortsatte han sina studier utomlands. Han 
kom till Paris, där baron Silvestre de Sacy i början av 1800-talet hade grund-
lagt det moderna semitiska studiet, och där Ernest Renan några år före hans 
ankomst hade utgivit det klassiska arbetet La vie de Jésus. I Leipzig stude-
rade han för Heinrich Leberecht Fleischer, som riktat den arabiska filologin 
med nya vetenskapliga metoder.

Åren 1875–78 genomförde Almkvist en längre studieresa, som fick bety-
delse för hans fortsatta verksamhet. Han besökte länder som Ungern, Tur-
kiet, Syrien, Palestina och Egypten. Från Kairo reste han uppför Nilen och in 
i Sudan, där han sammanstrålade med guvernören, general Charles George 
Gordon. Enligt en seglivad historia skulle Almkvist ha vallfärdat till Mekka 
under förklädnad, men denna uppgift saknar grund. Däremot lär Almkvist 
i efterhand ha berättat att han hade övervägt att utsträcka resan till Mekka, 
men funnit säkrast att låta bli.

Almkvists ursprungliga syfte med resan hade varit att studera olika nu-
biska dialekter. Vid ankomsten till Kairo fick han emellertid höra att öster-
rikaren Leo Simon Reinisch redan höll på att färdigställa ett större verk om 
nubiskan (som utkom 1879 under titeln Die Nuba-Sprache). I sista stund 
bestämde han sig därför för att i stället koncentrera sig på bischarispråket, 
vilket inte var någon alldeles enkel uppgift. Språket saknade nämligen lit-
teratur, varför han helt och hållet var hänvisad till sina egna undersökningar 
på ort och ställe. Han samlade ett stort material kring både bischari- och 
nubaspråken, vilket han började behandla efter hemkomsten 1878. De om-
fattande studierna resulterade bland annat i tvåbandsverket Die Bischari-
Sprache Tu-Bedawie in Nordost-Afrika, beschreibend und vergleichend darge-
stellt (1881–85).

Arabiska utgjorde Almkvists specialområde och han var den förste verk-
ligt framstående arabisten bland professurens innehavare under 1800-talet. 
Bland hans viktigaste bidrag till forskningen märks Den semitiska språk-
stammens pronomen: Bidrag till en jämförande semitisk grammatik, I (1875), 
i vilken han sökte påvisa den semitiska och hamitiska språkstammens inre 
släktskap. Han citerar däri – utöver olika indoeuropeiska, semitiska och ha-
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mitiska språk – även en rad andra tungomål, däribland grönländska, kine-
siska och japanska. Arbetet grundlade hans rykte som exceptionell språk-
begåvning. Hans språkkunskaper var överlag enastående; utöver arabiska 
talade han både ryska och ungerska flytande. Sammanlagt uppskattar hans 
efterträdare K.V. Zetterstéen att han kände till ”vida mer” än tjugosju mer 
eller mindre exotiska språk, vilket naturligtvis inte är detsamma som att 
han obehindrat talade alla dessa.

Innan Almkvist återvände från Afrika sökte han den extra ordinarie 
professuren i jämförande språkforskning, vilken hade inrättats i samband 
med att adjunkturen i österländska språk indrogs. Professurens namnbyte 
till semitiska språk kort dessförinnan utgjorde en klar markering av att de 
semitiska språken skulle vara huvudföremålet för den ordinarie lärostolsin-
nehavarens verksamhet. Det innebar att sanskrit och andra övriga språk, 
som tidigare hade rymts under benämningen österländska språk, inte längre 
skulle tillhöra professurens läroområden. Den nya extra ordinarie profes-
suren i jämförande språkforskning, som behandlas utförligare längre fram, 
var därför tänkt att fylla detta behov. Det rådde emellertid stor osäkerhet 
om hur denna professur skulle definieras och avgränsas, varför tillsättningen 
drog ut på tiden. Först i slutet av 1880 utnämndes Almkvist, efter många 
turer, till befattningens förste innehavare.

Under 1880-talet lockade Almkvists föreläsningar inga större åhörarska-
ror, eftersom jämförande språkforskning inte utgjorde något examensämne. 
Han övergick därför allt mer till att föreläsa om de semitiska språken, till 
exempel om semitisk grammatik, jämförelse mellan nyarabiska och fornara-
biska, samt om Talmud med jämförande arameisk och hebreisk formbygg-
nad. När han föreläste över semitiska ämnen lät han för säkerhets skull i 
föreläsningskatalogen införa orden ”under jämförande av”. Universitetssta-
tuterna angav nämligen att en professor skulle föreläsa ”i sin vetenskap”, vil-
ken i hans fall alltså utgjorde ”jämförande språkforskning”. I praktiken hade 
universitetet således två professurer i semitiska språk under 1880-talet. De 
krafter som hade önskat att den nya professuren främst skulle omfatta san-
skrit fick inledningsvis inte sina förhoppningar förverkligade. I en inlaga till 
sektionen 1890 beklagade exempelvis latinisten Frans Wilhelm Häggström 
att universitetet i stället för en välbehövlig professur i sanskrit hade fått en 
lärostol ”i allmän jemförande språkforskning, hvars innehafvare enligt sin 
vidsträckta fullmagt kan läsa öfver och jemföra hvilka jordens språk som 
helst, men alldeles icke är skyldig att föreläsa om sanskrit och jemförande 
indoeuropeisk språkforskning”.

Ända fram till sekelskiftet 1900 utgjorde hebreiskan huvudspråket för 
den semitiska professuren, vilket är föga förvånande med tanke på ämnets 



165

FilosoFiska FakUlteten: hUmaniora

Kyrkan och den mänskliga självförhävelsen
Vid 1903 års promotion hade Herman Almkvist, professor i semitiska språk, utsetts till filo-
sofiska fakultetens promotor. Almkvist, som var känd för sina radikala och frisinnade åsikter, 
ägnade sitt promotionstal åt det kontroversiella ämnet ”Det senaste skedet af den semi-
tiska språkvetenskapens strid mot gällande dogm”. Enligt Almkvist var det klarlagt att den 
bibliska skapelseberättelsen vilade på babylonisk grund, liksom att nästan inga av böckerna i 
Gamla testamentet var nedtecknade av de personer som de traditionellt blivit förknippade 
med. ”De tio budorden skrefvos icke af Jahves finger eller af Moses på två stentaflor utan 
var en folkets urgamla egendom, hvars skriftliga formulering skedde småningom under olika 
skeden, äldst möjligen ända från Mose tid.” Kyrkan stod inför valet att antingen acceptera 
eller förkasta vetenskapens resultat. I sin avslutning uttryckte Almkvist 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”. Alla förstod vad 
han anspelade på. Dagen före promotionen hade teologiska fakulteten underkänt Torgny 
Segerstedts docentavhandling enbart på grund av dess ”brist på kristlig teologisk grundval”, 
vilket väckte stor förbittring på många håll. Almkvists tal möttes av ovationer och taktfasta 
handklappningar under flera minuter. Bifallsyttringarna började bland studenterna under 
läktarna, men spred sig snabbt runt aulan. Applåder bröt i sig mot kutymen vid akade-
miska högtider, men gjorde att sympatiyttringen för Almkvist och Segerstedt framstod 
som än starkare. Exegetikprofessorn Erik Stave, som lett motståndet mot Segerstedt, 
var närvarande i aulan.

Herman Almkvist var märkt av sjukdom när han höll sitt promotionstal, och han 
anade kanske att det var sista gången han skulle få möjligheten att framföra sitt hjärtas 
mening inför ett större auditorium. Så blev det också. Han dog i september 1904. Året 
därpå utgavs promotionstalet i Verdandis småskriftserie.

Herman Almkvist. Fotografi av Johan Jaeger.
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betydelse för skolningen av teologer. Det var fortfarande mycket vanligt att 
orientalister övergick till en verksamhet inom kyrkans hägn. När Almkvist 
övertog den ordinarie professuren i semitiska språk stärktes emellertid ara-
biskans ställning. Som ny professor i semitiska språk reformerade han exa-
mensfordringarna och övertog själv undervisningen på den propedeutiska 
kursen i hebreiska. Den stora undervisningsbördan tog emellertid mycket 
tid från hans egen forskning, varför han aldrig hade möjlighet att vetenskap-
ligt bearbeta det rika material som han samlat i Orienten.

Almkvist gjorde sig tidigt känd för sina frisinnade och radikala åsikter. 
Redan 1870 tog han ställning för rättstavarna med uppsatsen ”Svenskt språk 
och rättstafning” i Svensk tidskrift. Han anslöt sig senare till Verdandi och 
deltog gärna vid 1880-talets offentliga diskussioner. Hjalmar Öhrvall var 
hans svåger (de var gifta med två systrar). Almkvists radikala åsikter gjorde 
att han ofta hamnade i konflikt med teologerna. Inom det semitiska språk-
studiet blev konflikten mellan religion och vetenskap särskilt märkbar kring 
sekelskiftet 1900, eftersom ämnet bestod i att vetenskapligt granska kris-
tendomens och judendomens heliga urkunder. ”Vid studierna av semitiska 
språk utsattes de unga teologadepterna för en del av Almkvists sarkasmer”, 
har Manfred Björkquist omvittnat.

År 1892 utgav Almkvist boken Israels äldsta historia, och vid samma 
tid uppmuntrade han den unge teologen S.A. Fries att skriva den bibelkri-
tiska läroboken Israels folk (1894). Fries’ bok föll inte teologerna i smaken 
och 1896 krävde de att den skulle strykas från kurslitteraturen i hebreiska. 
Almkvist vägrade, men tvingades böja sig sedan teologerna vänt sig till kans-
lersämbetet. Behandlingen av Fries och senare Torgny Segerstedt, liksom en 
allmän frustration över teologernas försök att lägga band på vetenskapen, 
föranledde Almkvist att göra en kraftfull markering i sitt uppmärksam-
made promotionstal om den semitiska språkforskningens strid mot gällande 
dogm 1903. Talet blev hans sista större offentliga framträdande. Han dog på 
hösten 1904, några månader efter pensioneringen.

Flera framstående orientalister skolades i Uppsala under Almkvists 
ledning. Han undervisade huvudsakligen på lägre nivåer, varför hans ve-
tenskapliga inflytande blev begränsat. Vid de vetenskapliga diskussionerna 
inom Föreningen för semitiska språk deltog han dock både ofta och gär-
na. Bland hans elever fanns Emil Lindberg, som disputerade i mitten av 
1890-talet och därefter blev professor i Göteborg. Lindberg, som undervi-
sade på den propedeutiska kursen i hebreiska, hade under 1880-talet gjort 
sig känd som stiftare av Uppsala arbetarinstitut. Han tillhörde dessutom de 
drivande krafterna i både Verdandi och föreningen Studenter och Arbetare. 
Karl Fries, som hade specialiserat sig på etiopiskan, disputerade 1892 för 
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Almkvist på en avhandling om den etiopiska lovsång till Maria som kallas 
Weddâse Mârjâm. Almkvist erbjöd honom en docentur, men Fries avböjde 
under hänvisning till sitt omfattande engagemang inom KFUM. Nils Nils-
son betecknades av Almkvist själv som en av hans mest begåvade lärjungar. 
Denne hade studerat olika semitiska dialekter under en resa i Egypten, men 
även ägnat sig åt den babyloniska religionshistorien. I Tyskland hade han 
studerat för assyriologen Heinrich Zimmern, varefter han framlade en re-
ligionshistorisk licentiatavhandling om Ishtarkulten för Nathan Söderblom. 
Under hela studietiden var Nilsson svårt sjuk i lungtuberkulos och han avled 
i slutet av 1908, tjugoåtta år gammal. Innan han dog fick han uppleva att hans 
Ishtarstudie blev antagen för publicering i Revue de l’Historie des Religions. 

Almkvist efterträddes av K.V. Zetterstéen, som återvände till Uppsala 
efter nio år som professor i Lund. Utnämningen skedde genom direkt kal-
lelse sedan Emil Lindberg förklarat att han inte ville komma i fråga. Något 
avseende fästes däremot inte vid den norske assyriologen  Jørgen Alexander 
Knudtzons önskan att eventuellt kunna söka professuren. I likhet med Alm-
kvist ägnade sig Zetterstéen främst åt arabiska, men även turkiska och nu-
biska. Ämnet orientalistik i Uppsala förblev således dominerat av arabiska, 
trots att assyriologin hade tagit överhanden vid universiteten inom de öv-
riga nordiska länderna. Bland Zetterstéens skrifter kan nämnas Den nubiska 
språkforskningens historia (1907) och De semitiska språken (1914). År 1917 
utgav han en tredje svensk översättning av Koranen (efter Crusenstolpes och 
Tornbergs), vilken till skillnad från föregångarnas har stått sig mycket länge 
och utkommit i ett antal nya upplagor. Tillsammans med professorskolle-
gerna Karl Ferdinand Johansson, J.A. Lundell och K.B. Wiklund grundade 
Zetterstéen 1906 den internationella facktidskriften Le Monde Oriental, vil-
ken finansierades av privata sponsorer. Tidskriften blev ett viktigt utåtriktat 
forum för svensk orientalistik och för svenska orientalister. Zetterstéen in-
gick under många år i dess redaktion, bland annat som dess huvudredaktör. 
Bland hans övriga insatser bör nämnas att han katalogiserade mer än 2 000 
orientaliska manuskript och urkunder i universitetsbibliotekets samlingar. 
Zetterstéen uppvisade dessutom ett livligt intresse för sitt eget ämnes hi-
storia.

Till Zetterstéens elever hörde H.S. Nyberg och Johannes Kolmodin. Ny-
bergs betydande lärar- och forskargärning inföll huvudsakligen under den 
senare epoken, men redan som filosofie kandidat publicerade han en histo-
rik över Föreningen för semitiska språk i samband med dess tjugofemårs-
jubileum 1913. Kolmodin gjorde sig känd som eminent kännare av Sveriges 
förbindelser med Turkiet under Carl XII:s tid. Han bedrev omfattande stu-
dier i turkiska arkiv och verkade från 1920 vid den svenska beskickningen 
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i Konstantinopel. Han genomförde flera studieresor till Abessinien, Eritrea, 
Palestina och Syrien.

Pontus Leander gjorde under 1900-talets första decennium viktiga insat-
ser för att etablera assyriologin, som Anton Hacklin tidigare hade introduce-
rat. Leander blev docent på en avhandling om sumeriska lånord i assyriskan. 
Under sina föreläsningar behandlade han bland annat det assyriska språket 
samt genomgick assyriska och babyloniska kilskriftstexter. Han ledde dess-
utom den propedeutiska undervisningen i hebreiska för blivande präster. 
Hans karriär fortsatte sedan i Lund och därefter i Göteborg, där han 1917 
efterträdde Emil Lindberg som professor i semitiska språk.

Myhrmanska striden

En annan samtida Uppsalaassyriolog, David W. Myhrman, blev betydligt 
mer kontroversiell. Hans namn har blivit förknippat med den infektera-
de konflikt som uppstod mellan honom och K.V. Zetterstéen åren 1911–13 
(”Myhrmanska striden”). Myhrman hade studerat i Chicago och vid Harvard, 
men disputerat i Leipzig. På våren 1902 erhöll han på rekommendation från 
Herman Almkvist en docentur i assyriologi vid universitetet, trots att flera 
ledamöter av sektionen ifrågasatte hans kvalifikationer. Efter några år blev 
han i stället docent i semitiska språk. Myhrmans specialitet var kilskrifts-
forskning. Han genomförde flera utlandsresor, exempelvis till universitetet 
i Philadelphia, där han studerade föremål ur de babyloniska samlingar som 
blivit förda till USA. Han föreläste bland annat över fornmesopotamiska 
religiösa urkunder, men en allvarlig hörselnedsättning gjorde det svårt för 
honom att undervisa.

Förhållandet mellan Myhrman och Zetterstéen var kyligt och övergick 
med åren i bitter fiendskap. År 1908 kallades Axel Moberg utan ansökan 
till Lundaprofessuren i österländska språk. Den ende svensk som, förutom 
Moberg, möjligen kunde komma i fråga var Myhrman. Zetterstéen, som var 
sakkunnig, förklarade i sitt utlåtande att denne ännu inte kunde påräkna ens 
någon kompetensförklaring. Svenska Dagbladet var emellertid av en annan 
uppfattning. Tidningen uppfattade lundensarnas agerande som ”ett svar på 
Uppsala-konsistoriets mycket kommenterade beslut i fråga om professuren 
i romanska språk vid det uppsvenska universitetet”. Kallelsen av Moberg 
– med förbigående av upsaliensarna Myhrman och Leander – skulle alltså 
vara ett slags hämnd för att lundensaren Emanuel Walberg några veckor 
tidigare blivit placerad i tredje förslagsrum till professuren i romanska språk 
i Uppsala. I en uppföljande artikel riktade tidningen hård kritik mot såväl 
Zetterstéen som humanistiska sektionen i Lund för att den hade förvägrat 
Myhrman möjligheten att konkurrera om platsen. Senare medgav Myhrman 
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att han hade läst och granskat artikeln innan den gick i tryck, något som 
förargade Zetterstéen och bidrog till att vidga klyftan dem emellan.

Några år senare behandlade sektionen en skrivelse, i vilken Myhrman 
försökte utverka understöd för en studieresa till Konstantinopel, där han 
skulle studera ett antal fornbabyloniska kilskriftstavlor. Zetterstéen yrkade 
på avslag och framförde starka tvivelsmål rörande Myhrmans förmåga som 
vetenskapsman. Han ifrågasatte även det rimliga i att svenska forskningsme-
del skulle användas för att bekosta ett amerikanskt projekt. Myhrman blev 
mycket upprörd och framhöll att hans arbete inte alls var finansierat av ame-
rikanska intressenter. Han beklagade att han under en längre tid av Zetter-
stéen blivit bemött på ett sätt ”som alltmer antagit karaktären af hänsynslös 
förföljelse”. Han uppmanade därför sektionen att ”vidtaga lämpliga åtgärder 
för beifrande af det felaktiga eller brottsliga förfarande, till hvilket prof. Zet-
terstéen må befinnas hafva gjort sig skyldig”. Därmed hade Myhrman kastat 
tärningen. Zetterstéen replikerade med ett tryckt yttrande till sektionen, 
vilket utgjorde en skoningslös granskning av Myhrmans forskning. Han ut-
talade öppet sina misstankar om att Myhrman publicerat forskningsresultat 
som inte var hans egna, att han gjort sig skyldig till flagranta plagiat, samt 
dessutom fått otillbörlig hjälp med ett vetenskapligt arbete om arabiska, ett 
språk som Myhrman föga behärskade. Zetterstéen anmälde dessutom hos 
kanslern att Myhrman i sina skrivelser anklagat honom för tjänstefel och 

Kontroversiella orientalister
Under åren 1911 till 1913 utkämpades en bitter och uppmärksammad strid mellan professorn 
i orientaliska språk K.V. Zetterstéen (till vänster) och hans docent David W. Myhrman (till höger).
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han överlämnade alla handlingar ”för de åtgärder Herr Kanslern kan finna 
skäligt vidtaga”. Kanslern remitterade handlingarna till sektionen, som i sin 
tur inhämtade ett yttrande från Myhrman. Denne avfärdade alla anklagelser 
redan av formella skäl, dels eftersom de inte rörde hans tjänsteåligganden, 
dels eftersom han som docent inte stod under professorns åtlydnad.

Skyttegravarna var redan grävda när sektionen i slutet av 1911 skulle taga 
ställning till vem som skulle erhålla det fasta docentstipendiet i semitiska 
språk. Myhrman, som redan hade innehaft stipendiet några år, sökte förläng-
ning, men även den nyblivne docenten Emanuel Mattsson (senare Morbeck) 
lämnade in en ansökan. Tillsättningen fördröjdes, eftersom Myhrman ankla-
gade Zetterstéen för jäv. Replikväxlingen dem emellan fortsatte under 1912 
och övergick stundtals i rena ärerörigheter. Zetterstéen lade fram en under-
sökning, där han inte bara ifrågasatte större delen av Myhrmans vetenskap-
liga författarskap, utan också dennes tidigare utbildning. Han påtalade bland 
annat att Myhrman aldrig hade genomgått ett svenskt läroverk och framhöll 
att dennes examen från Chicago inte motsvarade mycket mer än en svensk 
mogenhetsexamen. Mot bakgrund av allt detta återtog Zetterstéen demon-
strativt sin anmälan till kanslern. Han menade att en eventuell tillrättavis-
ning skulle vara irrelevant och meningslös, i stället borde sektionen diskutera 
om Myhrman över huvud taget kunde tillåtas kvarstå som universitetslärare.

På våren 1912 kom frågan om docentstipendiet slutligen upp till behand-
ling. Den sakkunnige, Axel Moberg, vägrade att över huvud taget behandla 
ett av Myhrmans viktigaste arbeten, Sumerian administrative documents, i 
sitt utlåtande. Han betraktade nämligen studien som ett rent plagiat av ett 
arbete av Philadelphiaprofessorn Hugo Radau. Efter lång diskussion skred 
sektionen till omröstning under dessa besynnerliga omständigheter. Ma-
joriteten förordade trots allt Myhrman, men eftersom en rad brasklappar 
inlades förordnades han endast på ett år, inte tre. När stipendiet ledigförkla-
rades på nytt året därpå anmälde sig samma sökande, varvid sektionen med 
stor majoritet gav Mattsson sitt förord. Det innebar slutet för Myhrmans 
akademiska karriär. Han hade dessförinnan låtit prästviga sig och verkade 
från 1920 som kyrkoherde i småländska Misterhult.

Zetterstéen hade således blivit av med sin oönskade docent, men hans 
anseende hade inte gagnats av affären. Flera ledamöter av sektionen hade 
tagit illa vid sig av hans tillvägagångssätt. J.A. Lundell, som tillsammans med 
Zetterstéen hade grundat Le Monde Oriental, beklagade att hans kollega 
hade ”dragit förakt och löje över universitetet” och Olof August Danielsson 
menade att han hade ”åsidosatt icke blott kollegialitetens, utan äfven huma-
nitetens kraf och visat alltför liten månhet om såväl sin egen som universi-
tetets värdighet”. Zetterstéen kände å sin sida stor bitterhet mot Schück och 
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Lundell, som hade tillhört Myhrmans främsta försvarare. Ännu tio år efter 
striden beklagade han att Myhrmans vänner hade hetsat sin protegé till en 
”utsiktslös kamp mot de semitiska språkens officielle representant”. Om de 
i stället hade försökt ”tala förnuft” med honom, så hade inte hans ”ömkliga 
sortie behövt försiggå under så uppseendeväckande former”.

Sanskrit och jämförande språkforskning

Uppkomsten av ämnet indologi brukar förknippas med den brittiske filolo-
gen sir William Jones, som i slutet av 1700-talet verkade i Calcutta för Ost-
indiska kompaniets räkning. I skriften The Sanscrit Language (1786) notera-
de han släktskapen mellan de olika indoeuropeiska språken och framhöll att 
sanskrit företedde likheter med latin och grekiska. Några decennier tidigare 
hade den franske orientalisten Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron be-
sökt Indien och förvärvat en manuskriptsamling. Han lanserade begreppet 
”arier” och är bekant som det europeiska Avestastudiets grundläggare. Om-
kring sekelskiftet 1800 spred sig intresset för indologi även till Tyskland, 
där Friedrich Schlegel utgav det för sanskritstudiet grundläggande arbetet 
Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808). Några år därefter behand-
lade docenten och kyrkoherden Fabian Wilhelm af Ekenstam sanskrit i en 
latinsk dissertation i Lund. Han förmedlade intresset för Indiens språk och 
kultur till flera av romantikerna, däribland sin gode vän Per Daniel Amadeus 
 Atterbom. Även grecisten Wilhelm Fredrik Palmblad behandlade den forn-
indiska litteraturen, bland annat i kalendern Svea under 1830-talet.

Norrmannen Christian Lassen, som verkade vid universitetet i Bonn, 
fullföljde Friedrich Schlegels arbete inom den tyska sanskritfilologin. Den 
förste svensk som bedrev mer omfattande vetenskapliga studier av sanskrit 
var Uppsalaprofessorn Otto Fredrik Tullberg. Han introducerade språket, 
”det ädlaste, det fullkomligaste af jordens idiomer”, som undervisningsämne 
vid universitetet i slutet av 1830-talet. Tullberg ansåg att sanskrit låg ur-
språket närmast och att de främsta landvinningarna inom den nyare språk-
forskningen följaktligen hade gjorts av dem ”som lagt Sanskrit till grund för 
sina undersökningar”. Eftersom Tullberg saknade föregångare var det i allt 
väsentligt genom sina forskningsresor och internationella kontakter som han 
fick sin vetenskapliga skolning inom indologin. Hans tidiga bortgång innebar 
att han aldrig fick möjlighet att vetenskapligt bearbeta sitt rika material. I 
början av 1900-talet skänkte Tullbergs arvingar hans handskrivna samlingar 
i syrisk, hebreisk och indisk filologi till universitetsbiblioteket. Ett annat 
konkret arv utgör den fornindiska inskription, som Tullberg högg in i en 
sten vid Vårdsätra söder om Uppsala. Inskriptionen har med all sannolikhet 
tillkommit i slutet av 1830-talet, då han förlovade sig med Sophie Ridder-
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bielke. Först i början av 1920-talet lyckades K.V. Zetterstéen identifiera in-
skriften, som är ett citat ur den fornindiska dikten Nalasagan och i Hjalmar 
Edgrens översättning lyder: ”Och så länge anden lefver, / Fagra tärna, i min 
hydda, / Skall ock jag förbli dig trogen: / Detta är den ed jag svär dig.” 

Det dröjde halvtannat decennium innan Tullberg fick någon efterföljare 
vid universitetet. Anders Uppström, som var en förnämlig sanskritkännare, 
valde att fördjupa sig i studiet av gotiskan och Silverbibeln. Under 1860- 
talet undervisade adjunkten Lars Edman i sanskrit, men av allt att döma på 
mycket elementär nivå. Större betydelse fick Axel Erdmann, senare profes-
sor i germanska språk och engelska, som föreläste och examinerade i san-
skrit mellan 1874 och 1891. Erdmann hade studerat i Bonn för den tyske 
orientalisten Johannes Gustav Gildemeister och förmedlade den interna-
tionella sanskritforskningen i sin undervisning. Han författade däremot inga 
egna vetenskapliga arbeten inom detta område. En av Erdmanns elever var 
grecisten Olof August Danielsson, som 1883 försvarade avhandlingen Die 
Einleitung des Mahabhashya übersetzt, vilken behandlade inledningen till 
den indiske filosofen Patañjalis grammatik från tiden kring Kristi födelse, 
ett av sanskritlitteraturens mest klassiska verk. Danielsson övergick dock 
till den grekiska och etruskiska filologin.

Den tidiga sanskritforskningen i Sverige bedrevs huvudsakligen inom 
disciplinen österländska språk. Den vetenskapliga specialiseringen med-
förde emellertid att det blev allt svårare att hålla samman semitiska språk, 
hamitiska språk, sanskrit, avestiska med flera tungomål under samma läro-
stol. Av detta skäl bytte lärostolen i österländska språk namn till semitiska 
språk 1874, vilket markerade att professuren huvudsakligen var ämnad just 
för detta språkområde. För många föll det sig naturligt att adjunkturen i öst-
erländska språk, den andra ordinarie lärarbefattningen i ämnet, därför skulle 
inriktas mot sanskrit. Redan i skriften Österländska språk såsom universitets-
studium (1863) hade Carl Johan Tornberg uttryckt önskemål om ”en ny läro-
stol för de Indiska språken, med hvilka hos oss tillsvidare gerna kan förenas 
den comparativa språkforskningen”. På samma sätt resonerade fakulteten i 
Uppsala, som i december 1873 framhöll det önskvärda i att universitetet er-
höll ”en professur i sanskrit och jemförande indoeuropeisk språkforskning”.

Adjunkturen indrogs emellertid till följd av adjunktsreformen 1877. Be-
fattningen ersattes med en extra ordinarie professur, men inte i sanskrit 
utan i jämförande språkforskning. Statsmakterna ansåg visserligen att san-
skrit skulle utgöra ett väsentligt läroområde inom den nya professuren, som 
fick en vid utsträckning med ett slags allmän lingvistisk inriktning. I riksda-
gens första kammare motiverade ecklesiastikministern F.F. Carlson propo-
sitionen om den nya professuren på följande sätt: ”Med österländska språk 
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förstod man fordom blott de semitiska språken. Nu mera räknas vida flera 
språkgrenar, såsom sanskrit och dess dotterspråk, till österländska språk, 
och en profession i jemförande språkforskning, som äfven sysselsätter sig 
med sist nämnda kunskapsgrenar, lärer vid vetenskapens nu varande ställ-
ning ett universitet, som vill följa med sin tid, icke kunna umbära.” Några 
mer preciserade direktiv eller anvisningar lämnades emellertid inte, vilket 
gav upphov till en rad komplikationer när tjänsten skulle tillsättas.

Sommaren 1878 utgick utlysningstiden för den nya professuren. Ansök-
ningar hade influtit från Axel Erdmann, Herman Almkvist och Fredrik 
Leffler (Läffler). Av dessa var det endast Erdmann som hade några egentliga 
meriter inom sanskrit, varför han framstod som huvudkandidat. Erdmanns 
förhoppningar grusades emellertid på ett överraskande och försmädligt sätt. 
Strax innan hans specimensavhandling skulle lämnas till tryckeriet förlo-
rade han, genom ett missöde, det oersättliga manuskriptet. Han hade därför 
inget annat val än att återkalla sin ansökan.

Följaktligen återstod Almkvist och Leffler, vilka båda var framstående 
forskare inom sina områden (semitiska respektive nordiska språk) men 
knappast några indologer. Oklarheterna kring professurens inriktning gjorde 
även de sakkunniga osäkra. I ett brev till sektionen förklarade Sophus Bugge, 
professor i Kristiania, att han inte längre ville kvarstå som sakkunnig, efter-
som det inte framgick om professuren huvudsakligen skulle gälla sanskrit 
eller semitiska språk. För egen del ansåg sig Bugge endast vara kompetent 
att yttra sig om befattningen gällde sanskrit och jämförande indoeurope-
isk språkforskning, varför han under rådande omständigheter fann klokast 
att avstå. Efter Bugges besked beslutade sektionen att inga nya sakkunniga 
skulle utses förrän man hade uttalat en klar uppfattning rörande profes-
surens omfattning och innebörd. Bortsett från universitetets rektor Carl 
Yngve Sahlin – som framhöll att sektionen inte hade rätt att på egen hand 
definiera professurers läroområden – rådde stor enighet om att med jäm-
förande språkforskning i praktiken skulle förstås sanskrit och jämförande 
indo europeisk språkforskning. När väl detta var klargjort accepterade Bug-
ge att kvarstå som sakkunnig tillsammans med Esaias Tegnér den yngre, 
Lundaprofessor i österländska språk, och nordisten Mårten B. Richert. 

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

Dagen innan konsistoriet skulle sammanträda för att upprätta förslag 
innehöll Upsala-Posten en stor artikel, författad av signaturen ”K.L.”. Den 
anonyme skribenten, som hade misstänkt god insyn i ärendet, riktade ett 
hårt angrepp mot sektionen för dess inkompetensförklaring av Almkvist. 
Han menade att det saknades stöd för beslutet att professuren främst skulle 
ägnas sanskrit. Tvärtom fanns det skäl att frukta att ”det ovilkorliga inskrän-
kandet af de semitiska språken till en enda lärostol i strid mot en långvarig 
tingens ordning” i sig skulle vara olämpligt. Det skulle dessutom vara orätt-
vist mot Almkvist, som under fjorton år hade tjänat universitetet som oav-
lönad docent, om den ena av de båda fasta lärarplatserna i semitiska språk 
indrogs just när han stod i tur att få den. I konsistoriet resonerade merparten 
av ledamöterna på ett liknande sätt. Teologen Carl Axel Torén framhöll 
att den inskränkning av professurens område till sanskrit, som sektionen 
hade förordat, visserligen kunde anses både logisk och berättigad. Men detta 
rubbade inte det faktum, att professuren ”sådan den af regering och riks-
dag blifvit bestämd, erhållit en mera omfattande, mera allmänt linguistisk 
karakter”. Både Almkvist och Leffler blev följaktligen kompetensförklarade, 
varvid Almkvist med stor majoritet tillerkändes första förslagsrum.

Konsistoriets beslut att uppföra semitisten Almkvist på förslag rörde 
upp starka känslor bland sanskritämnets anhängare och en häftig tidnings-
debatt utbröt. Signaturen ”Flere yngre universitetslärare”, som införde två 
större artiklar i Stockholms Dagblad, framhöll att samtliga i saken initierade 
personer hade tagit för givet ”att platsen gällde sanskrit och jemförande indo-
europeisk språkvetenskap” samt tillade att ”en yngre i nyssnämnda ämne spe-
cielt bevandrad universitetslärare [Axel Erdmann], som sedan tillfälligtvis 
blef hind rad att fullfölja sin ansökan, allmänt betecknades såsom den pre-
sumptive innehafvaren af denna lärostol”. När den självskrivne kandidaten 
Erdmann återkallat sin ansökan hade således konsistoriet – i stället för att 
tillgodose det sedan länge påtalade behovet av en lärartjänst i sanskrit – be-
gagnat sig av möjligheten att förskaffa Almkvist en tryggad ställning. Detta 
var i och för sig lovvärt, men hade kunnat ske på annat sätt, till exempel 
genom utverkandet av en personlig extra ordinarie professur. Uppenbarli-
gen hoppades undertecknarna att både Almkvist och Leffler skulle förklaras 
inkompetenta, vilket skulle bereda Erdmann möjlighet att återskapa sitt 
specimen och söka professuren på nytt.

Flera andra skribenter ryckte ut till Almkvists försvar. Kemisten Otto 
Pettersson försäkrade att det inte förelåg någon motsättning mellan yngre 
och äldre universitetslärare. För sin egen del var han övertygad om ”att den 
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opinion, som tillerkänner dr Almkvist anspråket på första förslagsplatsen 
till det nya embetet, är vida allmännare (ehuru mindre högröstad), äfven 
bland de yngre akademiska lärarne, än den motsatta”. Pettersson ansåg dess-

Orientens utforskare
År 1893 utnämndes Karl Ferdinand Johansson och Karl Piehl till innehavare av de nyinrät-
tade extra ordinarie professurerna i sanskrit och jämförande indoeuropeisk språkforsk-
ning respektive egyptologi. De gjorde betydande insatser som disciplinbyggare för sina 
nya ämnen vid universitetet, men utgav även mer populärvetenskapliga arbeten och – i 
Johanssons fall – sagoöversättningar.  Johansson arbetade under hela sitt aktiva liv med att 
framställa en stort upplagd indisk etymologisk ordbok. Han drabbades emellertid av ohälsa 
och förmådde aldrig fullborda arbetet. Insikten om att krafterna inte skulle räcka till för att 
färdigställa ordboken blev ett svårt slag för Johansson, som avled kort efter pensioneringen. 
Manuskriptet, som uppskattningsvis skulle ha motsvarat drygt 1 000 trycksidor, förvaras på 
Carolina.

Karl Piehl genomförde flera resor till Egypten och hemförde föremålssamlingar som 
han donerade till universitetet. Hans lynnighet och oförmåga att tåla kritik var inte alltid 
till gagn för hans förhållande till den internationella vetenskapliga gemenskapen, men 
hans brinnande intresse för det gamla Egypten kunde ingen förneka. Detta kom till ut-
tryck på olika sätt, till exempel genom att han gav sina fyra barn namn efter gestalter 
ur den fornegyptiska historien. Ett av dessa, dottern Arsinoe (”Arsi”) Piehl, var under 
flera decennier en uppskattad språklärare vid Enskilda läroverket i Uppsala. I likhet med 
fadern skänkte hon föremål till universitetets egyptologiska samlingar.

Karl Ferdinand Johansson till vänster och Karl Piehl till höger. 
Båda fotografierna är tagna av Emil L:son Finn.
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utom att det var en fördel om det även tillkom professurer som inte var 
alltför ”trångt begränsade”, utan medgav en viss flexibilitet. Denna gång hade 
en företrädare för de semitiska språken utnämnts, nästa gång kunde valet 
lika gärna träffa en sanskritolog.

Herman Almkvist utnämndes i slutet av 1880. Han ägnade sig huvud-
sakligen åt semitiska språk, varför Axel Erdmann fortsatte att undervisa i 
sanskrit. I stället för en professorslön fick Erdmann även framdeles nöja sig 
med det blygsamma årsarvodet 900 kronor, vilket utgick till stöd för de 
discipliner som inte utgjorde examensämnen. Situationen motsvarade såle-
des inte sektionens förhoppningar, men likafullt blev 1880-talet något av en 
genombrottstid för sanskritstudiet vid universitetet. Omkring 1885 började 
nämligen Olof August Danielsson hålla enskilda övningar av seminarieka-
raktär i ämnet. I slutet av decenniet övergick ansvaret för detta informella 
seminarium till Karl Ferdinand Johansson, som sedan 1886 var docent i jäm-
förande indoeuropeisk språkforskning.

Genom 1891 års examensstadga blev sanskrit ett examensämne i filosofie 
kandidatexamen, varför behovet av en ämnesföreträdare aktualiserades på 
nytt. Sektionen anhöll därför om att den extra ordinarie professuren i jäm-
förande språkforskning skulle omvandlas till motsvarande tjänst i sanskrit 
efter den dåvarande innehavarens (Almkvists) avgång. Denna väntades ske 
inom kort, eftersom de flesta utgick från att Almkvist skulle få den lediga 
ordinarie professuren i semitiska språk. Konsistoriet ställde sig bakom för-
slaget, som sedan stadfästes av Kungl. Maj:t. Året därpå (1893) utnämndes 
Karl Ferdinand Johansson, i konkurrens med Lundadocenten Nils Flens-
burg, till förste innehavare av den extra ordinarie professuren i sanskrit och 
jämförande indoeuropeisk språkforskning. Exakt fyrtio år efter Tullbergs 
bortgång hade ämnet sanskrit fått en egen lärostol vid universitetet.

Professurens benämning sanskrit och jämförande indoeuropeisk språk-
forskning anknöt till språkbruket i Tyskland och Frankrike, där flera läro-
stolar hade inrättats i ”Sanskrit und vergleichende indogermanische Sprach-
forschung” respektive ”Sanscrit et grammaire comparée”. Under 1800-talet 
framstod denna ämneskombination som naturlig och okomplicerad, men 
under 1900-talet blev professurens dubbla identitet allt mer problematisk. 
Vid flera tillfällen restes därför krav på att skilja indologin från den jämfö-
rande indoeuropeiska språkforskningen.

Karl Ferdinand Johansson hade vid tjugofem års ålder blivit docent på 
De derivatis verbis contractis linguae grecae quaestiones (1886), vilket lär-
domsprov väckte stor uppmärksamhet. Avhandlingen framlades visserligen 
i ämnet grekiska, men behandlade en rad problem och perspektiv med an-
knytning till den jämförande språkforskningen. Trots detta ansågs avhand-



177

FilosoFiska FakUlteten: hUmaniora

lingen vara så förnämlig att Johansson blev förklarad kompetent när han 
sökte professuren i grekiska 1891. Dessförinnan hade Johansson studerat 
germanska språk och keltiska i Kristiania under Sophus Bugges ledning. 
Under orientalistkongressen 1889 fungerade han som sekreterare, varefter 
han reste till Berlin för att studera indologi för Albrecht Friedrich Weber, 
dåtidens främste auktoritet inom sanskrit och fornindisk litteratur. I likhet 
med andra upsaliensiska språkvetare som Olof August Danielsson, Adolf 
Noreen, Fredrik Tamm och Fredrik Läffler influerades han av junggram-
matiken och dess intresse för den historiskt jämförande språkforskningen.

Sedan Johansson väl blivit professor publicerade han en rad lingvis-
tiska och filologiska arbeten. Han översatte dessutom flera sanskrittexter 
till svenska, bland annat tre Rigvedahymner i Bidrag till Rigvedas tolkning 
(1897). Stor uppmärksamhet rönte vidare hans översättningar av buddhis-
tiska sagor och legender i volymen Indiska sagor (1907). Han ägnade sig även 
åt religionshistorisk forskning, varvid han inledde ett fruktbart tvärveten-
skapligt samarbete med Nathan Söderblom. I Söderbloms Främmande reli-
gionsurkunder (I–II, 1908) bidrog han med översättningar av hinduiska och 
buddhistiska religiösa texter. Söderbloms inflytande stimulerade hans religi-
onshistoriska forskningar, vilka bland annat resulterade i studien Solfågeln i 
Indien (1910). Johansson deltog i grundandet av Le Monde Oriental 1906 och 
tillhörde dess redaktion under många år.

Genom reformen 1909 omvandlades Johanssons professur till en ordi-
narie lärostol, som han sedan innehade fram till pensioneringen 1925. Vid 
emeriteringen var han märkt av sjukdom och han avled i december 1926 
efter en lång sjukhusvistelse. 

Som docent under Johansson verkade Evald Lidén, som 1899 blev förste 
innehavare av den nyinrättade ”Oscar II:s professur i jämförande språkforsk-
ning med sanskrit” vid Göteborgs högskola. Han gjorde sig främst känd som 
kännare av armeniskan. En annan av Johanssons elever var den mångsidige 
indologen Jarl Charpentier, som vid flera tillfällen uppehöll professuren. 
Han utsågs 1925 till Johanssons efterträdare.

Egyptologi

Egyptologin, som på samma gång var en språkvetenskaplig och arkeologisk 
vetenskap, växte fram under 1800-talets första hälft. Avgörande för ämnets 
uppkomst blev Napoleons fälttåg till Egypten 1798 och fyndet av den så 
kallade Rosettastenen året därpå. Krig och nationell rivalitet fördröjde ar-
betet med att uttolka stenens inskriptioner men till sist lyckades den fran-
ske egyptologen Jean-François Champollion dechiffrera hieroglyfskriften, 
en upptäckt som han presenterade i Précis du système hiéroglyphique (1824). 
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Champollion kunde dock gripa tillbaka på de insatser som gjorts av flera 
forskare i början av 1800-talet, däribland den svenske orientalisten Johan 
David Åkerblads tolkning av den demotiska skriften (hieroglyfskriftens 
yngsta form). Champollion avled redan 1832, men hans arbete inspirerade 
bland annat den tyske forskaren Karl Richard Lepsius, som genomförde en 
omfattande expedition till Egypten under 1840-talets första hälft. Tillsam-
mans med forskare som Heinrich Brugsch-Pacha, Charles Wycliffe Good-
win, François Chabas och Emmanuel de Rouge lade Lepsius grunden till den 
moderna egyptologin.

Trots Åkerblads tidiga insatser dröjde det innan egyptologin gjorde några 
avtryck vid Uppsala universitet. De första insatserna för att etablera äm-
net som akademisk disciplin i Sverige gjorde Karl Piehl, som blivit docent i 
egyptiska språket 1881. Hans avhandling, Petites études égyptologiques, hade 
erhållit det sällan utdelade betyget Berömlig och blivit belönad av fakul-
teten. Kort dessförinnan hade han genom självstudier kunnat avlägga en 
licentiatexamen i ämnet, varvid universitetet – i brist på egna förmågor 
– tvingats inkalla den norske egyptologen Jens Lieblein som examinator. 
Lieblein var vid denna tid Skandinaviens ende egyptolog. Han hade studerat 
för Lepsius i Berlin, genomfört flera resor i Egypten och deltagit som repre-
sentant för Norge vid öppnandet av Suezkanalen 1869. Lieblein katalogise-
rade Nationalmuseums egyptiska fornsakssamling, men hans verksamhet 
var huvudsakligen förlagd till Kristiania. I Sverige stod Piehl därför ensam 
och han var i allt väsentligt autodidakt. Undervisning av andra erhöll han 
endast under en månad i Kristiania 1874 samt under ett par månaders stu-
dier för Gaston Maspero vid Collège de France i slutet av 1870-talet. Detta 
kan jämföras med Lieblein, som med hjälp av statsunderstöd kunde bedriva 
mångåriga studier på kontinenten.

Piehls intresse för egyptologi hade väckts redan under skoltiden. I slutet 
av 1870-talet besökte han de egyptologiska samlingarna i Lund, Köpenhamn, 
Paris, Turin, Bologna, Florens, Rom och Neapel. Vid samma tid meddelade 
han kostnadsfri undervisning i hieroglyfisk grammatik med inskriftstolk-
ning – den första kursen i fornegyptiska vid universitetet. Det bör betonas 
att Piehl var docent i egyptiska språket, inte i egyptologi. I allt väsentligt 
var han nämligen språkman. Han behandlade visserligen även de realfilo-
logiska aspekterna av egyptologin, men huvudsakligen i översiktlig form. 
Hans vetenskapliga författarskap var mycket omfattande. Förutom åtskilliga 
bidrag i facktidskrifter och kongressrapporter utgav han bland annat det 
stort upplagda arbetet Inscriptions hiéroglyphiques, recueillies en Europe et 
en Égypte, vilket utkom i flera band 1886–1903. I den internationella veten-
skapliga gemenskapen tog Piehl aktiv del, bland annat som den svenska re-
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geringens representant vid ett flertal orientalistkongresser. Under 1880-talet 
genomförde han tre forskningsresor till Egypten, under vilka han införskaf-
fade mängder av fornsaker som han sedermera donerade till universitetet. 
Han lyckades även förvärva några av Johan David Åkerblads manuskript, 
vilka han donerade till Kungliga biblioteket. Från 1889 var han prefekt över 
universitetets samlingar, vilka 1895 fick namnet Victoriamuseet efter kron-
prinsessan Victoria.

I slutet av 1889 föreslog Harald Hjärne att sektionen skulle arbeta för 
att få till stånd en personlig professur i egyptologi åt Piehl. Han lämnade 
en utförlig och mycket positiv karakteristik av Piehls insatser samt bifo-
gade utlåtanden från egyptologerna Georg Ebers, Adolf Erman, Heinrich 
Brugsch-Pacha, Johannes Dümichen och Peter le Page Renouf, vilka alla 
tillstyrkte förslaget varmt. Trots detta rönte Hjärnes initiativ ett blandat 
mottagande. Latinisten Frans Wilhelm Häggström ansåg att det var avsevärt 
viktigare att få till stånd professurer i sanskrit respektive slaviska språk. Han 
invände dessutom mot Hjärnes ”väl långt drifna loford öfver docenten Piehls 
grundliga och omfattande förberedande studier”, eftersom dessa inte kunde 
jämföras med exempelvis Olof August Danielssons, Per Perssons eller Karl 
Ferdinand Johanssons. Förtjänsterna hos Piehls vetenskapliga skrifter ville 
Häggström inte frånkänna, men han framhöll ”att i en så ung vetenskap som 
Egyptologi forskningsfältet är vidsträckt och till stor del ännu icke genom-
forskat, hvadan det der måste vara vida lättare att finna något nytt än t.ex. 
på gamla språkens i 400 år af ett vida större antal lärde män genomforskade 
område”. Trots Häggströms motstånd ställde sig sektionen bakom förslaget, 
om än med knapp marginal.

Någon professur för Piehl kom dock inte till stånd, varför Carl Yngve 
Sahlin aktualiserade frågan på nytt under våren 1891. Arbetet gav till slut 
resultat och riksdagen ställde medel till förfogande. År 1893 utsågs Piehl 
till extra ordinarie professor. Under de följande åren nedlade han ett om-
fattande arbete för att lägga en fast grund för egyptologin som akademisk 
disciplin. År 1896 grundade han den franskspråkiga tidskriften Sphinx, och 
han populariserade sitt ämne i uppsatsen ”Om hieroglyfer” (1894) samt i 
översikterna Från Nilens stränder (1895) och Bilder från Egypten (1896). Han 
framträdde dessutom som föreläsare i olika sammanhang, och höll bland 
annat 1897 års promotionstal över ämnet ”Hvad lär oss det gamla Egypten?”. 
Sin vetenskapliga forskning ägnade han särskilt åt texter från den grekisk-
romerska tiden, däribland inskriptionerna i Horustemplet i Edfu. 

Piehls krafter bröts i förtid på grund av sjukdom. Under resan ned till 
orientalistkongressen i Paris 1897 drabbades han av ett slaganfall. Han över-
levde och kunde återvända till Sverige, men konvalescensen blev lång och 
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han återfick aldrig sin fysiska och psykiska hälsa. Sjukligheten kan förklara 
varför hans polemiska och stundtals hetsiga framtoning förstärktes med åren. 
Piehl saknade, som en nekrologförfattare försiktigt uttryckte det, ”mångens 
lyckliga smidighet”, varför han lätt hamnade i ”skarpt handgemäng”. Un-
der arbetet med inskriptionerna i Edfu hamnade han exempelvis i konflikt 
med ett flertal franska kolleger, vilket ledde till en brytning mellan ho-
nom och hans forne lärare Gaston Maspero, en av dåtidens mest uppburna 
egypto loger. Piehl utföll i häftiga angrepp mot Maspero, som utpekades som 
en dilettant och rentav som en fara för egyptologins framtid. Detta hind-
rade emellertid inte att Piehls sympatier låg hos den franska skolan inom 
egypto login. Han bekämpade energiskt den framväxande tyska inriktning-
en, vilken representerades av forskare som Adolf Erman och Kurt Sethe. 
Den tyska skolan ansåg att det egyptiska språkets framväxt och utveckling 
skulle studeras i ljuset av koptiskan och de semitiska språken, men för detta 
komparativa perspektiv – som senare blev grundläggande för 1900-talets 
egyptologi – saknade Piehl all förståelse. 

Det låg i sakens natur att Piehls föreläsningar inom det nya och speciali-
serade egyptologiämnet inte lockade några större åhörarskaror. Det hände 
att hans kolleger något hånfullt konstaterade att ”där kommer professor 
Piehl med sitt auditorium” när han lämnade föreläsningssalen tillsammans 
med någon enstaka student. En av dessa fåtaliga elever var konsthistorikern 
och porträttforskaren Nils Sjöberg, en annan var Ernst Teodor Andersson 
(som 1915 ändrade sitt efternamn till Akmar). Denne hade disputerat och 
blivit docent på avhandlingen Ausgewählte Bemerkungen über den bohairi-
schen Dialekt im Pentateuch koptisch (1904).

Karl Piehl avled i sin sommarbostad i Sigtuna 1904. Efter hans död fick 
Andersson-Akmar övertaga ansvaret för Victoriamuseets samlingar och för 
egyptologin i stort. Piehl efterlämnade den så kallade Piehlska donationen, 
det vill säga den fond han tidigt hade börjat bygga upp för att förstärka Vic-
toriamuseets ekonomi. När hans änka Hedvig Piehl överlämnade donationen 
till universitetet föreskrev hon att den årliga ränteavkastningen skulle tillfalla 
Ernst Akmar så länge denne kvarstod som amanuens vid museet. Riksdagen 
hade visserligen beviljat ett årligt anslag om 500 kronor, men detta arvode 
var långt ifrån tillräckligt för Akmars uppehälle, eftersom han inte kunde 
förvänta sig någon nämnvärd inkomst genom privat undervisning.

Akmar övertog även redaktörskapet för tidskriften Sphinx, vilken upp-
gift han tog på stort allvar. Hösten 1908 presenterade han ett utförligt pro-
gram för att förbättra tidskriften. Han avvisade bestämt de önskemål som 
framförts om att utvidga Sphinx’ område till att även omfatta Orientens 
högkulturer; i likhet med Piehl ansåg han att tidskriften skulle vara begrän-
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sad till egyptologi i snäv mening. Han förordade dessutom en klarare åtskill-
nad mellan artiklar och recensioner samt utlovade mer koncisa rapporter 
kring det internationella forskningsläget. Av detta skäl inträdde den franske 
egyptologen George Foucart i ledningen som redaktionssekreterare. Föränd-
ringen mottogs med stort bifall av delar av det internationella egyptologiska 
vetenskapssamhället. Gaston Maspero lät exempelvis meddela att han hade 
för avsikt att börja medverka i Sphinx, som tilldelades Alliance Françaises 
stora silvermedalj 1908.

Sphinx utgavs på franska och det var ingen slump att erkännandena fram-
för allt kom från Frankrike. I likhet med Piehl tog Akmar nämligen uttalat 
parti för den franska sidan i den internationella egyptologiska debatten. Lika 

Sphinx i karnevalen
Under hösten 1909 utkämpades en uppmärksammad strid om den egyptologiska tidskrif-
ten Sphinx mellan utgivaren Ernst Akmar och den klassiske arkeologen Sam Wide. Resulta-
tet blev att humanistiska sektionen, på Wides inrådan, indrog sitt anslag till tidskriften, som 
av tyska sakkunniga hade karakteriserats som ett ovetenskapligt skandalblad. Bland franska 
egyptologer hade tidskriften däremot ett gott anseende. Wide lyckades dock inte tysta 
Sphinx, som fortsatte att utkomma trots det indragna anslaget. I studentkarnevalen 1910, 
vilken gestaltade ”bilder ur det akademiska lifvet i forntid, nutid och framtid”, ingick en 
tystad sfinx, försedd med munkavle men också med inskriptionen ”Veni Widem Vici” (Jag 
återkom och besegrade Wide). 

Sphinx försedd med munkavle i 1910 års studentkarneval.



182

Uppsala Universitet 1852–1916

litet som företrädaren kunde Akmar förlika sig med Berlinskolans uppfatt-
ning att det egyptiska språket var besläktat med de semitiska språken och 
följaktligen kunde studeras med metoder hämtade från den semitiska gram-
matiken. Striden inom egyptologin kom till ett talande uttryck hösten 1909. 
Fram till dess hade tidskriften Sphinx erhållit ett årligt anslag om 1 200 kro-
nor från humanistiska sektionen. Akmar ville att beloppet skulle höjas till 
2 200 kronor, men resultatet blev i stället att anslaget helt drogs in under 
hänvisning till ”tidskriftens skötsel och art”. Det visade sig att en ledamot 
av sektionen, den klassiske arkeologen Sam Wide, hade inhämtat intyg från 
de tyska professorerna Georg Steindorff i Leipzig och Wilhelm Spiegelberg 
i Strassburg, vilka riktade svidande kritik mot Sphinx. De hävdade rentav 
att både universitetet och svensk vetenskap skulle gagnas av att tidskrif-
ten upphörde. Karl Piehl omnämndes med viss respekt, men det framkom 
tydligt att denna inte omfattande hans elev och efterträdare. Akmars och 
Sphinx’ försvarare framhöll å sin sida att inget annat hade varit att vänta, 
eftersom både Steindorff och Spiegelberg tillhörde den tyska skolan.

Märkligt nog blev detta inte bara en uppgörelse mellan två egyptologiska 
skolbildningar, utan något som föranledde en hetsig dispyt mellan stadens 
båda tidningar. Upsala Nya Tidning ställde sig på sektionens sida, medan 
Akmar ihärdigt försvarades av tidningen Upsala. Upsala Nya Tidning refe-
rerade utförligt de båda tyskarnas bedömning att Sphinx under Akmars led-
ning hade fullföljt ”den obehagliga stridsmetod”, som hade varit utmärkande 
för ”hans berömde företrädare under dennes sjukdomsår”. Vidare konstate-
rade man att den ene av de sakkunniga hade karakteriserat Sphinx som ett 
”ovetenskapligt skandalblad”, och att båda professorerna var ense om att den 
nuvarande ledningen för tidskriften ”i vetenskapligt afseende är obetydlig 
och underhaltig samt för egyptologien värdelös”. Mot detta framhöll Upsala 
de positiva omdömen om Sphinx, som Gaston Maspero, Jacques de Rouge, 
Jens Lieblein och flera andra egyptologer hade lämnat.

Ernst Akmar protesterade hos Kungl. Maj:t mot beslutet att indraga stö-
det. Handlingarna återremitterades sedan till sektionen för förnyad behand-
ling. Några ledamöter, särskilt Olof August Danielsson, ansåg att beslutet 
att helt inhibera anslaget hade varit väl hårt. Efter överläggning fastslog 
dock sektionen att det tidigare beslutet skulle stå fast med motiveringen att   
Sphinx i allt väsentligt var ”att betrakta såsom ett kritiskt polemiskt organ 
för en särskild riktning inom egyptologin, och då det enligt sektionens åsikt 
ej kan vara lämpligt, att svenska staten skänker sitt särskilda officiella un-
derstöd åt någon viss bland flere med hvarandra täflande vetenskapliga sko-
lor”. Trots motgången fortsatte Akmar att leda tidskriften Sphinx, som med 
vissa avbrott utgavs fram till 1931. 
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I sin forskning behandlade Akmar de koptiska och egyptiska språken, 
men också mumiebindlar. I likhet med sin företrädare uppvisade han en 
del originella drag och blev med tiden allt mer isolerad. Striden mellan den 
franska och den tyska inriktningen inom egyptologin vid 1900-talets bör-
jan gällde bland annat hur hieroglyferna skulle transkriberas, en fråga som 
avgjordes till den tyska sidans fördel redan före första världskriget. Akmar 
vägrade dock envetet, ända fram till sin död 1957, att acceptera detta. I sin 
undervisning fortsatte han att tillämpa den franska principen, trots att den 
sedan decennier var övergiven överallt annars. ”Jag torde vara”, skriver hans 
elev Torgny Säve-Söderbergh, ”den ende nu levande egyptolog som under-
visats efter den metoden.” Säve-Söderbergh, vars disputation 1942 var den 
första i ämnet sedan Akmar försvarade sin avhandling 1904, lämnar vidare 
denna karakteristik av sin lärare och föregångare: ”Efter Piehls död försökte 
universitetet med jämna mellanrum inrätta en tjänst åt honom, men de 
internationella sakkunniga var alltid kallsinniga. Många hjälpte honom på 
olika sätt, bl a frimurarna som ersättning för att han varit dem behjälplig 
med ritual, och även universitetet gav honom anslag för undervisning. Men 
han blev allt ensammare och mentalt förvirrad. Döden kom till honom som 
en befriare.” En fast professur i egyptologi tillkom först 1950 med Säve-
Söderbergh som förste innehavare.

Nordiska språk

Den vetenskapliga forskningen kring de nordiska och germanska språken 
hade legat för fäfot i Sverige under 1800-talets första hälft. Den siste fors-
karen av betydelse som ägnade sig åt det nordiska språkstudiet var Johan 
Ihre, som avled 1780. Det ålåg visserligen bibliotekarien, tillika professorn i 
arkeologi och litteraturhistoria, att tentera i isländsk litteratur, men Johan 
 Henric Schröder, som innehade denna befattning från 1830, var knappast 
någon auktoritet inom just isländskan. Hans professur omfattade många 
andra områden av den fornnordiska kulturen, till exempel historia, runo-
logi, folkloristik, arkeo logi och inte minst numismatik. 

Under 1830- och 1840-talen ökade intresset för det svenska språkets ur-
sprung och dialekter. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och Johan Jacob Svar-
tengren ivrade båda för att antalet utländska lånord i svenskan skulle be-
gränsas. Carl Julius Lénström utgav Ordbok öfver Helsing-Dialecten (1841) 
och inom de följande åren utkom avhandlingar kring både östgötskan och 
uppländskan. Dessa ansatser framstår dock som blygsamma i jämförelse 
med utvecklingen i Tyskland och Danmark, där det moderna jämförande 
studiet av germanistiken och fornisländskan utvecklades under 1800-talets 
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förra hälft. Viktiga insatser gjordes härvidlag av tyska språk forskare som 
Franz Bopp och bröderna  Jacob och Wilhelm Grimm, liksom av danskarna 
Rasmus Rask och Karl Verner.

Fram till 1800-talets början hade svenska språket betraktats med en viss 
nedlåtenhet; latinet utgjorde de lärdes modersmål. Därefter skedde emel-
lertid en omvärdering av svenskan, som ansågs förstärka fosterlandskänslan 
och patriotismen. Detta låg i linje med romantikens vurm för det folkliga 
och genuina. Vid seklets mitt utkom Erik Gustaf Geijers Svenska folkets 
 historia (1832–36), Per Daniel Amadeus Atterboms Svenska siare och skalder 
(1841–55) samt Johan Erik Rydqvists Svenska språkets lagar (1850–83). Dessa 
tre verk lade en vetenskaplig grund för studiet av den svenska historien, den 
svenska litteraturhistorien och den svenska språkhistorien. Till dessa arbe-
ten kan läggas Carl Johan Schlyters edition av de svenska landskapslagarna, 
Corpus juris sveogothorum antiqui, som utkom i tretton delar under loppet 
av ett halvt århundrade (1827–77). Schlyters omfattande arbete blev av stor 
betydelse för den svenska språkhistorien lika väl som för den svenska rätts-
historien.

Till följd av detta började modersmålets och de övriga nordiska språ-
kens ställning vid universiteten att diskuteras. Härtill bidrog utvecklingen 
i grannländerna. År 1845 hade en professur i nordiska språk inrättats i Kö-
penhamn med Niehls Mathias Petersen som förste innehavare. I Helsing-
fors erhöll Matthias Alexander Castrén en professur i finska språket och 
litteraturen 1851. Redan i maj 1847 hade Per Daniel Amadeus Atterbom 
föreslagit att en professur i fäderneslandets fornhävder, fornnordiska språk 
och ålderdomskunskap skulle inrättas även i Uppsala, eftersom framtidens 
bibliotekarier knappast skulle kunna förena bibliotekariesysslan med vit-
terhetsprofessuren. Fakulteten ställde sig bakom förslaget, men föredrog 
benämningen fornnordisk språk- och hävdaforskning. Förslaget stöddes av 
konsistoriet och kanslern men föranledde ingen proposition. Något resultat 
uppnåddes heller inte när förslaget upprepades följande år.

Carl Wilhelm Linder, nyligen utnämnd till innehavare av Höijerska ad-
junkturen i grekiska, sände 1855 en skrivelse till studentkåren. Han upp-
muntrade studenterna att utfärda subskriptionslistor för att vid universite-
tet skapa en lärostol i svenska språket. Han motiverade sitt förslag med att 
modersmålet allt mer hade övertagit de klassiska språkens tidigare funktion 
att ”vara det uppvexande slägtets tuktomästare och uppfostrare till vett och 
odling”. Av detta följde, menade han, att skolorna hade stora behov av lärare 
med utbildning i svenska språket: ”Den kunskap i modersmålet, vi f.n. ge-
menligen ega, är nemligen mera en traditionell bekantskap med detsamma 
än en på vetenskapligt genomtänkta grunder baserad kännedom om dess 
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skaplynne och insigt i dess väsende.” För att ett vetenskapligt studium av 
modersmålet skulle möjliggöras krävdes att ämnet bereddes plats vid uni-
versiteten. Förslaget väckte bifall inom studentkåren, varpå Linder insände 
ett prospekt till en subskriptionsskrivelse jämte instruktioner för hur in-
samlingen borde gå till. Ambitionen var att samla in 40 000 riksdaler banko, 
vilket bedömdes som nödvändigt för en professur. Om insamlingen genere-
rade ett lägre belopp skulle man i stället inrätta en adjunktur i svenska språ-
ket, såvida inte beloppet understeg 12 000 riksdaler. I sistnämnda fall skulle 
man tvingas nöja sig med att inrätta en stipendiefond, vars årliga avkastning 
skulle tillfalla en docent som ägnade sig åt forskning om svenska språket.

Linders initiativ blev avgörande för tillkomsten av professuren i nordiska 
språk, men viktiga insatser gjordes även på andra håll. I slutet av 1855 sände 
en rad företrädare för studentkåren och nationerna en skrivelse till kanslern, 
där man vädjade om dennes medverkan vid skapandet av en professur i 
svenska språket. Bland undertecknarna fanns Magnus Sundén, Gustaf Gill-
jam, Isak Landtmanson, Herman Theodor Daug, Tamerlan Thorell, Frans 
Wilhelm Häggström och Esaias Edquist. Studenterna fick stöd av F.F. Carl-
son, som föreslog att filosofiska fakulteten skulle begära anslag för en profes-
sur i nordiska språk med Petersens lärostol i Köpenhamn som förebild. 

Fakulteten, som behandlade frågan på våren 1856, erkände till fullo be-
tydelsen av ett vetenskapligt svenskt språkstudium, men ansåg att svenskan 
inte kunde studeras vetenskapligt ”annat än så vidt detta språk betraktas i 
sin historiska utveckling”. Av detta skäl föredrog man, precis som F.F. Carl-
son, inrättandet av en lärostol i nordiska språk. Inte långt därefter, vid det 
stora skandinavistmötet i Uppsala 1856, lanserade norrmannen Georg  Anton 
Krohg ett program för hur den nordiska kulturen skulle vävas samman i 
enlighet med kulturskandinavismens strävanden. Ett av hans förslag var att 
lärostolar i nordiska språk och nordisk litteratur skulle inrättas vid univer-
siteten i Uppsala, Lund, Kristiania och Köpenhamn. Förslaget mötte stort 
gensvar bland studenterna, som antog ett uttalande med krav på inrättan-
det av dylika professurer. Ansträngningarna gav till sist resultat. Riksdagen 
1857/58 beviljade på Kungl. Maj:ts förslag ett anslag för två nya professurer 
i nordiska språk, en i Uppsala, en i Lund. Som motivering anfördes att ”mo-
dersmålet numera såsom ett vigtigt bildningsmedel ingår i undervisningen 
vid elementarläroverken”, varför det ansågs nödvändigt ”att vid universiteten 
en särskild lärostol inrättas, der ifrågavarande läroämne kan vetenskapligen 
inhemtas”. Det var således exakt samma argument som Linder hade fört 
fram några år tidigare. De nordiska språken fick således sina första profes-
surer, men ämnet fick en renodlat språkvetenskaplig inriktning. Det innebar 
att arkeologin och den nordiska fornforskningen förlorade sin ställning. Det 
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skulle dröja ett halvt sekel innan detta ämne på nytt etablerades vid uni-
versitetet.

Säve och dialektforskningen

I Uppsala fanns två mycket goda kandidater till den nya lärostolen i nordiska 
språk, nämligen Carl Säve och Anders Uppström. Säve var född på Gotland 
och hade bedrivit medicinska studier i början av 1830-talet. I januari 1835 in-
sjuknade han i gikt, vilket sattes i samband med att han i barndomen ådragit 
sig en svår förkylning efter badning. Sjukdomen var mycket allvarlig och höll 
honom sängliggande långa perioder; emellanåt kunde han resa sig upp en-
dast med hjälp av ett i taket fästat rep. Trots sjukdomen kunde han försvara 
en botanisk avhandling om Gotlands flora, men han insåg att han aldrig 
skulle kunna utöva läkaryrket. I sjuksängen började han läsa fornisländsk 
litteratur, varvid han slogs av insikten att många ord i detta språk påminde 
om de ord som brukades av allmogen på Gotland. I ett brev till brodern Per 
Arvid skriver han 1840: ”Nu en annan sak: under min sängliggning i höstas 
(1839) kom jag att titta i ett Isländskt Lexicon och gjorde därvid en högst 
förvånande upptäckt, den nämligen att Vår Gotländska Dialekt, förnem-
ligast Bondemundarten har en utomordentlig likhet med Isländskan icke 
allenast i orden, men i sjelfva ordställningarna!” Upptäckten stimulerade 
Säves intresse för de fornnordiska språken, men den avgörande impulsen 
till fortsatta studier inom nordistiken fick han när han, via Atterboms för-
medling, sammanträffade med den danske historikern och språkforskaren 
Christian Molbech, som besökte Uppsala 1842. Säve tog fasta på Molbechs 
råd att gå vidare med sina studier.

Med hjälp av anslag från kronprins Carl och från Vitterhetsakademien 
kunde Säve genomföra forskningsresor till Dalarna, Gotland och Hälsing-
land i syfte att kartlägga olika dialekter. Studierna avsatte för dialektforsk-
ningen viktiga skrifter som De starka verben i dalskan och gotländskan (1854) 
samt hans professorsspecimen Gutniska urkunder (1859). Särskilt i det första 
av dessa arbeten var han influerad av Johan Erik Rydqvists teorier om de 
starka verbens betydelse för språkets vokalljud. Gutniska urkunder innehöll 
en granskning av de omkring 200 gotländska runstenar, som Säve kartlagt 
tillsammans med brodern Per Arvid. I slutet av 1840-talet publicerade han 
en undersökning om det fornsvenska kvädet Eriksvisan, varpå han utsågs 
till docent i fornnordiska språket. Under 1850-talet förestod han vid flera 
tillfällen Johan Henric Schröders professur i historia litteraria och arkeologi.

Danmark låg Säve varmt om hjärtat alltsedan mötet med Molbech. I 
dennes danska Historisk Tidskrift publicerade han studier på danska om all-
mogedialekterna på Gotland och i Dalarna. Läsåret 1852/53 tillbringade Säve 
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i Köpenhamn, där han studerade för Niels Matthias Petersen, som innehade 
den nyinrättade professuren i nordiska språk. Petersen och Säve behöll kon-
takten, vilket deras i tryck utgivna brevväxling vittnar om. I Köpenhamn 
studerade han dessutom fornengelska för språkmannen och fornforskaren 
George Stephens. På vägen hem från Danmark tillbringade Säve två måna-
der i Kristiania. De återkommande sjukdomsperioderna hade försenat Säves 
karriär, men vid fyrtiosju års ålder var han redo att konkurrera om en pro-
fessur. 

Säves medtävlare Anders Uppström var sex år äldre och hade efter upp-
muntran från Per Gustaf Boivie – legendarisk rektor vid Katedralskolan i 
Uppsala – börjat studera det gotiska språket, ett ämne i vilket han 1850 blev 
docent. Det centrala föremålet för Uppströms lärda mödor var Silverbibeln 
(Codex argenteus), som han 1854 utgav i en kritisk edition. Vid det tillfäl-
let saknades fortfarande tio blad ur Silverbibeln, vilka hade stulits någon 
gång mellan 1821 och 1834. Tre år senare (1857) återlämnades bladen av en 
före detta biblioteksvaktmästare, som låg på sin dödsbädd. Sedan bladen 
återbördats kunde Uppström i ett supplement komplettera sin edition, som 
för sin tid var ett storverk. På flera hundra ställen lyckades han bringa reda 
i tidigare feltolkningar av texten. Prestationen förminskas inte av att han 
samtidigt tjänstgjorde som undervisningstyngd lektor vid Katedralskolan. 
Förutom gotiskan uppmärksammade Uppström den nya jämförande språk-
forskningen, som den framställdes av forskare som Franz Bopp och Jacob 
Grimm. Inom den egentliga nordistiken hade han däremot få meriter, men 
han behandlade allmogemålet i Ovansjö i sin provföreläsning. 

Både Uppström och Säve ansågs vara synnerligen förtjänta av befordran. 
Problemet var att ingen av dem ville flytta till Lund. Säve framhöll att de 
dialekter och runstenar han studerade fanns i Mellansverige. Uppström var 
beroende av Silverbibeln för sina gotiska forskningar, men Säve tyckte att 
han ”efter 8-årigt bläddrande uti de 187 skinnbladen (eller hur många de 
äro)” borde ha undersökt denna urkund tillräckligt. Säve, som var gotlän-
ning, fick mottaga vissa påstötningar om att han borde söka sig till Lund för 
att i stället låta gästriken Uppström få lärostolen i Uppsala. Detta var dock 
inget alternativ. Säve förklarade att han hellre ”ville bli lönlös docent här, än 
professor i Lund”. Följden blev att de båda sökte Uppsalaprofessuren i kon-
kurrens. Uppström hade en gynnare i den tyske språkforskaren och sago-
samlaren Jacob Grimm, Säve stöddes i sin tur av Petersen i Köpenhamn. För 
sin del uppfattade Säve konkurrensen som en strid mellan Grimms respek-
tive Petersens linje eller mellan tyskhet och nordiskhet. Förhållandet mellan 
de båda konkurrenterna förblev dock gott. Säve hade tidigare refererat po-
sitiva tyska recensioner av Uppströms edition av Silverbibeln i Upsala-Biet. 
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Uppström å sin sida medgav i ett brev till Grimm att han kände vissa be-
tänkligheter mot att behöva uppträda som medtävlare till ”vännen Säve”. 

Johan Erik Rydqvist hade avböjt att uttala sig i egenskap av sakkunnig, 
varför konsistoriet fick taga ställning på egen hand. Det slutade med att Säve 
uppfördes i första rum med större majoritet än väntat, men två av konsis-
toriets mest erfarna filologer – Carl Wilhelm Böttiger och Johan Spongberg 
– förordade Uppström. I augusti 1859 utnämndes Säve till förste innehavare 
av professuren i nordiska språk. Uppström fick, som ett slags kompensation, 
i stället en extra ordinarie professor i mesogötiska. Det var bättre än inget, 
men årslönen uppgick endast till 1 500 kronor. Han fick således inte en 
ordinarie professors ekonomiska ställning och kunde inte ägna sig åt forsk-
ning i den utsträckning han hade önskat. Under 1860-talets början före-
läste han om biskop Wulfila och Silverbibeln, ämnen som han behärskade 
till fulländning. Han föreläste även över fornengelska och genomförde flera 
forskningsresor, bekostade av välvilliga vänner, för att studera handskrifter i 
bland annat Wolffenbüttel och Rom. Några rön från dessa arkivforskningar 
publicerade han i Fragmenta Gothica selecta (1861). År 1863 besökte han Mi-
lano för att studera de så kallade ambrosianska handskrifterna, vilka ansågs 
vara de näst viktigaste gotiska urkunderna efter Codex argenteus. Under 
1864 sammanställde han sina forskningar och vid jultiden detta år inleddes 
tryckningen av Codices gotici ambrosiani. Arbetet avstannade emellertid när 
Uppström avled i januari 1865. Först i november 1867, sedan ett statsanslag 
om 1 000 riksdaler utverkats, slutfördes utgivningen under ledning av sonen 
Wilhelm Uppström. Verket rönte internationell uppmärksamhet och erhöll 
berömmande recensioner i tyska och engelska facktidskrifter. Den yngre 
Uppström lade fram avhandlingen Gotiska bidrag med särskild hänsyn till 
de ambrosianska urkunderna (1868), men övergav snart de gotiska forskning-
arna till förmån för en juridisk karriär.

På hösten 1859 höll Säve sin installationsföreläsning Om de nordiska gu-
danamnens betydelse. I romantisk anda trodde han sig däri kunna utlägga 
det nordiska folklynnets ursprung, ”ty mythen är nyckeln till häfderna”. Till 
den nordiska mytologin återkom han i sina offentliga föreläsningar, vilka 
under 1860-talet huvudsakligen ägnades Heimskringla och den äldre Ed-
dan. Som målsman för en ny disciplin ställdes han inför en svår uppgift. 
Den nordiska språkforskningen hade legat i träda sedan Johan Ihres dagar 
och ämnet ingick inte som tvångsämne i någon examen. Trots detta lockade 
hans föreläsningar många åhörare och i maj 1860 summerade han sitt första 
läsår som professor i ett brev till brodern Per Arvid: ”För mig har det varit 
innerl. roande; måtte det äfven ha varit lika gagnande för mina åhörare. Då 
de jämnt hållit ut till slutet, ser det ut som att de varit intresserade.”
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Bland Säves senare vetenskapliga arbeten förtjänar Sigurds-ristningarna 
å Ramsunds-berget och Göksstenen (1869) att nämnas. Genom att beskriva 
dessa fornsvenska minnesmärken över Sigurd Fafnesbane visade Säve att Ed-
dan och de fornnordiska hjältesagorna var att betrakta som ett samnordiskt 
kulturarv och inte något som exklusivt tillhörde Norge och Island. Den 

Carl Säve (till vänster) och Anders Uppström (till höger) konkurrerade om den nyinrättade 
professuren i nordiska språk, varvid Säve avgick med segern. Fotografiet av Uppström är 
taget av Henri Osti 1863.

Carl Säve om professuren i nordiska språk
I ett brev till sin danske vän och kollega Niels Matthias Petersen lämnade Carl Säve på 
hösten 1858 denna rapport om konkurrensen mellan honom själv och Anders Uppström 
om den nyinrättade professuren i nordiska språk i Uppsala:

Uppström har hittills aldrig skrifvit en rad om Norden eller dess språk, ej häller någonsin studerat 
något egentligt åt detta håll, förr än nu sedan han skulle speciminera. Jag är nästan säker, att 
han icke läst en enda svensk runsten, ehuru vi hafva några inom sjelfva Uppsala (en (mœso-)
götisk eller gotisk har han nyligen behandlat efter Munch). Med allt detta är det visst icke min 
mening att förneka hans djupa lärdom i Mœsogötiskan, tvärtom! Men det är här fråga om en 
nordisk profession, ej en tysk. Nu har U. naturligtvis åtskilliga, som nödvändigt vilja hafva honom 
till professor, eller kanske lika mycket derföre att de icke vilja hafva mig. De drifva nu den läran, 
att Mœsogöt. och Isländska egentligen äro det samma. Och deras och hans hufvudstyrka är, 
att den mäktige grundtysken Jacob Grimm älskar honom högt och förtjent, såsom tysk språk-
forskare (för Grimm är naturligtvis vår lilla stackars nordiska blott en liten underafdelning af 
den stora Tyskan). Nog af: Du förstår nu hela ställningen. Det är ju klart att U., som nu är 56 
år gammal och aldrig förut egentl. studerat Isländskan eller mera specielt Svenska fornspråket 
(Run- & Lag-språket), att han är och blir egentl. en ren Mœsogöt. Hans förnämsta styrka blifver 
det ampla vitsord, som han kommer att præstera från Grimm.
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senare ståndpunkten förfäktades i mitten av 1800-talet av nationalistiskt 
sinnade norska historiker, främst Peter Andreas Munch och Jacob Rudolph 
Keyser. För sin studie av Sigurdsristningen fick Säve internationellt erkän-
nande i den engelska tidskriften Athenæum. Runologin tillhörde Säves främ-
sta intresseområden. I Nordisk universitets-tidskrift införde han 1857 en upp-
sats om behovet av skydd för landets runstenar. Han kan därför betraktas 
som en pionjär inom kulturminnesvården.

Säve var en respekterad forskare men hade svårt att samarbeta med sina 
kolleger inom konsistoriet. Astronomen Gustaf Svanberg har framhållit att 
han gjorde sig impopulär genom att plåga de övriga ledamöterna ”med de 
mest långrandiga anföranden till protokollet” även vid tillfällen då han stod 
nästintill ensam med sin uppfattning. Trots sammanstötningar med kolle-
gerna och trots sin svaga hälsa arbetade Säve oförtrutet vidare. Han namn-
gav bland annat en rad kvarter i östra Uppsala med fornnordiskt klingande 
namn i samband med att en ny stadsplan utfärdades. På hösten 1873 ansökte 
han om avsked med pension, men hans begäran avslogs. I stället erhöll han 
tjänstledighet på grund av sjukdom, men fortsatte i viss utsträckning att 
tentera fram till sin död i mars 1876. Hans dotter  Hedvig Witte överlämnade 
på 1940-talet hans vetenskapliga kvarlåtenskap till Nordiska museet, var-
efter den fördelades mellan Vitterhetsakademien och Uppsala universitet.

Carl Säve gjorde en betydande insats som grundläggare av nordistiken 
vid universitetet. Han utgav inga mer omfattande vetenskapliga arbeten, 
men väl åtskilliga kortare studier av stort värde inte minst för dialektforsk-
ningen. Säve hann dock inte ens bli begravd innan ett offentligt menings-
utbyte uppstod om hur hans gärning skulle värderas. Dagen efter hans död 
innehöll Post- och Inrikes Tidningar en nekrolog, vari påpekades att Säve 
hade motsatt sig nystavningen och följaktligen inte hade medverkat till ”att 
skapa någon större enhet bland dem, som skrifva vårt språk”. Av detta drog 
tidningen slutsatsen att hans insats inte skulle ”blifva af så synnerlig bety-
delse för framtiden”. Några dagar senare ryckte signaturen ”Mångårig lär-
junge” ut till lärarens försvar. Han underströk att Säve hade ägnat all kraft 
åt den fornisländska litteraturen och de svenska dialekterna, varför det vore 
orättvist att begära någon ”genomgripande reformatorisk verksamhet” be-
träffande det moderna svenska språket. Det går att argumentera för båda 
dessa synsätt, men det är ofrånkomligt att den vetenskapliga inriktning som 
nordistiken fick under Säve till stora delar övergavs under efterträdarna 
Mårten B.  Richert och Adolf Noreen.

Genom sina insatser som handledare bidrog Säve till den goda åter-
växten av forskare inom professurens läroområden, särskilt dialektforsk-
ningen. Fredrik Widmark blev docent på en avhandling om Västerbottens 
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landsbygdsmål, Ferdinand Unander undersökte folkmålet i trakterna kring 
Umeå och Nordmaling, Nicolaus Linder skildrade allmogemålet i Södra 
Möre härad, Karl Sidenbladh behandlade den ångermanländska dialekten 
och J.  Victor Bodorff disputerade på en avhandling om folkmålet på Öland. 
 Mathias ”Masse” Klintberg, senare lektor i Visby, lade grunden till en ord-
bok över det gotländska Laumålet. Finlandssvensken Axel Olof Freudenthal, 
som 1878 blev förste innehavare av den extra ordinarie professuren i svenska  
språket i Helsingfors, karakteriserade Säve som ”en nitisk lärare och en fa-
derlig vän”. I samarbete med Herman Albert Vendell utgav Freudenthal 
Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna (1886), vilken utgjorde en be-
arbetning av bröderna Säves estlandssvenska samlingar. Säves intresse för 
estsvenskan hade väckts under Krimkriget när ett antal bönder från de est-
niska öarna begav sig över Östersjön för att köpa salt. Folkloristen Gabriel 
Djurklou inspirerades likaledes av Säves dialektforskning. Ett forum för det-
ta skapade han 1856 genom Föreningen för Nerikes folkspråk och fornmin-
nen, den äldsta svenska fornminnesföreningen. Säves insatser blev en viktig 
inspirationskälla för 1870-talets landsmålsrörelse, inom vilken flera av hans 
elever engagerade sig. Bland dessa kan nämnas den särpräglade nordisten 
Anders Johan Gylling, som studerade vid universitetet från 1870 till 1884 
men utan att avlägga någon examen. Han anställdes som biträde under för-
arbetet med Svenska Akademiens Ordbok, men förde sedan ett kringflack-
ande liv under svåra omständigheter.

Det fanns dock Säveelever som fördjupade sig i annat än dialekter. Artur 
Hazelius försvarade 1860 den första avhandlingen i nordiska språk, Inled-
ning till Hávamál eller Odens sång. Hjalmar Kempff, sedermera lektor i 
Gävle, behandlade ett kväde om Harald Hårfager. Magnus Lundgren blev 
docent på avhandlingen Om substantivens stammar i de forngermanska språ-
ken (1875). Även han blev skolman, men ägnade sig åt namnforskning och 
ingick i redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok. Bland Säves elever 
förtjänar vidare Oscar Montelius och Hans Hildebrand att nämnas. Säves 
inflytande sträckte sig dessutom längre än till den närmaste kretsen av lär-
jungar; språkforskaren Johan Erik Rydqvist och runologen George Stephens 
har exempelvis erkänt sin tacksamhetsskuld till honom. Med Stephens hade 
Säve sammanträffat under det skandinavistiska studentmötet i Köpenhamn 
1845, varvid de båda bland annat startade en insamling för att rädda Alskogs-
stenen på Gotland. Säve blev, märkligt kan tyckas, aldrig invald i Svenska 
Akademien. Hans namn var uppe till diskussion under 1850-talet, men hans 
kantiga humör påstås ha legat honom till last.

Säves äldre bror Per Arvid Säve, som grundade Gotlands fornsal i Visby, 
donerade sitt omfångsrika manuskript ”Gotländska samlingar”, vilket be-
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handlar öns folkliv och kulturhistoria, till Uppsala universitetsbibliotek. 
Volymen rymmer dessutom avskrifter av de sammanlagt 731 brev som han 
mottog från brodern Carl. Bröderna Säve svarade för en enastående gemen-
sam insats som Gotlandsforskare. Deras arbete låg exempelvis till grund för 
Gotländsk ordbok, som under 1900-talets förra hälft ederades av Herbert 
Gustavson. Ordboken omfattar mer än 30 000 gotländska ord och uttryck. 
Intresset för Gotland delades av Carl Säves son Arvid, som efter faderns död 
ofta vistades hos farbrodern på Gotland. Arvid Säve påbörjade humanis-
tiska studier vid Uppsala universitet i slutet av 1880-talet, men insjuknade i 
tuberkulos och dog i förtid. 

Richert och ljudlagarna
Efter Carl Säves bortgång söktes den lediga professuren av adjunkten  Mårten 
B. Richert och docenten Fredrik Leffler (senare Läffler). Båda två förklarades 
skickliga och kompetenta, men full enighet rådde om Richerts företräde. 
Richert hade disputerat 1863 med första delen av tvåbandsverket Bidrag till 
läran om de konsonantiska ljudlagarna i äldre och nyare språk. Avhandlingen 
var det första svenska arbete som följde den moderna jämförande språk-
forskningen, vilken hade lanserats av bland andra Friedrich Christian Diez, 
Georg Curtius och August Schleicher. Richert intog en språkdarwinistisk 
positition, vilket innebar att han ville spåra samma utveckling i språket som 
i andra naturliga företeelser. Även språkets utveckling följde enligt honom 
principen ”survival of the fittest”.

Richert hade bedrivit juridiska studier och tvekade ännu vid mitten av 
1860-talet om vilken studieinriktning han skulle fullfölja, men valet föll till 
slut på nordistiken. Under docentåren deltog han aktivt i den vetenskap-
liga debatten. Han ingrep exempelvis i den känsloladdade diskussionen om 
de skandinaviska folkens äganderätt till den fornnordiska litteraturen. Med 
uppsatsen ”Om nordisk bildning och fornnordisk litteratur”, införd i Nordisk 
tidskrift, angrep han den Munch–Keyserska skolans uppfattning att detta 
arv endast tillhörde Norge och Island. Han ställde sig på samma sida som 
Svend Grundtvig och sin lärare Carl Säve.

Vid denna tid framträdde Richert som en förkämpe för rättstavnings-
principen, enligt vilken uttalet skulle ligga till grund för stavningen. Vid 
1869 års nordiska rättstavningsmöte i Stockholm tillhörde han de drivande 
krafterna. I den svenska delegationen ingick bland andra Artur Hazelius, 
Theodor Wisén, Knut Fredrik Söderwall och August Sohlman. Syftet var 
i skandinavistisk anda att föra de nordiska språkens ortografi närmare var-
andra. För svenskans vidkommande förordades bland annat att ”w” utbyttes 
mot ”v” som tecken för v-ljudet, att e-ljudet som tecken för ”ä” begränsades 
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(som i fallet jern/järn) samt att ”q” ersattes med ”k” i k-ljudet. Mötet följdes 
av en debatt mellan rättstavarna och språkmannen Johan Erik Rydqvist, 
som förordade en mer konservativ och antidansk linje. Richert, liksom Ha-
zelius och Sohlman, höll fast vid 1869 års rättstavningsprinciper, men något 
genomslag fick inte idéerna förrän språkdebatten vaknade på nytt i mitten 
av 1880-talet.

Richert presenterade den jämförande språkforskningen inte bara i sina 
skrifter, utan i stor utsträckning genom sina föreläsningar. Under 1870-talet 
utlade han från katedern ämnen som ”Svenska språkets ljudlära och form-
lära belysta genom motsvarande delar av andra indoeuropeiska språks gram-
matik”. Richerts inriktning utgjorde ett trendbrott i förhållande till den 
antikvarisk-patriotiska prägel som nordistiken hade fått under Carl Säve, 
då i stället den fornisländska litteraturen och dialektforskningen utgjorde 
ämnets kärna. Med Richerts intresse för den jämförande språkforskningen 
följde att intresset försköts från ord till grammatik och språkhistoria. Han 
skriver exempelvis i sin avhandling: ”För att blifva rätt fruktbärande måste 
den jemförande språkforskningen alltid på samma gång vara historisk, d.v.s. 
följa språken under deras olika utvecklingsperioder, emedan ett språk ej kan 
fullt förstås ur sitt tillstånd under en viss kortare tidsrymd, utan dess gestalt 
den ena tiden får sin förklaring ur hvad den under en föregående varit.”

I stället för fornisländskan blev det moderna svenska språket och dess ut-
veckling Richerts primära intresse. Några grundläggande perspektiv fram-
lade han redan i sin installationsföreläsning, ”Om rätta betydelsen av språk-
riktighet med särskildt afseende på modersmålet”. Richerts hälsa hade varit 
vacklande redan när han 1872 utnämndes till adjunkt i nordiska språk. Vid 
mitten av 1870-talet, då han vikarierade för Säve, försämrades hans tillstånd, 
delvis till följd av arbetsbelastningen. I augusti 1877 utsågs han till professor, 
men hans hälsa fortsatte att svikta och han dog i förtid 1886. 

Mårten B. Richert var en god föreläsare med en omvittnad förmåga att 
entusiasmera sina elever. Hans föreläsningar i Gustavianum lockade stora 
åhörarskaror, inte bara nordister. Litteraturhistorikern Karl Warburg har 
skrivit att ”en mera väckande, mera tillmötesgående och i sitt uppträdande 
mera ’gentlemannalik’ professor än Richert näppeligen fanns i Upsala på 
1870-talet”. Bland Richerts elever fanns Eugène Schwartz, som lade fram 
avhandlingen Om användningen af kasus och prepositioner i fornsvenskan före 
år 1400 (1875). Han grundade senare Östermalms läroanstalt för flickor, som 
han ledde under många år. Skolmän blev även August Schagerström och 
Erik Brate, som disputerade under 1880-talets första hälft. Schagerström 
var verksam som docent i nordiska språk fram till 1889, då han utnämndes 
till rektor för Hudiksvalls läroverk. Brate, som var docent i forngermanska 
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språk, ledde det filologiska seminariets nordiska avdelning och förestod pro-
fessuren i svenska språket i mitten av 1880-talet. Han verkade därefter som 
lektor i Stockholm.

Disciplinbyggaren Noreen

Mårten B. Richerts mest betydande elev var Adolf Noreen, som hade börjat 
läsa historia 1871 men sedan övergått till filosofi och nordiska språk. Noreen 
väckte stor uppmärksamhet när han som tjugotreåring lade fram avhand-
lingen Frykdalsmålets ljudlära (1877), som behandlade dialekten i hans egen 
värmländska hembygd. Han presenterade inte bara en kartläggning, utan 
även en särskilt utformad ljudskrift. Som dialektforskare förde han arvet 
efter Säve vidare, men genom sitt nya angreppssätt skapade han en teoretisk 
modell, vilken kom att bilda mönster för andra dialektundersökningar långt 
in på 1900-talet. Året efter avhandlingen publicerade Noreen den komplet-
terande Ordbok öfver Frykdalsmålet samt en ordlista från Värmlands Älfdal. 
Det var en fullständig redovisning av dialektens ordförråd, som inalles om-
fattade omkring 6 600 ord. Under de följande åren behandlade han bland 
annat Dalbymålet och med ledning av bröderna Säves ordsamlingar utgav 
han Fårömålets ljudlära (1879). 

År 1878 utsågs Noreen till ledare för det nyinrättade seminariet i nord-
iska språk. Från april till december följande år genomförde han en studie-
resa till Leipzig, där en ny skola – de så kallade junggrammatikerna – sedan 
ett par år hade etablerat sig. Tongivande bland dessa var August Leskien, 
 Hermann Paul, Bertold Delbrück, Hermann Osthoff och Karl Brugmann. 
Den riktning de företrädde kan betraktas som ett slags positivism inom 
språkvetenskapen och de försökte ändra språkstudiets inriktning med de 
naturvetenskapliga metoderna som förebild. Att ljudlagarna verkade undan-
tagslöst utgjorde deras bärande tes, varför de följaktligen avvisade alla teorier 
om att språkens särart kunde förklaras som uttryck för skillnader i kultur el-
ler nationalkaraktär. Noreen anammade detta synsätt, som fullständigt bröt 
med den romantiska traditionen från Rydqvists Svenska språkets lagar, där 
språket framställdes som ett slags levande organism med en inneboende ska-
parkraft. Förbindelsen med junggrammatikerna innebar dessutom att den 
svenska nordistiken lämnade sin nationella isolering och integrerades meto-
dologiskt i den internationella vetenskapliga gemenskapen. Sverige blev, för 
att använda Noreens egna ord, junggrammatikens ”andra hem”.

År 1874 hade Esaias Tegnér den yngre introducerat junggrammatiken i 
Sverige med skriften Språk och nationalitet. Leipzig blev snart ett eftertraktat 
resmål för unga språkforskare från hela Europa, däribland Ferdinand Saus-
sure. Förutom Noreen vallfärdade en rad Uppsalaforskare dit, till exempel 
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Fredrik Leffler, Axel Erdmann, Magnus Lundgren och Fredrik Tamm. Bengt 
Hesselman är en av dem som har vittnat om studieresans betydelse för No-
reen: ”Långt efteråt dröjde han gärna vid minnena från Leipzigtiden, icke 
minst de äggande vetenskapliga diskussionerna var lördagsafton i Auerbachs 
Keller, där de nya upptäckterna ventilerades vid ölsejdlarna.” De kontakter, 
som Noreen knöt i Leipzig, underhöll han genom hela livet via brevväxling 
och förnyade besök.

Under 1880-talet publicerade Noreen flera stort upplagda arbeten om 
de fornnordiska språken, däribland Altisländische und altnorwegische Gram-
matik (1884) och Geschichte der nordischen Sprachen (1889). Dessa studier 
var stora översikter, men byggde till stor del på Noreens egna primärforsk-
ningar. Vid denna tid utgav han dessutom Nordisk revy, en tidskrift för ”ve-
tenskaplig kritik och universitetsangelägenheter”.

Genom att vid flera tillfällen vikariera för Richert hade Noreen ytterli-
gare stärkt sin akademiska meritering. Han hade dessutom sedan 1880-talets 
början varit tillförordnad extra ordinarie professor i svenska språket, varför 
han framstod som det naturliga valet när Richerts efterträdare skulle utses. 
Måhända framstod utgången som så given att ingen annan kandidat ens fann 
anledning att lämna in en ansökan. Alla uppskattade emellertid inte Noreen, 
vars anslutning till rättstavningsprincipen uppfattades som subversiv av mer 
traditionellt sinnade språkmän. I början av juni 1887, medan Noreen fortfa-
rande stod som ensam sökande till professuren, publicerade Stockholms Dag-
blad ett hårt angrepp mot både honom och hans metod: ”I spetsen för den 
agitation, som således drifves för den nya rättstafningens framtvingande, har 
nu stält sig ’Dosänten’ Adolf Noreen, för närvarande t.f. ’profässor’ i nord-
iska språk vid Upsala universitet. Hvad en sådan man på en sådan plats kan 
uträtta, det inser en hvar, som vet, att en ordinarie professor vid ett svenskt 
universitet är den mest enväldige suverän på jorden.” Avslutningsvis ställde 
artikelförfattaren den retoriska frågan ”om det kan hafva varit meningen 
med den profession, som inrättades för nordiska språk, att dess innehafvare 
skall begagna densamma till vehikel för en revolution af vår ortografi, som 
obestridligen skulle för minst en generation göra all läsning och all skrif-
ning till en sannskyldig pina”. Noreen var således inte oomstridd, men inom 
vetenskapliga kretsar åtnjöt han den största respekt. Professorsutnämningen 
blev följaktligen en ren formsak. I september 1887 blev han den tredje inne-
havaren av lärostolen i nordiska språk efter Säve och Richert.

Under vårterminen 1891 började Noreen föreläsa över nysvensk gram-
matik, vilket senare blev ett stående inslag. Inte sedan Johan Ihres dagar 
hade detta ämne blivit så ingående behandlat från en akademisk kateder i 
Uppsala. Föreläsningarna utgjorde samtidigt en del av förberedelsearbetet 
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för Noreens magnum opus Vårt språk, en magistral skildring av hela det 
nysvenska riksspråket ur den moderna grammatikens alla aspekter: ljudlära, 
betydelselära och formlära. Arbetet vände sig inte bara till professionella 
språkmän och modersmålslärare, utan även till den bildade allmänheten. 
Till skillnad från sina föregångare tog Noreen sin utgångspunkt i det samtida 
svenska språket, som det användes kring sekelskiftet 1900. Språket fram-
stod för honom som en levande och föränderlig organism. Tidigare hade den 
svenska grammatiken betraktats i ljuset av den traditionella grammatiken 
och de klassiska språken. Den Grimmska skolans svenska representanter, 
till exempel Johan Erik Rydqvist och Viktor Rydberg, intog en antikvarisk 
språkromantisk position, och utgick från att förändring innebar försämring 
och urartning. Mot detta hävdade Noreen att svenskan skulle studeras utan 
avseende på dess historia, ”som om den vore ett förut okänt språk i ett ny-
upptäckt land”. 

Noreen, som innehade professuren i trettiotvå år, blev en uppburen lä-
rare. En lärjunge har förklarat att det stod ”en strålglans kring Noreen som 
seminarieledare” och att han förmådde levandegöra även prosaiska ämnen 
som den fornsvenska grammatiken på ett förbluffande sätt: ”Orden och tan-
karna gnistrade och sprakade fram, det sprutade springkällor av lärdom och 
varenda ny tanke flammade så självklart upp ur den föregående, allt hängde 
så vackert och på en gång fast och ledigt ihop, att man bara häpnade över 
hur snabbt och fyndigt hans hjärna arbetade. Det var vetenskap, ja, men 
lika mycket konst.” Kring Noreens föreläsningar, seminarier och de klas-
siska postseminarierna på Stadshotellet (”Gästis”) samlades en rad fram-
stående elever, däribland flera blivande professorer vid universitetet. Otto 
von Friesen blev 1906 professor i svenska språket, Erik Björkman övertog 
1911 lärostolen i engelska språket och Hjalmar Psilander blev 1906 Uppsalas 
förste professor i tyska språket. Till dessa skall läggas ett flertal nordister, 
till exempel Elias Wessén, mångårig ledamot av Svenska Akademien, Bengt 
Hesselman, som 1919 blev Noreens egen efterträdare i nordiska språk och 
Jöran Sahlgren, som utvecklade ortnamnsforskningen till en självständig 
gren av nordistiken och så småningom erhöll en personlig professur. Skolad 
hos fadern blev även Erik Noreen, som blev professor först i Lund, därefter 
i Uppsala. 

Ytterligare ett antal Uppsalanordister förtjänar att nämnas, inte minst 
för att deras olika inriktningar speglar den bredd som ämnet fick under 
Noreens egid kring sekelskiftet 1900. Elis Wadstein, som blev docent 1889, 
gjorde värdefulla studier av fornnorskan, som dessförinnan helt stått i skug-
gan av fornisländskan. Han blev senare professor i tyska vid högskolan i 
Göteborg. Natanael Beckman disputerade på avhandlingen Bidrag till kän-
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nedomen om 1700-talets svenska (1895). Han blev en produktiv språkforskare 
som så småningom fick en professur vid Göteborgs högskola. Vid samma 
högskola verkade även Evald Lidén som professor i indoeuropeiska språk, 
men också han var ursprungligen nordist, skolad under Noreen. Ortnamns-
forskaren Hjalmar Lindroth, som fördjupade sig i Ölands folkmål, blev också 
professor i Göteborg, dock först efter ett antal år som docent i Lund.  Hilding 
Celander disputerade på en avhandling om ljudläran i fornisländskan och 
fornnorskan, varefter han utnämndes till docent i nordiska språk. Från och 
med 1910 var han verksam i Göteborg, såväl vid det högre realläroverket 
som vid högskolan. Förutom som språkman gjorde han viktiga insatser som 
pedagogisk skriftställare och folklivsforskare.

Adolf Noreen, fotograferad av Henri Osti 1893. Till höger syns titelsidan till första volymen 
av Vårt språk (1903).

Nordistikens nydanare
I det encyklopediskt anlagda storverket Vårt språk (1903–24) sammanfattade Adolf Noreen 
sina forskningar kring nysvenskans beskaffenhet och historiska utveckling. Det innebar att 
han kombinerade ett diakront och ett synkront perspektiv, vilket ännu var ovanligt. Enligt 
den ursprungliga planen skulle verket omfatta mer än 5 000 sidor, fördelade på nio band. 
När första delen utkom 1903 var förhoppningen att verket i dess helhet skulle vara full-
bordat inom ytterligare arton år. Vid Noreens bortgång 1925 förelåg fem av delarna och 
ytterligare två befann sig under utgivning. Även om Vårt språk aldrig färdigställdes utgör det 
ett pionjärarbete inom svensk språkforskning. Det faktum att verket författades på svenska 
hindrade dock en vidare internationell spridning och förminskade dess betydelse inom den 
internationella lingvistiken.
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Licentiaten Herman Geijer fördjupade sig i studiet av folkmålen i Ånger-
manland och Jämtland, i synnerhet Reselemålet och Åremålet. Han samlade 
ett omfattande material och utarbetade en handskriven ordbok över Åre-
målet, men fick aldrig tid att vetenskapligt bearbeta stoffet. I ett tidigt skede 
knöts han nämligen till arbetet med att bygga upp Uppsala landsmålsarkiv, 
som grundades 1914. Geijer blev en energisk ledare för denna samlande in-
rättning för studiet av de svenska dialekterna, vilken utgjorde en del av det 
som senare blev Institutet för språk och folkminnen. År 1930 erhöll han 
professors namn.

Gottfrid Kallstenius disputerade på en avhandling om ljudläran och 
formläran i den värmländska bergslagsdialekten. Han var verksam som do-
cent vid universitetet och senare som lektor vid Högre allmänna läroverket 
i Uppsala. Han var även tonsättare, ledde Allmänna Sången och författade 
Blad ur Uppsalasångens historia (1913), en historik över den upsaliensiska 
studentsången.  Ruben G:son Berg, som övergick till Stockholms högskola, 
var huvudsakligen verksam som kritiker och litteraturhistoriker. Odal Ot-
telin disputerade år 1900 för Noreen med första delen av Studier öfver Codex 
Bureanus, vilken behandlade språket i den äldsta handskriften inom det så 
kallade Fornsvenska legendariet. Han fullföljde sitt arbete med en andra del 
1905, men övergick sedan till en karriär som skolman och folkbildare. Olof 
Östergren, son till signaturpoeten Carl Östergren, disputerade på avhand-
lingen Stilistiska studier i Törneros’ språk (1905). Han blev docent i nordiska 
språk och utgav Verdandiskriften Våra vanligaste främmande ord (1907). Un-
der 1910-talet inledde han det stora projektet att författa Nusvensk ordbok, 
vilket höll honom sysselsatt under flera decennier. Östergrens intresse för 
språkkonstnärernas individuella uttrycksmedel, det vill säga deras stil, inne-
bar en orientering bort från den något ensidiga inriktning mot ljudläran, 
som präglade många av Uppsalanordisterna vid denna tid. Tillsammans med 
Ruben G:son Berg och Bengt Hesselman grundade Östergren tidskriften 
Språk och stil för att skapa en motvikt till lundensaren Axel Kocks jung-
grammatiskt orienterade Arkiv för nordisk filologi.

Noreens djärva nystavning och obundenhet vid alla auktoriteter tillta-
lade många unga radikaler. År 1902 gick Noreen tillsammans med Hjalmar 
Öhrvall i spetsen för första maj-tåget, vilket främst ägnades rösträttsfrågan. 
Verdandisten Torsten Fogelqvist hyllade exempelvis sin lärare för att denne 
”obarmhärtigt sablar ner allt gammalt mögligt grammatikaliskt pedanteri”. 
Få svenska forskare har bildat skola på ett sätt motsvarande Noreen. Den 
norske språkforskaren Magnus Olsen överdrev inte när han i ett minnestal 
framhöll att ”blandt professorerne i nordisk, tysk og engelsk ved de svens-
ke höiskolor hörer det til undtagelserne å finne en som ikke har studert i 
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Uppsala hos Noreen”. I samband med sin femtioårsdag 1904 fick Noreen 
mottaga en festskrift med 41 uppsatser och med en tabula som upptog 122 
studiekamraters och lärjungars namn. Detta säger något om den utveckling 
nordistiken genomgick under hans tid som professor.

Svenska språket

Efter beslut av 1871 års riksdag inrättades en adjunktur i nordiska språk vid 
universitetet. Tjänsten, som 1872 besattes med Mårten B. Richert, blev re-
dan efter ett par år mycket omstridd. När fakulteten diskuterade adjunkts-
reformen vid mitten av 1870-talet ansåg många att adjunkturen i nordiska 
språk skulle indragas, eftersom andra ämnen ansågs ha större behov av de 
nya extra ordinarie professurer som skulle inrättas. Befattningen var hotad 
i flera omgångar, men räddades definitivt genom ecklesiastikministern F.F. 
Carlsons ingripande. Carlson skrev i 1877 års statsverksproposition: ”Mig 
skulle det slutligen synas blifva en så väl för den allmänna vetenskapliga 
utvecklingen som särskildt för den fosterländska bildningen känbar förlust, 
om den blott för några år sedan inrättade lärarebefattning, som afsåg bear-
betningen af svenska språket, skulle efter så kort tillvaro åter försvinna ur 
de fasta lärarebeställningarnes krets.”

Adjunkturen i nordiska språk ersattes därmed av en extra ordinarie pro-
fessur i svenska språket. Tjänsten utlystes och fem kandidater anmälde in-
tresse, däribland den tjugosexårige Adolf Noreen. Varken han eller Magnus 
Lundgren hade hunnit skaffa sig tillräckliga meriter för att på allvar kunna 
mäta sig med konkurrenterna som var omkring tio år äldre. Huvudkandi-
daterna var nämligen Uppsaladocenten Fredrik Leffler och Lundaadjunkten 
Knut Fredrik Söderwall. Leffler uppfördes i första förslagsrum och utnämn-
des 1881. Utgången var dock inte given, eftersom kanslern gav sitt stöd för 
Söderwalls besvär under hänvisning till dennes längre tjänstgöringstid. 

Fredrik Leffler, som ofta kallades Frits, hade disputerat för Carl Säve 
med avhandlingen Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen (1872). 
Under de följande åren utgav han en rad uppsatser om vitt skilda ämnen 
som fonetik, heraldik, rättstavning, grammatik och runologi. Han var bror 
till matematikern Gösta Mittag-Leffler och författaren Ann Charlotte Leff-
ler. Inspirerad av rättstavningsprincipen ändrade han 1886 stavningen av 
efternamnet till Läffler. Från 1883 till sin pensionering 1904 var han tjänst-
ledig på grund av sjuklighet, vilket inte var till gagn för ämnet och orsa-
kade både misstro och besvikelse. I praktiken kan därför docenten Fredrik 
Tamm – som uppehöll professuren under nästan hela Läfflers professorstid 
– betraktas som lärostolens förste innehavare. Tamm hade han framlagt 
avhandlingen Bidrag till en svensk etymologisk ordbok (1874), varefter han 
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tjänstgjorde ett år som extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket. 
Hans forskningar rörde i stor utsträckning etymologi och lånord i svenskan, 
men han berörde även ordbildningsläran, till exempel i Sammansatta ord i 
nutida svenskan (1900). Hans viktigaste verk var den stort upplagda Etymo-
logisk svensk ordbok (1890–1905), som dock endast var till hälften fullbordad 
vid hans tidiga bortgång 1905. Universitetet gjorde flera, men resultatlösa, 
försök att utverka en personlig professur åt Tamm, som dock erhöll profes-
sors namn 1897. Sin stora boksamling testamenterade han till universitets-
biblioteket.

Inför läsåret 1888/89 meddelade Fredrik Tamm att han helst inte ville 
omförordnas som vikarie för Läffler, eftersom han av Svenska Akademien 
fått uppdraget att medverka i ett ordboksprojekt. Med anledning av detta 
föreslog Adolf Noreen att man i stället skulle utse docenten Karl Ljungstedt. 
Denne hade nyligen disputerat på en avhandling om det starka preteritum 
i de germanska språken och framstod därför som ett naturligt val. Noreens 
förslag föll emellertid inte i god jord. Oscar Alin protesterade och framhöll 
att Ljungstedt var docent i fornnordiska språk och därför inte kompetent 
att undervisa i svenska. Viktigare i sammanhanget var dock att Ljungstedt 
genom sitt medlemskap i Verdandi hade visat sig ”aldeles olämplig till att 
erhålla förordnande att förestå ett professorsembete, då han visade sig så 
missuppfatta sin ställning såsom Universitetslärare, att han vore ledamot 
af en förening, som uppträdt på ett sådant sätt som det hvilket föreningen 
’Verdandi’ under senare delen af sistlidne vårtermin låtit komma sig till 
last”. Följden blev att Tamm omförordnades mot sin vilja, men året därpå 
tilläts Ljungstedt att vikariera.

Otto von Friesen disputerade på studien Om de germanska mediagemina-
torna med särskild hänsyn till de nordiska språken (1897), vilken var den för-
sta avhandlingen inom nordiska språk som erhöll betyget Berömlig. Under 
de följande åren utvecklade han ett flitigt författarskap, vilket framför allt 
berörde runologi, etymologi och germansk språkhistoria. Från hösten 1900 
förestod han lärostolen i svenska språket. När tjänsten utlystes 1905 söktes 
den även av Elof Hellquist och Bengt Hesselman, två andra Noreenlärjungar, 
samt av den finländske fonetikern och språkforskaren Hugo Pipping, som 
var docent vid Göteborgs högskola, men som tidigare hade studerat för No-
reen och Lidén i Uppsala. Sakkunniga var Adolf Noreen, J.A. Lundell och 
Fredrik Läffler. Pipping uppfördes aldrig i förslagsrum. Noreen tillerkände 
honom visserligen ”en icke blott fullt tillfredsställande, utan till och med 
mycket vacker kompetens till ifrågavarande professuren”, men ansåg att Pip-
ping som utländsk medborgare var utesluten genom regeringsformens tju-
goåttonde paragraf. Den tolkningen stöddes även av konsistoriet. Pipping 
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blev i stället extra ordinarie professor i svenska språket och litteraturen i 
Helsingfors två år senare.

De sakkunnigas utlåtanden över de återstående tre kandidaterna skilde 
sig åt, vilket främst berodde på att de gjorde olika tolkningar av professurens 
innehåll och dess förhållande till ämnet nordiska språk. Läffler placerade Pip-
ping i första förslagsrum och därefter i tur och ordning Hellquist, von Friesen 
och Hesselman. I ett tillägg några månader senare återtog han det företräde 
han ”efter mycken tvekan” hade givit Hellquist gentemot von Friesen, och 
menade nu att de båda var helt jämbördiga. J.A. Lundell satte däremot Hes-
selman i första rummet, följd av von Friesen, Hellquist och Pipping. Skälet 
var Lundells bestämda uppfattning att professuren i svenska språket primärt 
skulle avse det aktuella modersmålet. Den äldre språkhistorien hörde enligt 
hans bedömning hit ”blott så till vida, som den behöfves för nödig belysning 
af nyare eller samtida språkskick”. Adolf Noreen medgav att Hellquist och 
Hesselman vid ett första påseende kunde anses äga ett företräde framför von 
Friesen, eftersom de främst hade behandlat specifikt ”svenska” språkfrågor 
under det att von Friesen främst ägnat sig åt den allmänna nordistiken. No-
reen underströk emellertid att denna tolkning inte var förenlig med lydelsen 
i 1877 års proposition, där det klart framgick att professurens avgränsning 
inte fick fattas så ”att den skulle blott eller åtminstone nästan uteslutande 
afse rent interna svenska språkförhållanden”. Konsistoriet följde samma linje 
och uppförde von Friesen i första rummet före Hellquist och Hesselman. År 
1906 utnämndes von Friesen till ordinarie innehavare av den tjänst på vilken 
han redan hade vikarierat under ett antal år.

Med Adolf Noreen och Otto von Friesen som professorer förfogade det 
nordiska språkområdet över två synnerligen kvalificerade företrädare. De 
kompletterade dessutom varandra på ett utmärkt sätt, något som bland an-
nat deras gemensamma elev Jöran Sahlgren har intygat: ”Inga seminarie-
övningar torde ha varit mera eggande och lärorika än de som Adolf  Noreen 
och Otto von Friesen gemensamt ledde. Noreens förtjusning var nya och 
pigga idéer. Friesen satte större värde på kunskapen. Noreens tanke var 
snabbare än blixten. Han uppfattade elevernas meningar innan de var avslu-
tade. I detta hänseende var Friesen hans motsats. Han talade långsamt och 
säkert och ville gärna ha diskussionsinlägg upprepade. Noreen hoppade ofta 
alltför hastigt på ett framställt förslag. Stundom kom efter ett par minuters 
eftertanke Friesen med en bestämd gensaga. ’Så kan det inte vara, för så och 
så förhåller det sig.’ Noreen och den ’pigge’ eleven fick ta tillbaks.”

Otto von Friesen innehade professuren (ordinarie lärostol från och med 
1909) ända fram till 1935, varför en stor del av hans vetenskapliga verksam-
het inföll under den senare epoken.
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Folklivsforskningen

Nordistiken omfattade i vid mening inte bara språk utan även arkeologi, 
kulturhistoria, folklivsforskning och etnografi. Ända fram till 1913 funge-
rade exempelvis professorn i nordiska språk som prefekt för universitetets 
museum för nordiska fornsaker. Den svenska folklivsforskningen kan i vid 
mening sägas leda sina anor tillbaka till Olaus Magnus, men vid mitten av 
1800-talet utkom två arbeten som fick särskild betydelse för ämnets utveck-
ling, nämligen Sven Nilssons Skandinaviska Nordens urinvånare (1838–43) 
och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius’ Wärend och wirdarne (1863–68). Det 
sistnämnda arbetet utgjorde det första försöket att systematiskt uppteckna 
traditioner, föremål och sägner inom ett visst avgränsat område. Begreppet 
fornminne var under 1800-talet inte reserverat enbart för fasta arkeologiska 
lämningar, utan avsåg även muntliga traditioner och skriftliga urkunder. 
Det var följaktligen naturligt att den tidiga etnografin vid universitetet kom 
att bedrivas inom ramen för så kallade landsmåls- och fornminnesfören-
ingar, vilka formades inom nationerna under 1870-talet. Dessa föreningar 
ägnade sig åt att kartlägga såväl dialekter som folktro, seder, visor, lekar 
och sägner i sina respektive hembygder. Ett samlande organ fick denna ti-
diga etnologi genom tidskriften Nyare bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen ock svenskt folklif, som grundades 1878 med J.A. Lundell som 
redaktör.

Till Adolf Noreens många elever hörde västgöten Sven Lampa, som sökte 
sig till det nordiska seminariet redan efter sin ankomst till Uppsala 1888. 
Han skrev en licentiatavhandling om metriken i Lars Wivallius’ diktning, 
vilket tema han utvecklade i avhandlingen Studier i svensk metrik (1903). På 
Noreens tillskyndan kallades han till sekreterare vid Kungliga Ortnamns-
kommittén. Inom denna organisation utförde han ett omfattande arbete och 
1906 utkom första delen, vilken behandlade ortnamnen i Älvsborgs län. I 
augusti 1908 deltog Lampa, tillsammans med bland andra Adolf Noreen och 
J.A. Lundell, vid det första mötet för svensk folkkunskap, som genomfördes 
på Nordiska museet. Syftet med mötet var i första hand att formulera ge-
mensamma principer för hur dokumenteringen av svensk folkkultur skulle 
utformas.

För sitt nitiska arbete belönades Lampa 1909 med en docentur i folk-
livsforskning. Till utnämningen bidrog det goda vitsord, som Adolf Noreen 
lämnade över hans insatser som ortnamnsforskare. Själva benämningen folk-
livsforskning började visserligen komma i bruk först kring sekelskiftet 1900, 
men Lampa hade länge varit intresserad av den folkliga kulturhistorien. Det 
gällde inte minst bondekulturen i Västergötland, som han skildrade i Om 
folklig öfvertro (1896). Han genomförde dessutom flera studieresor till Väs-
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tergötland för att kartlägga folkmål och kulturhistoria. Han redigerade bland 
annat volymen Minnen från Västergötland (1901), som såldes till förmån för 
renoveringen av Västgöta nation. Under 1900-talets första år innehade han 
ordförandeskapet i utskottet för folklig kultur inom Föreningen Urd. 

I praktiken fungerade Lampa som docent under Noreen i nordiska språk, 
inte som företrädare för folklivsforskningen som självständig disciplin. Hans 
uppgift var att ansvara för den del av nordistiken som med dåtidens termi-
nologi kallades demologi och omfattade folkmål och folkliv. Däremot höll 
han aldrig några föreläsningar eller seminarier i folklivsforskning. Detta – 
tillsammans med det faktum att arbetet inom ortnamnskommittén upptog 
en stor del av hans tid – gör att det sentida etnologiämnet endast med vissa 
reservationer kan räkna sina anor tillbaka till Sven Lampa. Till detta kom 
ytterligare en aspekt. Lampa led av depressiva besvär, vilka förvärrades med 
tiden, kanske till följd av det hårda arbetet inom ortnamnskommittén. I 
mitten av 1910-talet tog sjukdomen en allvarlig vändning och övergick i ren 
sinnessjukdom. Under trettiosex år, från 1914 till sin död i december 1950, 
var han intagen på Ulleråkers sjukhus. Till följd av innehavarens sjukdom la-
des docenturen i folklivsforskning ned, även om Lampas namn formellt stod 
med i universitetskatalogen fram till 1936, då han uppnådde pensionsåldern.

Moderna språk

Fram till slutet av 1850-talet ägnades språkundervisningen vid Uppsala uni-
versitet nästan enbart åt de klassiska språken, men det förekom praktisk 
språkträning inom moderna språk bland exercitieämnena. Undervisningen 
i moderna språk förmedlades av två språkmästare, den ene med ansvar för 
tyska, den andre för franska. Något vetenskapligt studium var det inte frå-
gan om, endast handfast språkträning. 

Under 1830-talet omvandlades språkmästartjänsterna till extra ordinarie 
adjunkturer. Den siste språkmästaren i tyska blev Israel Strömberg, den siste 
i franska Antoine Le Bon. Efter Le Bons avgång fungerade dock Carl Fredric 
Lignell under en övergångsperiod som lärare i både franska och engelska. 
År 1839 övertog Carl Wilhelm Böttiger den lärartjänst i tyska och italienska 
som Israel Strömberg tidigare innehaft, men han titulerades adjunkt. När 
Lignell avled 1846, blev på motsvarande sätt Emanuel Matthias Olde ad-
junkt i dennes ämnen franska och engelska. 

Nyeuropeisk lingvistik

Omvandlingen av språkmästarbefattningarna till adjunkturer visade att 
även de moderna språken kunde bli föremål för vetenskapliga studier. Det 
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dröjde dock till slutet av 1850-talet innan dessa ämnen erhöll en egen pro-
fessur. I det avseendet låg Uppsala långt efter Lund, där den Norbergska 
donationsprofessuren i franska, tyska och engelska hade tillkommit redan 
1813. Behovet av en motsvarande lärostol vid Uppsala universitet påtala-
des av bland andra Per Daniel Amadeus Atterbom i tidskriften Svea 1831. 
Vid riksdagen 1850 motionerade historikern och prästen Anders Abraham 
Grafström om inrättandet av en lärostol för de moderna språken i Uppsala. 
Något genomslag fick förslaget inte heller denna gång, men när frågan åter-
kom som en kunglig proposition 1856 möttes den av riksdagens bifall. På 
våren 1858 utfärdades ett kungligt brev i vilket universitetet anmodades att 
inkomma med förslag rörande ämnesfördelningen mellan den nyinrättade 
professuren och den befintliga lärostolen i modern litteratur och estetik.

När frågan behandlades i filosofiska fakulteten framhöll Carl Wilhelm 
Böttiger, sekunderad av Bernhard Elis Malmström, att den nya professuren 
borde omfatta nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur, vilka ämnen 
således skulle brytas ut ur den gamla estetikprofessuren. Förslaget antogs av 
både fakultet och konsistorium, varefter beslutet stadfästes av Kungl. Maj:t. 
Böttiger, som sedan 1856 innehade professuren i estetik och modern littera-
tur, valde vid lärostolens delning att övertaga ansvaret för det nya ämnet ny-
europeisk lingvistik. Han hade förkovrat sig i de romanska språken, särskilt 
italienskan, under en studieresa till Italien, södra Schweiz och Tyrolen 1851. 
Resan låg till grund för hans skrift Italienska studier (1853). Kort därefter ut-
kom Rhetoromanska språkets dialekter (1854), vilket räknas som hans enskilt 
viktigaste arbete inom språkvetenskapen. Under resan uppsökte han i Bonn 
Friedrich Christian Diez – den moderna romanska filologins grundläggare 
– för att delge denne resultaten av sin forskning om rätoromanskan. Som 
innehavare av den nya lärostolen gjorde han viktiga insatser för att utveckla 
studierna i de moderna språken vid universitetet, och hans föreläsningar 
samlade stora åhörarskaror. Under 1860-talet ägnade han huvuddelen av 
sina föreläsningar åt Dantes Divina Commedia, men berörde även Petrarca 
och mer allmänt lingvistiska ämnen. Böttigers arbetskapacitet nedsattes ef-
ter hand av en tilltagande ögonsjukdom, som till sist gjorde honom oför-
mögen att sköta professuren. Han erhöll avsked 1867, men trots sjukdomen 
snarast tilltog hans vetenskapliga produktion efter pensioneringen. År 1875, 
tre år före sin bortgång, utgav han exempelvis en stor monografi över Divina 
commedia. 

År 1868 utnämndes adjunkten Theodor Hagberg till Böttigers efterträda-
re. Hagberg, som vikarierat på lärostolen under företrädarens sjukdom, hade 
blivit docent 1851 på en avhandling om Molières lustspel. På egen bekostnad 
genomförde han därefter en studieresa till Tyskland, Frankrike och England. 
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Han undervisade i en rad moderna språk, främst franska och italienska, men 
introducerade även spanska och portugisiska i sin undervisning. På hösten 
1867 höll Hagberg de första föreläsningarna på spanska vid universitetet. 
Ämnet var Calderóns El Mágico prodigioso, vilket verk samtidigt utgavs av 
universitetstryckeriet. Enligt Upsala-Posten var detta ”den första spanska 
bok, som i vårt land blifwit tryckt”. I likhet med Böttiger var han främst in-
riktad mot det romanska, inte det germanska, språkområdet. När hans äldre 
bror Carl August Hagberg 1858 övergick från den Norbergska professuren 
i moderna språk i Lund till lärostolen i nordiska språk vid samma lärosäte, 
sökte han den befattning som brodern hade lämnat. Han uppfördes i andra 
förslagsrum, men tjänsten tillföll hans upsaliensiske adjunktskollega, titulär-
professorn Emanuel Matthias Olde.

Under åren som adjunkt föreläste Hagberg över ämnen som Rabelais’ 
Gargantua och den moderna franskans utveckling ur medeltidsfranskan. 
Vid denna tid publicerade han Italiensk språklära (1863) men författade 
även mer litteraturhistoriskt inriktade arbeten. Till dessa hör Det historis-
ka skådepelet (1866), i vilket han skildrar det historiska dramats utveckling 
i olika europeiska länder, liksom Den provençalska vitterhetens återuppstån-
delse i det nittonde århundradet (1873). År 1884 inledde han utgivningen 
av en planerad serie av litteraturhistoriska skildringar under den gemen-
samma benämningen Literaturhistoriska gengångare. Två volymer i serien 
färdigställdes, den ena ägnades Rolands sagan, den andra Don Quijote. Hag-
berg framträdde dessutom som översättare, till exempel av Petrarcas so-
netter till Laura, och som författare av historiska dramer om Carl XI och 
Carl XII.

Det är kanske inte förvånande att Hagberg – de moderna språkens måls-
man – intog en skeptisk, för att inte säga fientlig, hållning till de klassiska 
språken och den ännu förhärskande latinkulturen. Redan i samband med 
1856 års skollag hade han uttryckt uppfattningen att latinet borde ersättas 
av moderna språk i skolundervisningen, och han återvände till frågan i flera 
skrifter, däribland En blick på de främmande lefvande språkens öden i vårt 
fädernesland (1887).

Hagberg avgick med pension 1890 och bosatte sig som emeritus i Stock-
holm. Under hans färla skolades en rad framstående romanister, men det är 
bara med vissa reservationer som han kan räknas till inspiratörerna bakom 
den inflytelserika Uppsalaskola inom romanistiken som uppstod under 
1880-talet. Det fanns nämligen tydliga skillnader mellan Hagberg och de 
yngre romanisterna. För Hagberg gick studiet av språk och litteratur hand i 
hand, ibland rentav med företräde för litteraturhistorien. Innan han utsågs 
till professor i nyeuropeisk lingvistik hade han blivit uppförd på förslag till 
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professuren i estetik samt konst- och litteraturhistoria. Hagbergs elever var 
däremot mer renodlade och professionaliserade lingvister. 

Edvard Lidforss, som disputerade 1866, gjorde sig känd som eminent 
kännare av spanska språket. Efter disputationen lämnade han Uppsala för 
Lund, där han 1878 intog lärostolen i nyeuropeisk lingvistik. Han blev senare 
målsman för de germanska språken i Lund, trots att han huvudsakligen var 
romanist. Han blev far till botanisten Bengt Lidforss. Axel Ling disputerade 
samma år som Edvard Lidforss och utnämndes till docent i franska. År 1869, 
sedan Lidforss flyttat till Lund, var han ensam sökande till adjunkturen i 
franska och italienska, vilken blivit ledig efter Hagbergs befordran till pro-
fessor. Som specimen utgav han Sur les verbes fots des langues romanes (1869), 
vilket dock ådrog sig skarp kritik från Hagberg i fakulteten. Ling blev vis-
serligen förklarad kompetent, men eftersom det hade skett med stor tvekan 
valde kanslern att inte utnämna honom. I stället uppmanade han konsisto-
riet att utlysa tjänsten på nytt.

Så skedde och denna gång hade Ling två medsökande: romanisten Per 
Adolf Geijer och docenten i nordiska språk Hjalmar Kempff, av vilka dock 
den sistnämnde aldrig fullföljde sin ansökan. I konkurrensen mellan Geijer 
och Ling var utgången given. Hagberg förklarade i fakulteten att den möda 
som Ling hade nedlagt på sitt specimen om de starka verben var ”helt och 
hållet förspilld och till föga fromma både för Docenten Ling och vetenska-
pen”. Hagberg som två år tidigare, om än med tvekan, hade förklarat Ling 
kompetent röstade denna gång för en inkompetensförklaring. Han fick stöd 
av Carl Säve och Johan Spongberg. Det räckte visserligen inte för att få Ling 
förklarad inkompetent, men väl för att tillintetgöra dennes akademiska kar-
riär. Efter detta debacle lämnade Ling den akademiska banan för ett lektorat 
i Vänersborg. Geijer fick adjunkturen.

Bland Hagbergs senare elever fanns Åke W:son Munthe, som blev docent 
1887. I likhet med sin lärare intresserade han sig för spanska och portugisiska 
samt föreläste bland annat över Cervantes’ Don Quijote. År 1890 tillträdde 
han rektoratet för Frans Schartaus Handelsinstitut, där en av hans första 
åtgärder blev att införa spanska som skolämne. Han fungerade som rektor 
ända fram till 1925, vilket inte hindrade honom från att utgiva en rad skrif-
ter, framför allt om det spanska språket.

Vid sidan om professuren svarade två adjunkter för undervisningen i 
de moderna språken. Den ena adjunkturen avsåg italienska och tyska, den 
andra omfattade franska och engelska. I takt med att den romanska och 
germanska filologin utvecklades i olika riktningar framstod denna uppdel-
ning som allt mer svårbegriplig. År 1860 fördes i stället tyskan samman 
med engelskan och kort därefter blev Theodor Hagberg adjunkt i franska 
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och italienska. Reformen förebådade den uppdelning av ämnet nyeuropeisk 
lingvistik i en romansk och en germansk del, som skedde några decennier 
senare.

Lars Edman, som hade blivit docent i österländska språk för Jonas  Fredrik 
Hesse, efterträdde Emanuel Matthias Olde som adjunkt i tyska och engelska. 
Hans specimen för denna befattning, A specimen of Chaucer’s language with 
explanatory notes (1861), var den första engelskspråkiga avhandlingen som 
framlades vid universitetet. Edmans pedagogiska förmåga omtalas i August 
Strindbergs roman Tjänstekvinnans son på ett inte odelat smickrande sätt. 
Han stretade dock på som adjunkt ända fram till sin pensionering 1892. 
Däremot blev han aldrig befordrad till extra ordinarie professor, eftersom 
hans adjunktur aldrig ombildades. Edman kunde under den långa emeritus-
tiden, då han var bosatt i västgötska Mårdaklev, bevittna hur de germanska 
språken utvecklades till självständiga ämnen med egna professorer. Han dog 
först 1921, nittiosex år gammal.

Adjunkturen i franska och italienska ersattes däremot av en extra ordi-
narie professur i nyeuropeisk lingvistik 1877. Tillsättningen av denna befatt-
ning blev utdragen, eftersom frågan kopplades samman med den av många 
önskade uppdelningen av huvudprofessuren i en romansk och en germansk 
del. Denna fråga fick sin principiella lösning först 1887, då romanska och 
germanska språk blev självständiga läroämnen om än fortfarande förenade 
under den gemensamma benämningen nyeuropeisk lingvistik. Detta ämne 
skulle företrädas av två professorer – en ordinarie och en extra ordinarie 
– den ena med undervisningsskyldighet i romanska språk, den andra i ger-
manska språk. Eftersom den sittande professorn Theodor Hagberg endast 
hade några år kvar till pensioneringen valde man av praktiska skäl att vänta 
med att verkställa reformen till efter hans pensionsavgång, vilken inträffade 
1890.

Universitetslektorerna

Den praktiska språkträningen, inte minst av det talade språket, blev lidande 
när de moderna språken förlorade sin ställning som exercitieämnen. Den-
na typ av undervisning bedrevs i stället på enskild väg av i staden verk-
samma språklärare. Bland dessa kan nämnas P.J. Poyrelle, som under läsåret 
1859/60 gav franska litterära föreläsningar på Västgöta nation, och den be-
kante KFUM-ledaren Ferdinand Schulthess, som höll liknande föreläsningar 
våren 1876. Med tiden kom frånvaron av praktisk träning i den ordinarie 
undervisningen att uppfattas som allt mer bekymmersam, varför diskussio-
ner fördes kring möjligheten att anställa utländska språklärare för att träna 
studenterna att tala främmande språk. När möjligheten att knyta en sådan 
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lärare till undervisningen uppstod agerade Theodor Hagberg och Per Adolf 
Geijer snabbt. År 1884 hade den italienske ordensprästen Paolo Fumagalli 
blivit sänd att verka i den katolska församlingen i Gävle. Han började hålla 
offentliga föredrag och gav en kurs om fransk litteratur med talövningar 
i stadens läroverk. På hösten samma år utsträckte han sin verksamhet till 
Uppsala, där han höll åtta föreläsningar över de sköna konsterna. Efter några 
veckor avslutades föreläsningsserien med en kostnadsfri offentlig föreläsning 
om general Gordon i Sudan. ”Dessa föreläsningar på franska språket hafva”, 
skrev Fyris, ”med största intresse följts af en tacksam och talrik åhörare-
krets. Hr. F. förtjänar också verkligen att höras, – hans föredrag är lifligt och 
varmt på samma gång som det är lugnt och värdigt.” I april 1885 återvände 
Fumagalli till Uppsala för en föreläsningsserie om aktuella samhällsfrågor 
på Gästrike-Hälsinge nation. I september samma år skrev Geijer till mind-
re konsistoriet att Fumagalli hade erbjudit sig att hålla kurser i franska och 
italienska vid universitetet. Kursplanen hade han upprättat i samråd med 
Geijer och  Hagberg. Förslaget antogs, varefter Fumagalli undervisade un-
der två månader. Han gav kurser i franska och italienska, vardera med en 
sammankomst i veckan. Vid sidan av astronomen Wackerbarth blev han 
därmed den andre katolske universitetsläraren i Sverige efter reformatio-
nen. Han återkom till Uppsala våren 1886, men insjuknade och tvingades 
lämna Sverige. Han behöll dock kontakten med Uppsala och brevväxlade 
med Helena Nyblom, som han hade träffat vid ett av sina första föredrag. 

Fumagallis verksamhet utgjorde ytterligare ett bevis för nyttan av ut-
landsfödda lärares språkundervisning. I en skrivelse till sektionen 1885 un-
derströk Theodor Hagberg betydelsen av att kunna bereda ”den studerande 
ungdomen tillfälle att under god ledning öfva sig i tyska, franska och engel-
ska språkens talande och skrivande”. Universitetet lyckades vinna riksdagens 
stöd för saken. Därmed möjliggjordes en av de viktigaste pedagogiska refor-
merna inom de moderna språkens studium. I maj 1888 beviljades ett anslag 
om 36 000 kronor för att anställa universitetslektorer i engelska, franska och 
tyska. Lektorerna erhöll ingen fast anställning utan tvååriga förordnanden, 
vilka kunde förlängas högst två gånger. Undervisningen handlade uteslutan-
de om praktisk språkträning, varför den äldre benämningen språkmästare 
ibland kom till användning på nytt. Under beredningsarbetet framställdes 
det som en särskild kvalifikation att lektorerna var unga, för att de lätt-
tare skulle kunna förstå och identifiera sig med studenterna. Intresset för 
lektoraten var så stort att de aldrig behövde utlysas; så snart riksdagens be-
slut var fattat började ansökningarna strömma in till universitetet. Arwid 
Johannson, som just genomgått prövning för Oberlehrergraden i germanska 
språk vid universitetet i Dorpat, erhöll lektoratet i tyska. Adrian Taverney, 
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som varmt rekommenderades av Gaston Paris, fick lektoratet i franska. Axel 
Erdmann reste personligen till England för att finna en lämplig lektor i eng-
elska. Hans val föll till slut på Hubert Majendie Gepp, som tidigare hade un-
dervisat i Norge. De tre lektorerna inledde sin undervisning på våren 1889.

Hubert Majendie Gepp provar sin skidutrustning hösten 1886.

Språklärare och idrottspionjär
Hubert Majendie Gepp hade kommit till Uppsala som trettioettåring i början av 1889 se-
dan han utsetts till innehavare av det nyinrättade universitetslektoratet i engelska. Han var 
en varm idrottsvän och översatte 1890 Fridtjof Nansens Paa ski over Grønland till engelska. 
Under arbetet med översättningen blev han personligen bekant med Nansen, som skänkte 
honom en kajak, med vilken han brukade paddla på Fyrisån. Vintertid brukade Gepp och 
zoologen Leonard Jägerskiöld åka skridskor på Fyrisån ända upp till Vattholma. Gepp gick 
nästan alltid klädd i sportdräkt, på vintern i skidkostym. Hans lägenhet vid Järnbrogatan var 
fylld av skidor av alla möjliga slag, liksom av annan idrottsutrustning och idrottslitteratur.

I december 1892 påbörjade Gepp en planerad långfärd på skidor från Dalarna över 
Jämtland och in i Norge. Han lämnade Orsa med en dalbohund som enda sällskap för 
att åka över Orsasjön till Våmhus, men gick genom isen och drunknade. På denna tid 
använde man handgjorda skidor med primitiva bindningar. Gepp hade skapat en egen 
konstruktion, varigenom pjäxorna kunde skruvas fast i skidorna. Han hade således ingen 
möjlighet att få av sig skidorna och kunde därför inte taga sig upp ur vaken.
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Uppsalaromanistiken

Sedan den nyeuropeiska lingvistiken efter Hagbergs pensionering delats upp 
i en romansk och en germansk del, beslutade konsistoriet på hösten 1890 
att utnämna Per Adolf Geijer till professor i nyeuropeisk lingvistik med un-
dervisningsskyldighet i romanska språk (året dessförinnan hade han utsetts 
till extra ordinarie professor). Geijers vetenskapliga verksamhet sammanföll 
med det stora uppsving som romanistiken upplevde under 1800-talets sista 
decennier, särskilt i Frankrike. Grunden hade lagts av Friedrich Christian 
Diez vid mitten av seklet. Hans arbete fullföljdes av språkforskarna Gaston 
Paris och Paul Meyer, som bland annat tog initiativ till tidskriften Romania. 
För Geijer blev det en huvuduppgift att knyta den svenska forskningen till 
den franska romanistikens nya riktning. Han arbetade hårt och metodiskt 
för att höja standarden på studierna i romanska språk till internationell nivå. 
Geijer hade 1869 disputerat med avhandlingen Sur la dérivation et l’emploi 
des temps de la conjugaison française. Han utnämndes 1872 till adjunkt, men 
det var först i samband med en studieresa till Tyskland, Italien och Frank-
rike i mitten av 1870-talet som han på allvar kom i kontakt med den nya 
kontinentala romanistiken. Han deltog då i Gaston Paris’ kurser vid l’École 
des Hautes Études och åhörde Adolf Toblers föreläsningar i Berlin. 

I februari 1891 höll Geijer sin installationsföreläsning ”Om de romanska 
språken som föremål för vetenskaplig forskning och akademisk undervis-
ning”. Det var den första installationsföreläsningen som hölls av en pro-
fessor inom det renodlade ämnet romanska språk, även om benämningen 
nyeuropeisk lingvistik ännu formellt användes. I sitt tal framhöll Geijer 
att språkämnena hade gått in i ett nytt skede; han underströk särskilt att 
”ämnesdelningen för längre tid hunnit en slutpunkt”. De romanska språken 
utgjorde nämligen ”ett organiskt helt, som ej vidare behöfver delas”, vilket 
inte hindrade att han gärna såg att ämnet i framtiden skulle representeras 
av ytterligare en professor. Under 1890-talet framstod Geijer som en enträ-
gen och framgångsrik disciplinbyggare för romanistiken. På sin sextioårsdag 
förärades han den praktfulla festskriften Uppsatser i Romansk Filologi (1901), 
i vilken sexton lärjungar och kolleger hade lämnat bidrag. I sina föreläs-
ningar behandlade Geijer en rad aspekter av den romanska filologin, även 
om franskan – både fornfranskan och det moderna språket – stod i centrum. 
Hans undervisning inkluderade dock även fornprovensalska, spanska och 
italienska.

Gaston Paris blev en viktig förebild för Geijer, liksom för romanister i 
hela Europa. Paris månade å sin sida om de vetenskapliga förbindelserna 
med Sverige och beredde utrymme för flera svenska forskare i Romania. 
Paris besökte Uppsala under jubelfesten 1877 och höll bland annat ett mid-
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dagstal på Uplands nation. Han lärde sig förstå svenska och kunde även tala 
några ord. När Paris avled 1905 lämnade han ett stort tomrum efter sig. 
Geijer beskrev det som att romanisterna kände sig som ett regemente som 
”plötsligt mistat sin ledande och sammanhållande chef”.

Geijer avgick med pension 1906. Under hans tid som professor hade 
ämnet romanska språk beskrivit en enastående utveckling. Nivån på så-
väl undervisning som forskning väckte internationell uppmärksamhet, och 
”Uppsalaromanisterna” vann erkännande även i Frankrike. Härom vittnade 
bland annat den danske språkforskaren Kristoffer Nyrop: ”Sveriges andel 
i de fremskridt, den romanska filologi har gjort i de sidste år, er i virkelig-
heden så betydelig, at det fulstandig kommer op vid siden af – om ikke 
overgår – de store kulturlande, Frankrig og Italien, Tyskland og Östrig.” I 
Sverige rönte däremot romanistikens framsteg inte samma erkännande. In-
för världsutställningen i Paris 1900 utgav exempelvis statistikern Gustav 
Sundbärg det encyklopediskt anlagda verket La Suède, son peuple et son in-
dustrie, som bland annat berörde den svenska vetenskapens framsteg inom 
nordistik, orientalistik samt klassisk och jämförande språkforskning. Trots 
att verket riktades till en fransk publik nämndes däremot inte ett ord om 
den svenska romanistiken, vilket föranledde en, visserligen mild, protest 
från Johan Vising i en tidningsartikel.

Under emeritustiden var Geijer fortsatt aktiv, men på grund av svik-
tande hälsa lyckades han aldrig slutföra en påbörjad Dantebiografi, för vilken 
hans omfattande artikel om Dante i Nordisk familjebok utgjorde ett första 
utkast. Geijer framstod som Uppsalaromanistikens samlande ledargestalt, 
men delade äran av ämnets framgångar med flera andra forskare. Främst 
bland dessa bör nämnas Carl Wahlund, som Geijer var bekant med sedan 
ungdomsåren. De var båda värmlänningar och hade studerat tillsammans 
i Paris. Wahlund intresserade sig främst för fornfranskan och disputerade 
med en vetenskaplig utgåva av ett franskt skådespel från 1400-talet. Från 
1878 till 1890 ledde han det romanska seminariet tillsammans med Geijer. 
Under 1890-talet ägnade han sig främst åt den irländske munken Brendans 
sjöresa till de saligas öar (Navigatio Sancti Brendani Abbatis), vilket verk 
han 1900 utgav i textkritisk form. Wahlund var förmögen och eftersom 
han var ekonomiskt oberoende kunde han verka som fri forskare inom uni-
versitetet. Detta passade hans sinnelag utmärkt. Han var nämligen, skriver 
Geijer, ”för hänsynsfull för att någonsin vilja gå i vägen för andra, och han 
skulle aldrig velat utsätta sig för någonting så motbjudande som att vara 
part i ett akademiskt befordringsärende”. År 1892 tilldelades han professors 
namn. Under många år var Wahlund bosatt i fastigheten ”Bortom Bullret” 
vid S:t Johannesgatan, där han samlade både konst, antikviteter och böcker. 
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Huset testamenterade han till Uppsala universitet, som efter hans död 1913 
sålde det till Kalmar nation, vilken därmed fick sitt första egna nationshus. 
Till universitet testamenterade han även sitt bibliotek, däribland en samling 
fornfransk litteratur som han redan 1893 hade deponerat på Carolina.

Vid sidan av Geijer och Wahlund kan även de något yngre forskarna 
Johan Vising och Hugo von Feilitzen räknas bland de ledande företrädarna 
för Uppsalaromanistiken. Vising hade studerat för Gaston Paris i början av 
1880-talet. Efter hemkomsten disputerade han 1882 med en avhandling om 
den anglo-normandiska dialekten. Trots att han erhöll betyget Med beröm 
godkänt för såväl avhandlingen som för försvaret motsatte sig Theodor Hag-
berg att han utnämndes till docent. Förklaringen till detta var, enligt Carl 
Yngve Sahlin, att han tidigare hade studerat klassiska språk. För Hagberg, 
som var en utpräglad fiende till latinet, var detta tillräckligt för att väcka 
misstänksamhet! Visings karriär fortsatte vid Göteborgs högskola, där han 
så småningom blev rektor. Mest känd bland hans skrifter är förmodligen 
Fransk-svensk ordbok (1936), som har utkommit i en rad upplagor. Hugo von 
Feilitzen disputerade året efter Vising och fick snart rykte om sig att vara 
en osedvanlig begåvning, men han avled redan 1887. Bland övriga romanis-
ter kring sekelskiftet 1900 bör docenterna Karl Alfred Linder och Henrik  
Ossian Östberg nämnas, liksom de båda kvinnliga pionjärerna Anna Ahl-
ström och Gerda Nilsson (från 1903 gift med Henrik Ossian Östberg).

När professuren utlystes efter Geijers pensionering anmälde tre sö-
kande sitt intresse: upsaliensarna Erik Schöne Staaff och Gustaf Rydberg 
samt lundensaren Emanuel Walberg. Alla tre var synnerligen framståen-
de och kompetenta, men just därför blev tillsättningen svår och känslig. 
Staaff hade ägnat flera studier åt suffixen i de romanska språken, däribland 
avhandlingen Le suffixe -arius dans les langues romanes (1896). Han hade 
genomfört ett flertal studieresor till bland annat Frankrike och Spanien 
samt deltagit vid olika nordiska filologmöten. Han framträdde även som 
översättare, bland annat av Balzacs Krossade illusioner (1900–01). I Henrik 
Schücks Världslitteraturen i urval (1902) bidrog han med en översättning 
av ”Romanen om rosen”. Rydberg kunde uppvisa liknande och likvärdiga 
meriter. Han hade disputerat och blivit docent 1893 och vid flera tillfällen 
bedrivit studier utomlands. Understödd av statsmedel genomförde han 
1901 en forskningsresa till Paris och Florens. Flera års tjänstgöring som 
lektor i engelska och franska vid Högre allmänna läroverket hade givit 
honom pedagogisk erfarenhet. Walberg var yngre än sina medsökande, 
men i vetenskaplig meritering kunde han definitivt göra dem rangen stri-
dig. Hans avhandling hade erhållit betyget Berömlig och han hade däref-
ter orienterat sig om det internationella forskningsläget under ett flertal 
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Hugo von Feilitzen.

Romanisten von Feilitzen
Till den moderna romanistikens grundläggare i Uppsala räknas med goda skäl Hugo von 
Feilitzen, trots att han själv aldrig fick uppleva delningen av ämnet nyeuropeisk lingvistik. Han 
avlade kandidatexamen i januari 1878 och begav sig därefter ut på en längre studieresa till 
olika universitet i Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och England. Han tillbringade åtskillig 
tid i olika arkiv och vid återkomsten till Uppsala i augusti 1880 medförde han avskrifter av 
ett omfattande handskriftsmaterial – särskilt rörande fornfranskan – för vidare bearbetning. 
Doktorsavhandlingen, med vilken han 1883 blev docent och prisbelönt av filosofiska fakul-
teten, var exempelvis resultatet av en komparativ studie av en fornfransk text som förelåg 
i två versioner, den ena förvarad i Oxford, den andra i Paris.

I slutet av 1883, kort efter disputationen, reste von Feilitzen till Alexandria i Egypten 
för att under det följande halvåret undervisa en son till den svenske generalkonsuln 
Oscar Gustaf von Heidenstam i svenska språket. Under hemresan sommaren 1884 sam-
manträffade han med ledande romanister i Italien, Frankrike och Tyskland. Efter hem-
komsten till Uppsala fortsatte han att undervisa; han förestod bland annat det romanska 
seminariet under vårterminen 1885.

Inför läsåret 1885/86 förordnades von Feilitzen att, på uppdrag av Renströmska un-
dervisningsfonden, hålla offentliga föreläsningar i Göteborg. Han fullgjorde åtagandet, 
trots att han insjuknade i en obotlig sjukdom på våren 1886. När han tillfälligt återvände 
till Uppsala i maj för att opponera på en avhandling var han svårt märkt av sjukdomen, 
som i september samma år tvingade honom att inställa alla föreläsningar i Göteborg. 
Han återvände till Stockholm, där han avled i januari 1887 vid endast trettiotvå års ålder.

Det blev därmed aldrig Hugo von Feilitzen förunnat att slutföra en påbörjad över-
sättning av 1200-talsdikten ”Roman de Cristal et Claire”. Inte heller fick han tillfälle att 
fullborda sin edition av det fornfranska verket Les enfances Vivien, som han hemfört i 
avskrift från sin första utlandsresa. Uppgiften övertogs av Carl Wahlund, som kunde 
publicera det färdiga resultatet 1895.
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studieresor. Under våren 1902 deltog han vid Gaston Paris’ seminarier vid 
École des Hautes Études.

Majoriteten av de sakkunniga förordade Walberg. Till och med upsali-
ensaren Geijer, som visserligen jämställde Staaff och Walberg, tillerkände 
Walbergs arbeten ett ”mera fast bestående individuellt värde” än motsva-
rande verk av Staaff. I sitt yttrande till sektionen framhöll emellertid Geijer 
att Staaff skulle äga företräde på grund av längre tjänstgöringstid. Den efter-
följande diskussionen slutade med att Walberg fick nio röster till förstarum-
met mot fem för Staaff. Sektionen hade således följt de sakkunnigas mening. 
I konsistoriet blev utfallet däremot ett helt annat. Rydberg – som inte hade 
satts främst av någon av de sakkunniga eller av någon ledamot av sektionen 
– erhöll nio röster till förstarummet, endast två röster färre än vad Staaff 
fick. Den stora förloraren var Walberg, som placerades i tredje förslagsrum, 
trots att han hade förordats av både sakkunnigmajoriteten och sektionen. 
Den skånska tidningspressen, som ansåg att han hade fallit offer för en kom-
plott, utslungade häftiga anklagelser. Lunds Dagblad tog dock Uppsalakon-
sistoriet i försvar, vilket föranledde flera angrepp mot dess redaktör Albert 
Falck, som själv hade studerat i Uppsala och därför anklagades för att tala i 
egen sak. Tillsättningen debatterades även i de uppsvenska tidningarna och 
under hösten 1908 cirkulerade ett antal besvärsskrifter och slutpåminnelser. 
Kanslern Fredrik Wachtmeister underkände konsistoriets resonemang och 
förordade Walberg. Utgången var därför helt oviss in i det sista, men i de-
cember 1908 valde Kungl. Maj:t att utnämna Staaff. När resultatet stod klart 
skrev ett stort antal Lundaprofessorer en skrivelse till kanslern för att – vis-
serligen under ”intrycket af denna förstämning” – ändå tacka för hans age-
rande till stöd för Walberg. Man kan misstänka att händelsen inte saknade 
betydelse för lundensarnas beslut att utse Wachtmeister till hedersdoktor 
några månader senare. Walberg kallades utan ansökan när professuren i ro-
manska språk i Lund blev ledig 1910. Mot detta protesterade Rydberg, som 
ansåg sig ha rätt att söka tjänsten i öppen konkurrens. Rydberg fick nöja sig 
med att få professors namn. Han gjorde sedan karriär inom skolvärlden och 
blev till slut undervisningsråd i Skolöverstyrelsen. 

Erik Schöne Staaff, yngre bror till Karl Staaff, var en varm frankofil. Han 
besökte årligen Frankrike, från studenttiden till ålderdomen, undantaget 
krigsåren på 1910-talet. Han var, skriver lärjungen Alf Lombard, ”en sällsynt 
fullödig representant för det icke så vanliga slaget af nyfilologer, som i sin ve-
tenskap se mer än enbart skrivbordsarbete, utan också en intim samlevnad 
och samhörighet med, nästan ett uppgående i, landet och nationen i fråga”. 
En italiensk resa 1923–24 blev upptakten till ett stort intresse även för det 
italienska språket och filologin, men detta hör en senare epok till.
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Hilding Kjellman, son till botanisten Frans Kjellman, disputerade och 
blev docent 1913. Han lämnade universitetet några år senare för att bli pro-
fessor i romanska språk i Göteborg. Långt senare återvände han till Upp-
sala som landshövding. Till samma forskargeneration hörde docenten Ernst 
Wahlgren, som uppehöll lärostolen vid flera tillfällen. Han verkade som lek-
tor i Uppsala och erhöll professors namn.

Engelska och tyska

I slutet av 1880-talet hade romanistiken skilts från germanistiken. Vid sam-
ma tid tillsattes utländska lektorer i såväl franska som tyska och engelska, 
men de två sistnämnda språken var fortfarande förenade under det otymp-
liga ämnet germanska språk. Romanska språk var i princip liktydigt med 
franska. När det gällde spanska, portugisiska och italienska krävdes endast 
mer elementär språkkännedom, det vill säga förmåga att läsa och översätta 
en text samt att kunna redogöra för formläran. Däremot ställdes inga krav 
på att studenterna skulle kunna tala och skriva obehindrat. Till skillnad 
från romanistiken bestod germanistiken av två helt jämställda språk, tyska 
och engelska. På kontinenten hade dessa språk separerats från varandra i 
en rad länder under slutet av 1800-talet. Från och med 1873 började man i 
Tyskland och Österrike skilja den romanska filologin från den engelska; att 
modersmålet (tyska) hade egna professorer var självklart. Vid sekelskiftet 
1900 fanns lärostolar i engelska språket och litteraturen vid samtliga tyska 
universitet. I bland annat Köpenhamn, Groningen, Gent och Zürich hade 
tyska och engelska var sin professur.

Det var således en tidsfråga innan kravet på en uppdelning av germa-
nistikämnet skulle resas även i Sverige. Debatten initierades av Ferdinand 
Holthausen, språklärare vid Göteborgs universitet och senare professor i 
engelska vid universitetet i Kiel. I en artikel framhöll han 1900 att det var 
lika orimligt att föra samman engelska och tyska under ämnet germanska 
språk som det vore att examinera i både latin och grekiska under ämnesbe-
teckningen klassiska språk. För studenterna blev kursfordringarna oerhört 
krävande, eftersom de förutsattes behärska två språk samtidigt. Professorer 
och andra lärare fick dessutom allt svårare att överblicka utvecklingen inom 
både den tyska och den engelska språkvetenskapen.

Holthausens tankar vidareutvecklades bland annat av Upsala Nya Tid-
ning, som i en ledare på hösten 1901 beskrev engelskans och tyskans för-
ening som ett missförhållande vid landets universitet. Bara några dagar se-
nare samlades ett femtiotal studenter och universitetslärare till ett möte för 
att diskutera hur man kunde få en uppdelning av germanistiken till stånd. 
Några månader senare ingav ett stort antal studenter i Uppsala, Lund och 
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Göteborg en gemensam petition till Kungl. Maj:t om en delning av ämnet. 
De framhöll att germanska språk utgjorde det enda akademiska examens-
ämnet som inom sig rymde två undervisningsämnen på läroverksnivå. Det 
största problemet var dock att antalet kvalificerade lärare i tyska blev alltför 
lågt för att kunna möta läroverkens behov. Kampanjerna gav resultat. År 
1903 beviljade riksdagen medel för ytterligare en ordinarie professur i mo-
derna språk vid de båda universiteten. Efter sedvanlig beredning av berörda 
akademiska instanser beslutades att den tidigare ordinarie lärostolen i ny-
europeisk lingvistik skulle omvandlas till en ordinarie professur i romanska 
språk. Därmed återstod den befintliga extra ordinarie respektive den nyin-
rättade ordinarie professuren, vilka skulle avse tyska och engelska språken. 
Enligt samma princip som bland annat tillämpades inom juridiska fakulte-
ten skulle den extra ordinarie professorn kunna bli befordrad till innehavare 
av den ordinarie professuren när denna blivit ledig. Det var med andra ord 
inte så att det ena germanska språket var överordnat det andra; den ordina-
rie professorn kunde lika gärna vara tyskans som engelskans målsman. Till  
att börja med tillföll den ordinarie professuren engelska, vilket berodde på 
att den befintliga innehavaren av den extra ordinarie professuren i nyeu-
ropeisk lingvistik – Axel Erdmann – valde att taga sig an detta språk. Den 
tredje lärostolen, den extra ordinarie, utlystes därför som en professur i 
 tyska och besattes 1906 med Hjalmar Psilander.

År 1890 hade Erdmann givit en föreläsningsserie om studiet av german-
ska språk – i artikelform publicerad i Quousque tandem året därpå – vari 
hade hävdade att ”språket bör studeras i samband med folkets litteratur och 
kultur”. Endast på detta sätt kunde språkstudiet ”för vår bildning få den 
betydelse, som därmed åsyftas”. I linje med detta ansåg han att språkstudiet 
skulle omfatta såväl den filologisk-lingvistiska som den litterära aspekten. I 
det kungliga brevet, utfärdat i november 1903, vari de båda professurernas 
innehåll fastställdes sades dock att de endast skulle omfatta engelska re-
spektive tyska språket med dess dialekter. Inget nämndes explicit om litte-
raturhistorien som dock i praktiken kom att ingå under lärostolen. Förhål-
landet mellan lingvistik och litteraturhistoria var tämligen oproblematiskt 
under professurens första innehavare, men blev känsligt i ett senare skede. 
Under den ryktbara konkurrensen mellan Bodvar Liljegren och Helge Köke-
ritz 1939 sökte båda sidor stöd i de handlingar som föregick professurens 
inrättande 1904. Till slut inrättades (1948) en andra professur i engelska 
språket med särskild inriktning mot engelskspråkig litteratur. 

Axel Erdmann, som hade disputerat i början av 1870-talet, utsågs 1892 
till extra ordinarie professor i nyeuropeisk lingvistik med skyldighet att un-
dervisa i germanska språk. I den ovan nämnda programartikeln framhöll 
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han att undervisningens tyngdpunkt skulle läggas vid de moderna, talade 
språken, även om de historiska perspektiven också var viktiga för förståel-
sen av språkens utveckling. I sin pedagogik anslöt han sig till den så kallade 
imitativa metoden, vilket innebar att han förordade ett direkt studium av 
det främmande språket utan modersmålets inblandning. I linje med detta 
införde han nytt material i seminarieundervisningen, till exempel tidnings-
artiklar och slanguttryck. Av samma skäl engagerade han sig för att få till 
stånd befattningar som utländska lektorer. När han 1904 höll sin instal-
lationsföreläsning som professor i engelska valde han att tala över ämnet 
”Några karakteristiska drag i moderna engelskan”.

Erdmann uppvisade stor bredd som språkforskare. Han undervisade un-
der många år i sanskrit och endast ett missöde kunde hindra honom från 
att bli professor i detta ämne. Han studerade dessutom svenska dialekter 

Axel Erdmann. Fotografi av Emil L:son Finn.

Erdmann och engelskan
Den mångsidige språkforskaren Axel Erdmann ägnade sig åt såväl sanskrit som svenska dia-
lekter, men 1892 utnämndes han till extra ordinarie professor i nyeuropeisk lingvistik med 
undervisningsskyldighet i germanska språk (det vill säga tyska och engelska). År 1904 dela-
des hans professur, varefter engelskan och tyskan företräddes av var sin professor. Erdmann 
fortsatte med engelskan och blev en framgångsrik disciplinbyggare för detta ämne. En rad 
anglister och blivande professorer skolades under Erdmann i Uppsala, till exempel Erik 
Björkman, Eilert Ekwall, Karl Sundén, Anna Paues och Arvid Gabrielson.
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och kartlade svenska folkmål. Det stort upplagda verket Uppland, skildring 
af land och folk I–II (1905–08), som han utgav tillsammans med historikern 
Karl Hildebrand, var ett resultat av detta arbete. Under ett tiotal år var han 
dessutom ordförande för Upplands fornminnesförening.

Erdmann blev Sveriges förste professor i engelska, men fick snart efter-
följare vid de andra högskolorna. Sveriges andra lärostol i ämnet tillkom 
genom donationsmedel vid Göteborgs högskola i slutet av 1904 (Andrew 
Carnegies professur). I Lund och Stockholm inrättades professurer i engel-
ska 1909 respektive 1932. De första innehavarna av dessa lärostolar var alla 
skolade under Erdmann i Uppsala. Erik Björkman blev professor i Göte-
borg, Eilert Ekwall och Karl Sundén tillträdde lärostolarna i Lund respek-
tive Göteborg. Arvid Gabrielson blev den förste professorn i engelska vid 
Stockholms högskola. Även Anna Paues blev till slut professor, om än blott 
till namnet. En lika känd, men långt mindre framgångsrik, elev till Erdmann 
var den legendariske överliggaren Herman Baumbach, som efter åttiofyra 
terminer vid universitetet till slut lyckades avlägga en filosofie kandidatexa-
men i latin, tyska och engelska 1918. Vidare bör nämnas att författaren Erik 
Axel Karlfeldt 1898 lade fram en licentiatavhandling om Henry Fielding 
inför Erdmann.

År 1909 drog sig Erdmann tillbaka som emeritus. Fyra av hans elever 
sökte den lediga befattningen: Erik Björkman, Anna Paues, Karl Sundén och 
Arvid Gabrielson. Dessutom insände Lundadocenten Eugen Zachrisson en 
ansökan. Paues’ ansökan utgjorde i sig en provokation mot regeringsformens 
tjugoåttonde paragraf, som förhindrade att kvinnor fick inneha statliga äm-
beten. Följaktligen gav hennes kandidatur upphov till en viss villrådighet. 
Eilert Ekwall, som var sakkunnig, berömde hennes filologiska arbete och 
påpekade att hon genom sin mångåriga vistelse i England hade skaffat sig 
praktisk erfarenhet och omfattande insikter i engelskt liv och kultur. Även 
Axel Erdmann lyfte fram Paues’ förtjänster, men placerade henne först på 
fjärde plats. De sakkunniga var överens om att Erik Björkman, som sedan 
1904 varit innehavare av Andrew Carnegies professur i Göteborg, i veten-
skapligt avseende ägde ett avgjort försteg före samtliga medsökande. 

Björkman, som tillträdde på hösten 1911, var en både lärd och mångsidig 
språkforskare. Han delade sin företrädares intresse för de nordiska språken 
och hade vid tjugofyra års ålder disputerat för Adolf Noreen med avhand-
lingen Smålandslagens ljudlära (1896). Tvåbandsverket Scandinavian loan-
words (1900–02) anses vara hans mest väsentliga bidrag till den engelska 
språkforskningen, även om hans vetenskapliga författarskap var både om-
fattande och betydande. Han behandlade Beowulfeposet, undersökte före-
komsten av nordiska personnamn i äldre engelska och studerade de nordiska 
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språkens inflytande på engelskan i allmänhet. Härvidlag hade han stor nytta 
av sin bakgrund som nordist. Han utgav dessutom biografier över Geoffrey 
Chaucer och Lord Byron, men avled i lunginflammation redan 1919.

Genom uppdelningen av germanistiken blev även tyska ett självstän-
digt ämne. När lärostolen i tyska, som fram till 1909 var en extra ordinarie 
professur, utlystes för första gången stod konkurrensen mellan Uppsalado-
centerna Per Adolf Lange och Hjalmar Psilander samt lundensaren Ernst A. 
Kock. Lange uppehöll den nya professuren under vakansperioden, men an-
sågs vara sina båda medsökande underlägsen och det var endast med tvekan 
som han blev förklarad kompetent. Både Kock och Psilander fick däremot 
goda vitsord. Kock kunde uppvisa större filologisk bredd inom hela det gam-
la germanistikämnet, medan Psilander nästan uteslutande hade specialiserat 
sig inom tyska språket. I sektionen uppfördes Kock i första rummet, men 
han återtog sin ansökan när han utsågs till professor i Lund. Lange lämnade 
Uppsala för att bli rektor för läroverket i Västervik och senare i Karlskrona.

Därmed stod det klart att Psilander skulle få professuren. Han hade dis-
puterat för Axel Erdmann 1901. Efter disputationen hade han tillbringat två 
år vid universiteten i Göttingen och Berlin, där han bland annat studerade 
för germanisten Gustav Roethe. Förutom i tyska undervisade han i både 
holländska och rumänska. I likhet med romanisten Erik Schöne Staaff inföll 
en stor del av hans verksamhet under den följande epoken. Psilanders till-
träde markerade slutet på den successiva uppdelning av språkämnena som 
hade inletts när den nyeuropeiska lingvistiken bröts loss från Atterboms 
estetikprofessur 1858. Själv betecknade sig Psilander gärna – och inte utan 
stolthet – som förvaltare av en femtedel av det Atterbomska arvet.

Vid sidan om Psilander bar docenten Sune Hildebrand huvudansvaret 
för undervisningen i tyska under första halvan av 1910-talet. Han utgav en 
omarbetad version av Otto Hoppes Svensk-tysk ordbok (1916), men lämnade 
universitetet samma år och ägnade sig därefter främst åt biblioteksverksam-
het. Han ederade Haquin Spegels dagbok och Carl XI:s almanacksanteck-
ningar och blev redaktör för Personhistorisk tidskrift. Docent i tyska blev 
även Erik Wellander, som under många år tjänstgjorde som läroverksad-
junkt. Hans mest bekanta arbete torde vara Riktig svenska (1939), en hand-
ledning i svenska språkets vård som utkom i ett flertal upplagor.

Slaviska och finsk-ugriska språk

År 1841 hade Carl Julius Lénström försvarat avhandlingen Alexander Pusch-
kin, Rysslands Byron vid Uppsala universitet. Det var den första akademiska 
avhandlingen om Pusjkin, inte bara i Sverige utan i hela världen. Lénströms 
forskningsinsats var dock en enskild företeelse; det dröjde ytterligare fyrtio 
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år innan den vetenskapliga slavistiken fick en fast plats vid universitetet. År 
1883 beslutade nämligen sektionen att föreslå riksdagen att inrätta en extra 
ordinarie professur i slaviska språk, alternativt att avsätta 2 500 kronor i år-
ligt anslag för att möjliggöra undervisning kring dessa språk. Samma yrkande 
gjorde Adolf Hedin i en motion till riksdagen detta år. Hedin påtalade det 
märkliga i att det vid universitetet förekom undervisning i arabiska, spanska 
och portugisiska, men inte i slaviska språk – trots att detta språkområde 
omfattade ”100 miljoner människor och inom sig sluter sådana grenar, som 
de ryska, polska, bömiska, serbiska och bulgariska nationaliteterna, af hvilka 
den förstnämnda bildar en stat, som är på samma gång en europeisk stor-
makt och Sveriges granne”. Vidare framhöll han att slavistiken var av stor 
betydelse för den jämförande språkforskningen och att ämnet var företrätt 
av professorer vid en rad universitet. Ytterligare en aspekt utgjorde histo-
rieforskningens behov och intressen, vilka knappast lät sig tillgodoses om 
kompetens inom slavistiken saknades vid universiteten. Följden blev att en 
lärartjänst inrättades 1884.

Några år tidigare hade Gustaf Stjernström inlett studier av de slaviska 
språken med förhoppning att kunna introducera språket vid universitetet. 
Stjernström drabbades emellertid av psykisk ohälsa och gick i personlig 
konkurs. Fredrik Tamm utgav i början av 1880-talet grundliga arbeten om 
nordiska lånord i de slaviska och baltiska språken, men han var inriktad 
mot nordiska språk. Slavistikens grundläggare vid universitetet blev i stället  
J.A. Lundell, som erhöll den nyinrättade lärartjänsten. Han undervisade i 
ryska, men även i polska, tjeckiska, fornkyrkslaviska och litauiska. Han stu-
derade även de slaviska språken under studieresor till bland annat Ryssland, 
Finland, Österrike och Balkan. Redan då lärartjänsten tillkom förekom dis-
kussioner om att i stället inrätta en professur i slaviska språk, men det ansågs 
inte möjligt att uppbringa någon tillräckligt kvalificerad kandidat. Lundell 
saknade nämligen all formell meritering. Han hade blivit utsedd till docent i 
fonetik i januari 1882, trots att han varken hade disputerat eller avlagt någon 
högre examen. Som slavist var han helt autodidakt.

År 1889 väcktes förslag i sektionen att Lundells lärartjänst skulle om-
vandlas till en extra ordinarie professur i slaviska språk. Förslaget vann 
konsistoriets stöd och följande år inrättades en sådan befattning. Lundell, 
som var ensam sökande, erhöll tjänsten 1891 trots sina begränsade meri-
ter. Vid professorstillträdet kunde han endast uppvisa en enda skrift och 
hans vetenskapliga författarskap inom slavistiken blev aldrig omfattande. 
Detta hindrade inte att han på andra sätt blev en framgångsrik organisatör 
av det nya ämnet. Han grundade exempelvis tidskriften Archives d’études 
 orientales, vilken gav svenska forskare möjlighet att publicera sig inför en 
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internationell publik. Lundell intresserade sig för författare som Dosto-
jevskij, Mickiewicz, Tjechov och Turgenjev, men i allt väsentligt föll hans 
vetenskapliga insats inom nordistiken och dialektforskningen. Han engage-
rade sig i olika språkreformer och framträdde som anhängare till nystav-
ningsprinciperna. 

Kring sekelskiftet 1900 var forskningen och universitetsundervisningen 
i slavistik uteslutande inriktad mot lingvistik, medan kultur och litteratur-
historia knappt behandlades alls. Den före detta Uppsalastudenten Alfred 
Jensen gjorde däremot stora insatser för att popularisera den slaviska littera-
turen, inte minst genom sina översättningar av verk av författare som Gogol, 
Turgenjev, Pusjkin och Lermontov. Jensen deltog flitigt i Gästrike-Hälsinge 
nations offentliga diskussioner i början av 1880-talet, men tillbringade större 
delen av 1890-talet på resa i olika slaviska länder. Han utsågs till hedersdok-
tor i samband med Linnéjubileet 1907.

En lingvistiskt orienterad forskare var Tore Torbiörnsson, som intres-
serade sig för likvidametatesen i de slaviska språken. Han behandlade detta 
ämne i en uppsats redan 1894, men återkom sedan med en fullständig his-
torisk-komparativ framställning av denna företeelse i tvåbandsverket Die 
gemeinslavische Liquidametathese (1901–03). Den första delen av detta ar-
bete utgjorde hans docentavhandling, som av Lundell erhöll ett mycket högt 
betyg. Torbiörnsson studerade även de baltiska språken, särskilt litauiskan, 
och kartlade sambandet mellan de baltiska och slaviska språken. Han hade 
studerat i Moskva för lingvisten Filipp Fedorovitj Fortunatov, till vars forsk-
ning om de baltiska språkens ursprung han anknöt. 

Två andra elever till Lundell var Anton Karlgren och Sigurd Agrell. Karl-
gren blev andreredaktör för Dagens Nyheter och senare professor i slavistik i 
Köpenhamn. Agrell blev inbegripen i en av det tidiga 1900-talets mest om-
talade akademiska tillsättningsstrider när han 1907 sökte den nyinrättade lä-
rartjänsten i slaviska språk i konkurrens med Torbiörnsson. Striden började 
när sektionen i Lund erbjöd Agrell att vikariera på den lediga platsen fram 
till dess den blev besatt med en ordinarie innehavare. Beslutet kunde före-
falla uppseendeväckande med tanke på att Torbiörnsson under flera år hade 
varit docent i ämnet medan Agrell inte ens hade disputerat. Torbiörnsson 
protesterade i broschyren Slaviska språk i Lund (1908). Svenska Dagbladet, 
som tog hans parti, undrade om det var en vetenskapsman eller en lektions-
givare som lundensarna ville ha. Signaturen ”Sektionsmedlem” replikerade 
i samma tidning några dagar senare. Han påpekade att tjänsten utgjorde en 
praktisk lärarbefattning, närmast jämförbar med tjänsterna som utländska 
lektorer, varför vetenskapliga meriter inte kunde tillmätas samma betydelse 
som vid exempelvis professorstillsättningar. 
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Mellan Torbiörnsson och Agrell fördes en rent bisarr skriftväxling, men 
till slut utnämndes Agrell. Torbiörnssons besvikelse riktades särskilt mot 
J.A. Lundell, som hade tagit Agrells parti. I en av sina skrifter framhöll han 
att Lundell inte var någon auktoritet, eftersom denne under hela sin profes-
sorstid inte hade ”publicerat det allra ringaste inom det fack, han vid uni-
versitetet företräder (men deremot åtskilligt angående skolkök och dylika 
för en professor i slaviska språk ganska främmande ämnen)”. Torbiörns son 
upphöll professuren i slaviska språk från Lundells pensionering 1916 till 1921. 
Till sin stora besvikelse förbigicks han även vid denna tillsättning, visserli-
gen inte av Agrell (som också sökte) utan av Richard Ekblom. Han lämnade 
därefter universitetet men fortsatte att bedriva forskning på sin fritid.

Bland disciplinbyggarna inom språkämnena kring sekelskiftet 1900 mås-
te slutligen Karl Bernhard (K.B.) Wiklund nämnas. Av hälsoskäl var han i 
mitten av 1880-talet, då han ännu bara var sjutton år gammal, tvungen att 
vistas i trakterna kring Jokkmokk. Under denna tid började han att intres-
sera sig för samernas språk och kultur. Resultaten presenterade han bland 
annat i skrifterna Lule-lappisches Wörterbuch (1890), Laut- und Formenlehre 
der Lule-lappischen Dialekte (1891) och avhandlingen Entwurf einer urlappi-
schen Lautlehre (1896), vilka tillhör pionjärverken inom det vetenskapliga 
studiet av lapskan. Avhandlingen tillerkändes betyget Berömlig av fakulte-
ten. Sedan Karl Piehl erhållit en extra ordinarie professur i egyptologi kunde 
Wiklund 1894 övertaga ett av de anslag som fanns för discipliner som inte 
utgjorde examensämnen. Beloppet uppgick till 900 kronor om året. På vå-
ren 1897 föreslog J.A. Lundell i sektionen att en fast lärartjänst i finsk-ugris-
ka språk skulle inrättas. Förslaget tillstyrktes, varefter Wiklund – som var 
självskriven till tjänsten – tillträdde i januari 1899. Trots att hans undervis-
ningsbörda således blev allt större fortsatte han att utgiva skrifter, däribland 
Lärobok i lapska språket. Hans kunskaper om Lappland var inte begränsade 
till språket, utan omfattade även etnologiska, historiska och ekonomiska 
perspektiv. Han berörde även den finska litteraturen och skrev om Kalevala 
i Heimdals småskriftserie. År 1905 omvandlades Wiklunds lärartjänst till 
en extra ordinarie professur. Han innehade lärostolen ända fram till 1933, 
varför en stor del av hans verksamhet inföll under den följande epoken.



223

Filosofiska fakulteten: Naturvetenskap

Under stora delar av 1700-talet hade Uppsala universitet upplevt en 
enastående naturvetenskaplig storhetstid. Vid det lilla universitetet i 

den nordeuropeiska periferin verkade forskare som Carl von Linné, Anders 
Celsius, Samuel Klingenstierna, Johan Gottschalk Wallerius, Torbern Berg-
man med flera. I detta avseende utgjorde 1800-talets förra hälft en något 
nedslående kontrast, åtminstone vad forskningen beträffar. Under romanti-
ken hamnade de naturvetenskapliga ämnena i skuggan av de humanistiska 
disciplinerna, i synnerhet filosofi och historia. Kemisten Jacob Berzelius, 
som avled 1848, var en av få internationellt betydande naturvetenskapsmän. 
Han verkade emellertid i Stockholm – inte vid något av universiteten.

Inom botaniken, som fram till seklets mitt hörde till den medicinska fa-
kulteten, förde växtgeografen Göran Wahlenberg i någon mån arvet efter 
Linné och Carl Peter Thunberg vidare. Men undervisningen i zoologi, som 
också hörde till den så kallade linneanska professurens läroämnen, upphörde 
däremot nästan helt. Lars Peter Walmstedt innehade lärostolen i kemi från 
1822, men ägnade sig nästan uteslutande åt mineralogi. Den egentliga kemin 
befann sig i det närmaste i lägervall. Till detta kom att det gamla Laborato-
rium Chymicum vid Västra Ågatan var hopplöst föråldrat och saknade ade-
kvat utrustning. När deltagarna vid 1842 års skandinaviska naturforskarmöte 
i Stockholm gjorde en utflykt till Uppsala blev de närmast förfärade över till-
ståndet vid det kemiska laboratoriet. Några år senare karakteriserade Jacob 
Berzelius Uppsalalaboratoriet som ett ”trångt, mörkt och eländigt hål, utan 
inrättningar för någonting annat än att göra malmprofver till bergsexamen”.

Astronomerna framhärdade under lika hopplösa förhållanden. Anders 
Celsius’ gamla observatorium vid Svartbäcksgatan var lika otidsenligt som 
Laboratorium Chymicum. Efter många turer invigdes ett nytt observato-
rium vid Rackarbacken 1853, men byggnaden utgjorde föga mer än ett skal 
under 1850-talet. Först när den stora refraktorn installerades 1860 började 
observatoriet göra skäl för sitt namn. Under Fredric Rudberg (professor 1828 
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till 1839) skedde vissa framsteg inom experimentalfysiken, men utveck-
lingen bröts genom professorns tidiga bortgång 1839. Carl Johan Malmsten 
införde en del nya inslag i matematiken, vilket inte hindrade att även detta 
ämne förblev tämligen provinsiellt. Det dröjde länge innan den modernise-
ring av matematiken, som ägde rum framför allt i Frankrike, gjorde några 
mer varaktiga intryck. Detta var heller inte förvånande, eftersom Uppsala, 
före järnvägens tillkomst 1866, var isolerat från omvärlden. Studieresor till 
utlandet blev följaktligen av desto större betydelse, rentav en nödvändighet, 
för dem som ville hålla sig à jour med den vetenskapliga utvecklingen. Det 
bör dessutom understrykas att det var undervisning, inte forskning, som 
betraktades som universitetets viktigaste uppgift under decennierna före 
1850. Följaktligen ansågs det knappast nödvändigt att till varje pris följa med 
i forskningens nya rön; det var en uppgift för specialinstitutioner. 

I många utländska besökares ögon förblev emellertid Uppsalas veten-
skapliga identitet förknippad med naturvetenskapen, särskilt arvet efter 
Linné. Britten Horace Marryat beklagade att Linnéminnet inte vårdades 
med tillräcklig pietet. I sin Ett år i Sverige, som utkom i svensk översättning 
1863, skriver han uppgivet: ”Hvem talar nu mer om Linné? Hvad förstod han 
af botaniska expositioner och charlatanerier? Önskvärdt vore dock, att den 
store botanikerns ande nöpe de lärde herrarna i Upsala uti näsan, så att de 
hölle botaniska trädgården der uti mindre ostädadt skick.” Andaktsfullt rör-
de sig likafullt resenären Robert Bremner, naturalhistorikern Robert Cham-
bers och många andra bland Linnéminnena. I början av 1870-talet besök-
tes exempelvis staden av den brittiske botanisten och upptäcktsresanden  
Joseph Dalton Hooker, som tillhörde Darwins närmaste vänner och före-
stod Kew Gardens. När Brasiliens kejsare Pedro II besökte Uppsala i augusti 
1876 blev han förevisad såväl Linnéträdgården som Botaniska trädgården. 
Han bad särskilt om att få se de växter som fanns kvar sedan Linnés tid och 
utbringade en skål för Linnés minne. Få av de utländska Uppsalabesökarna 
fann däremot anledning att kommentera det aktuella vetenskapliga läget el-
ler de samtida professorernas arbete. I deras skildringar framträder i stället 
ett idylliskt men vetenskapligt akterseglat småstadsuniversitet.

Fram till 1851 ingick både botaniken och zoologin i den så kallade Linne-
anska professuren i naturalhistoria, vilken tillhörde medicinska fakulteten. 
Professuren innehades efter far och son Linné av Carl Peter Thunberg och 
Göran Wahlenberg. Detta allomfattande, närmast encyklopediska, ämne 
blev av naturliga skäl allt svårare att hantera. Efter Wahlenbergs bortgång 
anhöll konsistoriet, på initiativ av Elias Fries, om att kanslern skulle skjuta 
upp ledigförklarandet av professuren. Fries framhöll ”att numera ingen kan 
förena Professors insigter i Medicin, Pharmakologi, Botanik och Zoologi, 
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ännu mindre sköta alla dessa i förening med vården och ökandet af de Bo-
taniske och Pharmacologiske samlingarne, Zoologiska Museum och vården 
och tillsynen af Botaniska Trädgården, som nästan ensam kräfver sin man”.

Elias Fries förespråkade att professuren skulle kvarstå inom medicinska 
fakulteten, men att dess medicinska del, farmakologin, framdeles skulle ut-
göra huvudämnet. Med fördel kunde denna profession slås samman med 
den nya professur i medicinsk kemi, som var föremål för diskussion vid den 
pågående riksdagen. Förslaget bifölls av medicinska fakulteten på våren 1851. 
Om botaniken skulle avsöndras från medicinen ansåg medicinska fakulte-
ten att det vore rimligt att detta även skulle inbegripa föreståndaransvaret 
för Botaniska trädgården, möjligen undantaget en begränsad samling rena 
medicinalväxter. Förslaget gav upphov till en intensiv debatt inom fakulte-
ten. Israel Hwasser bekämpade vad han kallade ”hylozoismen” mot vilken 
han ställde ”Linneanismen”. Enligt Hwasser utgjorde varken botaniken eller 
zoologin några vetenskaper i egentlig mening, de var endast ”forskningsar-
ter”. Således skulle dessa ämnen sakna egentlig livskraft utan ”medicinens 
vetenskapliga kultur”. Men även medicinen skulle lida stor skada av den 
föreslagna ämnesuppdelningen, eftersom den skulle reduceras till ett rent 
praktiskt göromål, varav skulle följa att den ”icke har något att skaffa vid 
Universitetet, utan så snart dess betydelse blifvit reducerad till den af blott 
ett yrke och dess activa roll inom vetenskapsodlingen är densamma från-
känd, har den sin lämpligaste plats i hufvudstaden vid den uppfostringsan-
stalt, som der för detta rent praktiska ändamål redan för fyratio år sedan 
blef inrättad”. Hwasser kopplade således samman frågan om ämnesorgani-
sationen med debatten om att flytta universitetet – eller åtminstone juri-
diska och medicinska fakulteterna – till Stockholm. Han förordade således 
bestämt att botaniken även fortsättningsvis skulle tillhöra professuren och 
därmed medicinska fakulteten. Däremot kunde han acceptera att zoologin 
överfördes till filosofiska fakulteten. Hwasser stod emellertid helt ensam i 
fakulteten med sina åsikter.

Efter frågans behandling i filosofiska och medicinska fakulteterna upp-
drog konsistoriet åt Elias Fries, Lars Peter Walmstedt och Fredric Sunde-
wall att utforma ett förslag till ämnenas fördelning mellan fakulteterna. De 
framhöll i sitt yttrande att ”de bihang, som äro mera främmande” skulle 
avlägsnas från den medicinska professuren. Härmed avsågs i första hand 
zoologin, men även botaniken. Konsistoriet ställde sig bakom kommitténs 
förslag, varpå en skrivelse med samma innebörd avsändes till kanslern. Re-
sultatet blev att en ny professur i medicinsk och fysiologisk kemi inrättades 
inom medicinska fakulteten samtidigt som botaniken överfördes till den 
Borgströmianska professuren inom filosofiska fakulteten.



226

Uppsala Universitet 1852–1916

Inom filosofiska fakulteten omvandlades den äldre kemiprofessuren till 
en lärostol i mineralogi och geologi samtidigt som två helt nya professurer 
tillkom, dels i allmän kemi och agrikulturkemi, dels i zoologi. Innehavaren 
av den äldre kemiprofessuren, Lars Peter Walmstedt, fortsatte som pro-
fessor i mineralogi och geologi samtidigt som Lars Svanberg och Wilhelm 
Lilljeborg rekryterades till de nya lärostolarna i kemi respektive zoologi. 
År 1854, när denna omorganiseringsprocess var slutförd, fanns professurer i 
följande sex naturvetenskapliga ämnen: matematik, astronomi, kemi, mine-
ralogi och geologi, fysik och zoologi. 

Nya professurer skulle följa i strid ström under perioden fram till 1916; 
naturvetenskaperna befann sig i snabb utveckling både kvantitativt och 
kvalitativt. År 1860 inrättades en adjunktur i mekanik. Detta ämne ingick 
i fysiken och sammankopplingen bestod genom hela epoken, men det före-
kom diskussioner om att flytta mekaniken till astronomin eller matemati-
ken. Adjunkturen i mekanik omvandlades 1873 till en professur med Robert 
Thalén som kortvarig förste innehavare, innan Gustaf Lundquist tillträdde 
befattningen.

I samband med att de nya universitetsstatuterna trädde i kraft 1876 dela-
des filosofiska fakulteten i två sektioner, en humanistisk och en matematisk-
naturvetenskaplig. Den sistnämnda sektionen omfattade således från början 
sju professurer, men genom adjunktsreformen kort därefter tillkom flera 
extra ordinarie professurer. År 1877 tillträdde Göran Dillner den nya extra 
ordinarie professuren i matematik. Han följdes 1878 av Hugo Hildebrands-
son, Veit Wittrock och Lars Fredrik Nilson, vilka intog de motsvarande 
extra ordinarie lärostolarna i meteorologi, botanik och kemi.

Någon extra ordinarie professur i zoologi tillkom däremot inte; i stället 
beviljade 1878 års riksdag medel för en tjänst som prosektor vid det zoologisk-
zootomiska laboratoriet, till vars förste innehavare Tycho Tullberg utsågs. 
När han i sin tur övertog professuren i ämnet omvandlades prosektorsbe-
fattningen 1889 till en extra ordinarie professur i zoologi, särskilt jämförande 
anatomi, med Hjalmar Théel som förste innehavare.  Observatorsbefattningen 
i astronomi och laboratorstjänsten i fysik omvandlades däremot inte till pro-
fessurer förrän efter utgången av denna epok (1920 respektive 1948).

Genom en donation från skogsbolagsdirektören Frans Kempe tillkom 
1895 en extra ordinarie professur i växtbiologi. Enligt donationsvillkoren 
skulle docenten Axel N. Lundström bli professurens förste innehavare, vil-
ket också skedde. Från 1895 fanns det således i praktiken tre professurer i 
botanik. Detta ämne, som så sent som 1851 hade överförts till filosofiska fa-
kulteten, var således efter bara några decennier den disciplin som hade flest 
företrädare inom sektionen.
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Ämnet geografi hade i förening med statsvetenskapen blivit ett exa-
mensämne i samband med införandet av 1891 års examensstadga. Från och 
med 1870-talet hade en rad lärostolar i geografi inrättats i Europa, särskilt i 
Tyskland. År 1896 inlämnades en petition till Kungl. Maj:t, undertecknad 
av femtionio studenter, vilka krävde att så skulle ske även i Uppsala. Vid 
1901 års riksdag utverkades medel för en extra ordinarie professur, till vars 
förste innehavare Karl Ahlenius utsågs tre år senare. Under Ahlenius’ tid 
som professor (1904–06) tillhörde geografin humanistiska sektionen, men i 
samband med efterträdaren Axel Hambergs utnämning överfördes ämnet 
till matematisk-naturvetenskapliga sektionen.

Redan under 1880-talet framstod ämnet mineralogi och geologi som allt-
för vittomfamnande för att man skulle kunna rekrytera professorer som var 
fullt kompetenta inom lärostolens alla underdiscipliner. Först 1910 skedde 
en avsöndring, då Carl Wiman intog den nya lärostolen i paleontologi. Två 
år senare tillträdde The Svedberg en personlig professur i fysikalisk kemi.

Utvecklingen var likartad vid universitetet i Lund. Även där befann sig 
naturvetenskapen på frammarsch. Av stor betydelse, inte minst för det när-
belägna Uppsala, utgjorde tillkomsten av Stockholms högskola 1878, vars för-
sta professurer med få undantag rörde de naturvetenskapliga disciplinerna. 
Antalet professurer vid de båda universiteten och Stockholms högskola öka-
de från fjorton 1870 till trettionio 1914. Naturvetenskaplig forskning bedrevs 
under denna tid inte bara vid universiteten, utan vid en rad institutioner som 
Vetenskapsakademien, Naturhistoriska riksmuseet, Chalmers, instituten för 
lantbruksundervisning vid Ultuna och Alnarp, Meteorologiska centralanstal-
ten, Svenska sällskapet för antropologi och geografi (SSAG), Sveriges geolo-
giska undersökning (SGU) och Veterinärinstitutet. I Uppsala fanns dessutom 
Kungl. Vetenskapssocieteten, som återupplivades vid mitten av 1800-talet. 
Vetenskapssocieteten utgav en årsskrift, delade ut priser och förfogade över 
ett rikt bibliotek med vetenskapliga tidskrifter. Därtill skall läggas att åtskil-
lig tillämpad forskning bedrevs inom industri och enskilda företag.

Darwinismen blev tidigt uppmärksammad vid universitetet, men utan 
att för den skull få något genombrott på bred front. Zoologen Tycho Tullberg 
framhöll i samband med firandet av Darwins hundraårsdag 1909 att mine-
ralogen Edward Walmstedt var den förste universitetslärare i Uppsala som 
uppmärksammade Darwin. Han skall nämligen ha berört selektionsteorin i 
sina föreläsningar under 1860-talet, men uppgiften är osäker. Många förhöll 
sig dock avvaktande eller var direkt kritiska mot de nya idéerna. Det gällde 
inte minst botanisten Elias Fries, som i ett brev till geologen Hampus von 
Post skrev att Darwins teorier utgjorde rena spekulationer: ”att herleda hela 
organiska skapelsen ur 4–5 urspecies är rent af en dröm”. I början av 1870- 
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talet uppmärksammade Tullberg Darwins lära i sitt kollegium för systema-
tisk och jämförande anatomi. Men fortfarande i slutet av decenniet, då 
 Arvid G. Högbom föreläste om Darwin och Om arternas uppkomst i Norr-
lands nations talförening, var utvecklingsläran okänd för de flesta i Uppsala. 
Det publika genombrottet för darwinismen inträffade först 1880, då kemis-
ten Per T. Cleve höll promotionstalet ”Naturforskningens resultat och mål”, 
som samma år publicerades i Ny svensk tidskrift. Talet kan betraktas som 
ett slags utgångspunkt för den naturvetenskapliga åttiotalismen vid univer-
sitetet. Talaren utlade en positivistiskt orienterad utvecklingstro, där både 
teknikoptimism och framstegstanke kom till uttryck, men framför allt blev 
talet en kraftfull markering för darwinismen.

Samma år som Cleve höll sitt promotionstal införde zoologiadjunkten 
 Tamerlan Thorell uppsatsen ”Några anmärkningar om darwinismen” i Ny 
svensk tidskrift. Han anslöt sig öppet till descendensläran. ”Det är Darwins 
odödliga förtjenst”, framhöll han, ”att hafva på ett så klart och öfvertygande 
sätt framlagt bevisen för denna lära, att det nu mera knappast finnes någon 
vetenskapligt bildad naturforskare, som tror, att de nu lefvande djur- och 
växtarterna från begynnelsen varit sådane, de nu äro – en förtjenst, som 
ej blifver mindre, äfven om det skulle visa sig, att Darwin tilldelat vissa på 
organismernas successiva förändringar inverkande omständigheter en större 
betydelse, än de i verkligheten äga.” Däremot ansåg Thorell att Darwins 
selektionsteori överbetonade ”kampen om tillvaron” och det naturliga ur-
valet. Den svenska darwinismen var framför allt präglad av utvecklingen i 
 Tyskland, där Darwins läror vidareutvecklades av bland andra Ernst Hæckel 
och Rudolf Leuckart.

Darwinismens genomslag i Sverige sammanföll med en rad tekniska 
innovationer, som förändrade naturvetenskaperna. Inom zoologin och bo-
taniken erbjöd förfinade mikroskop möjligheter att studera utvecklingen 
hos olika livsformer. Spektralanalysen förändrade från och med 1860-talet 
fysikämnets karaktär och metoden vann snart tillämpning även inom ast-
ronomin, där den så kallade astrofysiken blev en dominerande riktning vid 
sidan om den klassiska observationsastronomin.

Naturvetenskaperna befann sig på stark frammarsch under 1800-talets 
andra hälft, både vid och utanför universiteten. Den specialisering och 
vetenskapliga forskning, som rent allmänt präglade universiteten, blev sär-
skilt framträdande inom naturvetenskaperna. För många forskare, även ut-
anför kretsen av naturvetare, utövade naturvetenskapen en stark lockelse, 
eftersom dess discipliner erbjöd ett konkret alternativ till den – som man 
uppfattade det – verklighetsfrämmande idealismen och religiösa dogma-
tismen.
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Specialiseringen påverkade arbetsformerna och, inte minst, det kollegiala 
samarbetet inom sektionen. Geologen Arvid G. Högbom har lämnat en träf-
fande skildring i sin opublicerade självbiografi: ”Under min första Upsalatid 
ss. professor var det kollegiala umgänget inom fakultet och sektion livligare 
än sedan och därunder utjämnades lätt nog mångahanda missförstånd eller 
intressemotsatser. Fries, Tullberg, Hildebrandsson och många andra av de 
äldre, över vilka en fläkt av 70:talets mera sällskapliga väsen ännu vilade, 
voro i dessa kollegiala samkväm de ledande och de som angåvo tonen. I den 
mån 80:talets generation intog de äldres platser, kommo dessa samkväm 
mera ur bruk, och det blev mera så, att var och en höll sig inom sin ämnes-
sfär och förlorade både intresse och förståelse för andra vetenskapsområden. 
Det började t.o.m. ses med oblida ögon och såsom obehörigt intrång på för-
bjuden mark, om någon lade sig i frågor som rörde andras fack; känslan för 
’Universitas’ undanträngdes av specialintressena.”

Naturvetenskapens specialisering och utveckling kan med fördel il-
lustreras genom en blick på universitetets lärarkader för vårterminen 1852 
respektive höstterminen 1916. Vid epokens början representerades de na-
turvetenskapliga ämnena av fem professorer, fyra adjunkter och åtta docen-
ter. Motsvarande siffror för 1916 var sjutton professorer, en observator, en 
laborator samt tjugotre docenter. Antalet lärare hade ökat från sjutton till 
fyrtiotvå, således mer än fördubbats.

Kemi

Den första hälften av 1800-talet kan knappast betecknas som någon stor-
hetstid för kemiämnet vid universiteten. I praktiken låg forskningen för fäfot 
och undervisningen bedrevs under primitiva förhållanden. Torbern Bergman 
hade 1784 efterträtts av Johan Afzelius, som var känd under smeknamnet 
”Sten-Jan”. Med tanke på att hans vetenskapliga intresse främst gällde mine-
ralogi och geologi var det ett passande namn. Under hans efterträdare Lars 
Peter Walmstedt (professor från 1822) förstärktes den mineralogiska orien-
teringen ytterligare. År 1831 lämnade kemisten Jacob Berzelius i ett brev 
denna föga upplyftande skildring av tillståndet för kemin vid Uppsala uni-
versitet: ”Walmstedt arbetar ifrigt att med egen hand göra papplådorna till 
universitetets mineralsamling för att få dem till några riksdaler bättre pris 
per tusendet. Lychnell är så försupen, att han mistat sin vice adjunktsplats 
i Uppsala, hvartill han varit förordnad, emedan den ordinarie adjunkten 
Wallqvist ingenting annat gör än tager lönen.” 

I Lund, där Jonas Albin Engeström innehade professuren, var situationen 
inte mycket bättre. Jacob Berzelius’ internationellt framstående kemiska la-
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boratorium i Stockholm erbjöd en fullständig kontrast till de båda univer-
siteten. Även om Berzelius verkade utanför universitetsmiljöerna spelade 
han en viktig roll vid professorstillsättningar och andra befordringsärenden. 
Uppenbarligen hade han en längre tid planerat för att försöka förbättra den 
vetenskapliga verksamheten vid de båda lärosätena, men han insåg att detta 
var utsiktslöst så länge de båda professurerna innehades av äldre män, av 
vilka en (Engeström) dessutom var alkoholiserad.

Sommaren 1846 avled Engeström, vilket gjorde det möjligt för Berzelius 
att börja spela ut sina kort. I Lund fanns redan hans elev, adjunkten Nils  
Johan Berlin, som tidigare hade varit docent i Uppsala. På lärostolen i Upp-
sala hade Berzelius däremot tänkt placera en annan av sina lärjungar, Lars 
Svanberg. Denne hade bedrivit studier vid universitetet under 1820-talet. 
Han hade haft för avsikt att ägna sig åt bergsvetenskapen, men avstod ef-
tersom det ännu fordrades betyg även från juridiska fakulteten för den som 
skulle undergå bergsexamen. Tillsammans med sin ett år yngre bror Adolf 
studerade Svanberg i stället fysik för Fredric Rudberg, vars forskningar 
kring stelningsmomentet hos sammansatta metaller de fullföljde. De ut-
gav en studie som infördes i Vetenskapsakademiens Handlingar 1830. Ut-
givningen föregicks dock av en kontrovers mellan bröderna Svanberg och 
Rudberg, som uppfattade deras arbete som ett ovälkommet intrång i sin 
egen domän. Berzelius ställde sig på brödernas sida och lät trycka skriften. 
Därmed inleddes ett nära samarbete mellan Berzelius och Lars Svanberg, 
vilket varade fram till Berzelius’ död. 

Med all sannolikhet var det Berzelius som väckte Svanbergs intresse för 
forskning i kemi, eftersom någon sådan inte förekom i Uppsala, bortsett 
från enklare mineralanalyser. På nyåret 1832 inledde Svanberg studier vid 
bergsskolan i Falun, men han återvände till Stockholm året därpå för att bli 
löjtnant vid flottans mekaniska kår. Berzelius hade i det tysta arbetat för 
detta arrangemang och han beredde snart Svanberg tillträde till sitt labora-
torium vid Drottninggatan i Stockholm. År 1840 begärde Svanberg avsked 
från befattningen vid flottan för att helt kunna ägna sig åt naturvetenskap-
liga studier. Han inrättade ett eget laboratorium i sitt hem i Stockholm, 
vilket i praktiken fungerade som en filial till Berzelius’ laboratorium. Under 
1840-talet började han i samråd med Berzelius att planera för en akademisk 
karriär. Svanberg var inte intresserad av att flytta till Lund för att uppträda 
som medtävlare till Nils Johan Berlin. Han insåg dock att han i framtiden 
skulle ha nytta av ett så kallat meriterande förslagsrum, varför han sökte 
Lundaprofessuren. Han bifogade ett intyg från Berzelius, vilket av taktiska 
skäl var återhållsamt formulerat. Tanken var att Svanberg skulle bli förkla-
rad kompetent och därmed bli uppförd på förslag, men utan att framstå som 
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en allvarlig utmanare till Berlin. Taktiken lyckades. Svanberg erhöll andra 
förslagsrum bakom Berlin, som planenligt fick professuren.

Svanberg bidade därefter sin tid i väntan på att lärostolen i Uppsala skulle bli 
ledig. Trots antydningar om motsatsen valde Lars Peter Walmstedt att kvarstå 
som professor, vilket knappast hade ingått i beräkningarna. När Berzelius avled 
1848 förlorade Svanberg sin främste mentor och understödjare. En tröst var att 
han 1850 utsågs till Vetenskapsakademiens kemist. Vid det laget betraktades 
han allmänt som Walmstedts blivande efterträdare. Han hade således gott om 
tid för att förbereda de insatser han avsåg att göra som professor och han bör-
jade formulera ett åtgärdsprogram för att höja nivån på kemin. I detta ingick 
att insamla ritningar till ett antal kemiska laboratorier i Europa; Svanberg insåg 
mycket väl att det förelåg ett desperat behov av nya institutionslokaler.

Svanberg och kemins uppryckning

Redan i början av 1830-talet hade önskemål framförts om en delning av 
professuren i kemi respektive mineralogi. Det dröjde två decennier innan 
denna kom till stånd, vilket skedde i samband med omorganisationen av 
de naturvetenskapliga ämnena efter den linneanska professurens upplös-
ning. I broschyren (ursprungligen en skrivelse till kanslersämbetet) Tankar 
om sättet att ordna för den kemiska vetenskapen vid våra universiteter (1851) 
framlade Svanberg sin uppfattning om hur kemiämnet kunde moderniseras, 
varvid han underströk nödvändigheten av en uppdelning. Den länge emot-
sedda delningen av den äldre kemiprofessuren verkställdes kort därefter, 
varpå Svanberg hösten 1852 förordnades att tills vidare förestå den nya pro-
fessuren i allmän kemi och agrikulturkemi. Följande vår utnämndes han till 
ordinarie professor.

Svanberg var väl införstådd med den arbetsuppgift som väntade. Överst 
på dagordningen stod att finna en lösning på laboratoriefrågan. Någon mer 
avancerad undervisning eller forskning kunde omöjligen bedrivas i avsaknad 
av ett fungerande och modernt laboratorium. Ännu i början av 1850-talet 
var det kemiska laboratoriet inhyst i gamla Laboratorium Chymicum vid 
Västra Ågatan, vilka lokaler var obrukbara för vetenskapliga ändamål. Do-
centen Jöns Larsson Samzelius ledde visserligen laborationer för nybörjar-
studenter, men till särskilt mycket mer förslog inte lokalerna. Under hösten 
1852 inrättade Svanberg ett provisoriskt laboratorium i brodern Adolfs hus 
samtidigt som han arbetade hårt för att få till stånd nya och tidsenliga loka-
ler. Frågan var redan väckt när han tillträdde som professor. Resultatet blev 
Chemicum vid Carolinaparken som togs i bruk på nyåret 1859. 

Genom hela 1850-talet arbetade Svanberg oförtröttligt med att orga-
nisera sitt nya ämne, trots de besvärliga omständigheterna. Han var djupt 
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engagerad i uppförandet av den nya institutionsbyggnaden, men den ut-
dragna byggnadsprocessen innebar att undervisningen fick inrättas på ett 
provisoriskt sätt. Svanberg blev indragen i flera konflikter, inte bara med 
den liberala pressen som ifrågasatte det kostsamma byggnadsprojektet. I 
slutet av 1850-talet anförde han den falang som förgäves försökte förhindra 
utnämningen av Edward Walmstedt till professor i mineralogi och geologi. 
När väl Chemicum stod färdigt invecklades Svanberg i en ryktbar fejd med 
studenten Mårten B. Richert (”det Richertska målet”), som utsatte hans kol-
legiala förhållanden med ett flertal konsistorieledamöter för stora påfrest-
ningar. Till detta kom att Svanberg hade att kämpa med motsättningar av 
annat slag. Adjunkten Elof Wallquist erhöll 1853 förflyttning till den nyin-
rättade professuren i medicinsk och fysiologisk kemi vid medicinska fakul-
teten. Adjunkturen i kemi återbesattes inte omedelbart, utan adjunktslönen 
fördelades i stället mellan tre amanuenser. I slutet av 1850-talet utverkades 
särskilda anslag för dessa amanuenser, men först sedan professuren i det nä-
raliggande ämnet mineralogi och geologi blivit besatt med en ny innehavare 
utlystes adjunktsbefattningen. Svanberg ville ha sin elev Johan Lang till ad-
junkt. Denne hade visserligen tillträtt en adjunktur i Lund, men var villig att 
återvända till Uppsala. Lang blev emellertid förbigången av Johan Fredrik 
Bahr, som hade studerat vid Robert Bunsens laboratorium i Heidelberg. Han 
var en framstående forskare men kom inte överens med Svanberg.

År 1865 inrättade Bahr ett särskilt laboratorium för analytisk kemi i 
Chemicum som var helt skilt från Svanbergs. De båda laboratorierna hade 
separata ingångar, eftersom Svanberg och Bahr ogärna hade med varandra 
att göra. Svanbergs laboratorium bestod av en stor laboratoriesal (”Stallet”) 
med trettiotvå platser för nybörjare samt tre rum för mer avancerade stu-
denter. Vidare fanns ett amanuensrum och ett arbetsrum för professorn. I 
denna miljö trivdes Svanberg utmärkt; han var en handfast, praktiskt lagd 
experimentator, men knappast någon teoretiker. Undervisningen var orga-
niserad så att de nya studenterna först fick lära sig att framställa enklare 
metallsalter i ”Stallet”. Därefter följde en kurs i kvalitativ analys. Dessa båda 
moment var allt som krävdes för de medicine studerande som skulle avlägga 
medicofilosofisk examen. För de studenter som avsåg att fördjupa sig inom 
kemin väntade däremot fortsatta studier för Bahr vid det analytiska labora-
toriet. Avslutningsvis fick de återvända till det allmänna laboratoriet för att 
genomföra de laborationer som krävdes för filosofie kandidatexamen.

Omfattande administrativa göromål, en stor undervisningsbörda, olika 
konflikter och den utdragna byggnadsprocessen gjorde att Svanberg inte fick 
tid att i någon större utsträckning ägna sig åt egen forskning. Han blev därför 
ingen vetenskaplig nydanare men spelade en viktig roll som disciplinbygga-
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Skolbildaren Lars Svanberg
Efter sitt tillträde som professor i början av 1850-talet lade Lars Svanberg ned ett omfat-
tande arbete för att bygga upp det tidigare eftersatta kemiämnet. Till stor del genom hans 
insatser kunde det nya Chemicum vid Engelska parken tagas i bruk i början av 1859. Svan-
bergs roll som disciplinbyggare var dock inte bara begränsad till själva institutionsbyggnaden, 
utan gällde i hög grad den forskarmiljö han skapade inom dess väggar. 

Stora förhoppningar sattes till Carl Michaëlson, som 1860 disputerade över ämnet 
Om svafvelsyrlighet. Han hade studerat för Robert Bunsen i Heidelberg samt i både 
Wiesbaden och Paris. Från slutet av 1864 var han verksam som docent vid universitetet, 
men en lungsjukdom tvingade honom att besöka varmare breddgrader. Senvintern 1866 
avled han, ännu inte trettio år fyllda, av tyfus i Asyut i Övre Egypten. Testamentariskt 
övergick hans geologiska samlingar till universitetet respektive Mineralogiska sällskapet.

Gustaf de Laval, känd som uppfinnare av bland annat centrifugalseparatorn, försva-
rade 1872 avhandlingen Om wolfram och dess klorföreningar. Samma år disputerade Otto 
Pettersson, som också kom att göra sin huvudsakliga insats utanför universitetet. Till-
sammans med Lars Fredrik Nilson ägnade han sig bland annat åt att fastställa fysiska 
egenskaper vid höga temperaturer hos klorider av ämnen som krom, järn och alumi-
nium. Han blev docent i fysikalisk kemi 1874 och innehade professuren i kemi vid Stock-
holms högskola från 1881 till 1909. Även Albert Atterberg disputerade 1872. Han blev 
docent i kemi och verkade sedan som tillförordnad adjunkt vid mitten av 1870-talet. År 
1877 utnämndes han till föreståndare för den kemiska stationen i Kalmar, där han bland 
annat studerade korn- och havresorternas systematik.

Till Svanbergs elever kan även räknas agrikulturkemisten vid Ultuna lantbruksinstitut 
och Lantbruksakademien Carl Erik Bergstrand, kemisten vid Rörstrands porslinsfabrik 
Jacob August Norblad, överingenjören Åke Ekstrand, professorn vid Tekniska högskolan 
Fredrik Ekman, Umeålektorn Niclas Pahl, professorn i kemi och farmaci vid Karolinska 
institutet Severin Jolin samt, inte minst, de tre forskare som sökte professuren efter hans 
pensionering 1874: Per T. Cleve, Lars Fredrik Nilson och Johan Lang. 

Lars Svanberg.
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re, framför allt genom sitt arbete för Chemicums tillkomst. Vid 1800-talets 
mitt hade det varit svårt att över huvud taget uppbringa några kompetenta 
kandidater till lärostolarna i kemi vid de båda universiteten. När Svanberg 
avgick med pension 1874 var situationen en helt annan; mer än trettio fram-
stående kemister hade då fått sin skolning vid hans laboratorium. Svanberg 
avled 1878. Sju år senare avtäcktes hans imposanta minnesvård av polerad 
svart granit på Uppsala gamla kyrkogård. Monumentet placerades strate-
giskt intill södra kyrkogårdsmuren i rak linje med Gamla Chemicum – den 
institutionsbyggnad som blev Svanbergs bestående livsverk.

Cleve och Widman

Efter Svanbergs avgång uppehölls professuren av Lars Fredrik Nilson. Denne 
blev vid tillsättningen förbigången av Per T. Cleve, som enhälligt uppfördes 
i första förslagsrum av konsistoriet. Cleve hade redan vid tjugoett års ål-
der utgivit sitt första vetenskapliga arbete, vilket ägnades de ammonikaliska 
kromföreningarna, som kort dessförinnan hade upptäckts av den franske 
kemisten Edmond Frémy. Cleve blev docent i organisk kemi under Svanberg 
1863. Till en början hade hans intressen främst omfattat mineralogin och 
åren före disputationen hade han gjort viktiga insatser som amanuens vid 
universitetets mineraliekabinett. Sedan han blivit docent övergick han dock 
till kemin, som erbjöd bättre framtidsutsikter. Under 1860-talets andra hälft 
genomförde Cleve studieresor till flera europeiska länder. Med hjälp av Let-
terstedtska stipendiet reste han till bland annat USA, Kanada och Västin-
dien i slutet av 1860-talet. Efter hemkomsten blev han uppförd på första 
förslagsrummet till professuren i kemi och kemisk teknologi vid Tekniska 
institutet (Tekniska högskolan) och förestod en tid Riksmuseets mineralo-
giska avdelning.

På hösten 1874 tillträdde Cleve professuren och året därpå gick Johan 
Fredrik Bahr i pension. Det innebar att de båda kemiska laboratorierna 
kunde slås samman till laboratoriet för allmän och analytisk kemi. Därmed 
avskaffades den föga idealiska uppdelningen av ämnet, som varit en följd av 
de personliga motsättningarna mellan Svanberg och Bahr. Under 1860-talet 
hade Lundaprofessorn Wilhelm Blomstrand i Sverige introducerat de nya 
idéer inom den kemiska vetenskapen, som börjat göra sig gällande något de-
cennium efter Berzelius’ död. I Uppsala förblev dock traditionen från Berze-
lius levande under hela Svanbergs tid som professor. Cleve hade skolats i den 
berzelianska traditionen och hans tidigare arbeten om platinabaserna följde 
detta system. Efter hemkomsten från USA-resan 1868 fortsatte han sina 
forskningar vid Vetenskapsakademiens laboratorium. Ungefär samtidigt ut-
kom Blomstrands epokgörande studie Chemie der Jetztzeit och Cleve vanns 
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snart för de nya läror som däri utlades. Utifrån Blomstrands teorier började 
han därför revidera sina tidigare arbeten och resultat. År 1872 sammanfatta-
de han sin forskning kring metallernas komplexföreningar i On ammoniacal 
platinum bases. Redan 1869 hade han blivit invald i Vetenskapsakademien.

Under 1870-talet övergav Cleve studiet av komplexkemin för att i stäl-
let ägna sig åt jordmetaller och jordartskemi. Ur små fragment försökte han 
isolera och identifiera nya grundämnen. Han anknöt därmed till en svensk 
forskningstradition men även till den ryske forskaren Dmitrij Mendelejev, 
som just vid denna tid uppställde sitt periodiska system. Cleve blev en skol-
bildare genom sin jordartsforskning och det material, som han samlade ihop, 
låg senare till grund för flera studier: Carl von Schéele undersökte praseodi-
dym (1898), Carl Benedicks skrev om gadolinium (1899), hans dotter Astrid 
Cleve behandlade ytterbium (1901) och Otto Holmberg skildrade neodym 
(1903 och 1906). Över huvud taget framstod Chemicum som en livaktig 
forskningsmiljö under Cleves tid som professor. Själva institutionsbyggna-
den Chemicum, som vid invigningen 1859 hade framstått som ett natur-
vetenskapligt palats, motsvarade däremot inte nyare tiders behov. Under 
hösten 1904 togs till slut ett nytt Chemicum i bruk, beläget alldeles intill 
det gamla längs Carolinaparken. Inflyttningen i den nya byggnaden skedde 
kort före Per T. Cleves pensionering, men professorn tog aktiv del i flytt-
ningsarbetet. Vågar och andra ömtåliga instrument bar han själv över till nya 
Chemicum, eftersom han inte ville lämna dem i stadsbudens händer.

Bland Cleves bestående insatser bör nämnas att han var med om att upp-
täcka tre olika grundämnen. År 1878 upptäckte han holmium (uppkallat 
efter Stockholm) vid undersökningar av mineraler från Ytterby gruva på 
Resarö i Vaxholm utanför Stockholm. Samma ämne hade emellertid – utan 
hans vetskap – kort dessförinnan identifierats spektroskopiskt av de båda 
schweiziska kemisterna Marc Delafontaine och Jacques-Louis Soret. Äran 
av upptäckten av grundämnet thulium (efter Thule, den latinska benäm-
ningen på Norden) behövde Cleve däremot inte dela med någon. Även detta 
ämne urskilde han i mineraler från Ytterby. I mitten av 1890-talet tillhörde 
Cleve de kemister som ungefär samtidigt, men oberoende av varandra, på-
visade existensen av helium. Utöver sina mer vetenskapliga arbeten utgav 
Cleve läroböcker i både organisk och oorganisk kemi, och han medverkade 
i Axel Keys och Gustaf Retzius’ populärvetenskapliga översikt Ur vår tids 
forskning.

Cleve, som av sina studenter erhöll smeknamnet Pt Cl4 (den kemiska for-
meln för en platinaförening), var således i grunden kemist, men han ägnade 
sig även åt botanik, geologi och framför allt oceanografi. Studieresan till 
Västindien och USA resulterade bland annat i studien On the geology of the 
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north-eastern West India islands (1871). Från resan hemförde han dessutom 
rika samlingar av bland annat fossil. Åren kring sekelskiftet 1900 bedrev han 
dessutom forskningar inom oceanografi. Tillsammans med Otto Pettersson 
vistades han på Västkusten för att utföra havsvattensundersökningar i syfte 
att befrämja fisket. Cleve utgav inom detta område bland annat studien A 
treatise on the phytoplankton of the Atlantic (1897). Efter pensioneringen hade 
han planerat att helt ägna sig åt planktonforskning. Han flyttade därför till 
Göteborg för att kunna arbeta vid Bornö hydrografiska station, men insjuk-
nade i lungsäcksinflammation och dog i juni 1905 efter bara fyra månader 
som emeritus.

Lars Fredrik Nilson, som sökte professuren i konkurrens med Cleve, 
hade också studerat under Svanberg, vars minne han vårdade med stor pie-
tet. Nilson blev docent 1866 och verkade därefter som amanuens vid Che-
micum. Han ägnade sig främst åt den oorganiska kemin och gjorde sig känd 
för sin experimentella skicklighet. Han samarbetade ofta med sin amanu-
enskollega Jacob August Norblad och genomförde en rad undersökningar av 
olika metallers atomvikt tillsammans med Otto Pettersson. Främst har Nil-
sons namn blivit förknippat med upptäckten av grundämnet skandium 1879 
(även detta grundämne upptäcktes i mineral från Ytterby gruva). Efter att 
ha studerat för den tyske kemisten Robert Bunsen förordnades Nilson 1873 
att vikariera för Johan Fredrik Bahr som adjunkt och laborator i kemi. Två år 
senare blev han ordinarie innehavare av kemiadjunkturen, som 1878 ombil-
dades till en extra ordinarie professur i analytisk kemi. I början av 1880-talet 
lämnade han universitetet och professuren sedan han blivit utnämnd till fö-
reståndare för den agrikulturkemiska avdelningen vid Lantbruksakademien. 
Han ägnade sig även fortsättningsvis åt vetenskapligt arbete, bland annat 
utförde han kemiska analyser av komjölk.

Oskar Widman biträdde vid undervisningen i kemi under flera år innan 
Nilsons extra ordinarie professur kunde återbesättas. När tjänsten utlystes 
var Widman den ende kandidaten. I ett tidigt skede hade även den tillför-
ordnade laboratorn i Lund Peter Claesson (senare Klason) inlämnat en an-
sökan men lundensarna ville gärna behålla honom och när han erbjöds fast 
anställning återtog han sin ansökan till Uppsalaprofessuren. Widman, som 
utnämndes på hösten 1885, var skolad vid Uppsalalaboratoriet men intog en 
självständig ställning gentemot sina båda lärare, Svanberg och Cleve. Han 
hade disputerat 1877 på en avhandling om naftalins klorföreningar, varefter 
han genomförde två studieresor till utlandet, vilka blev av desto större be-
tydelse för honom. Sommaren 1878 besökte han Tyskland, Österrike, Italien, 
Schweiz och Frankrike. Tyskland utgjorde målet för Widmans andra resa, 
som anträddes hösten 1879 sedan han erhållit riksstatens större resestipen-



237

FilosoFiska FakUlteten: natUrvetenskap

dium. Denna gång besökte han ett antal laboratorier, däribland Laborato-
rium der Akademie der Wissenschaften i München, vilket leddes av Adolf 
von Baeyer, som långt senare (1905) erhöll Nobelpriset i kemi. I München 
stod den organiska kemin stark och det vetenskapliga åskådningssätt, som 
Widman där mötte, kom att i hög grad influera honom. Snart framstod han 
som Münchenskolans främsta representant i Sverige.

Från hösten 1885 och tjugo år framåt ledde Widman kemiämnet tillsam-
mans med den ordinarie professorn Per T. Cleve. I huvudsak var det Wid-
man som drev frågan om en ny institutionsbyggnad för Uppsalakemisterna 
och det var han som författade de utredningar som låg till grund för Kungl. 
Maj:ts propositioner i detta ärende 1898 respektive 1900. I september 1904 
invigdes det nya Chemicum vid Carolinaparken. Drygt ett år senare kallades 
Widman utan ansökan till den ordinarie professuren, som han redan hade 
uppehållit efter Cleves pensionering. Widmans vetenskapliga författarskap 
rörde nästan uteslutande den organiska kemin, särskilt de aromatiska fören-
ingarna. I likhet med Cleve författade han både läroböcker och populärve-
tenskapliga framställningar. Han var lokalpolitiskt engagerad och innehade 
en rad förtroendeuppdrag, till exempel i stadsfullmäktige och landstinget.

Efter Cleves avgång i början av 1905 föreslog fakulteten att kemiämnets 
båda professurer, den ordinarie i allmän och åkerbrukskemi samt den extra 
ordinarie i analytisk kemi, framdeles skulle benämnas allmän och oorga-
nisk kemi respektive organisk kemi. I september 1905 godkändes förslaget 
i princip av Kungl. Maj:t, men det bestämdes att de båda tjänsterna enbart 
skulle benämnas professurer i kemi, varav dock den ena med undervisnings-
skyldighet i allmän och oorganisk kemi, den andra i organisk kemi. När 
den ordinarie professuren blev ledig fick sektionen rätt att kalla den extra 
ordinarie professorn, som efter transporten kunde behålla sina gamla läro-
ämnen. Vidare fastslogs att den ordinarie professorn skulle vara prefekt för 
kemiska institutionen

Bland Cleves och Widmans elever fanns Adolf Bladin, som under 1880- 
och 1890-talen utgav en rad arbeten inom den organiska kemin. Han stu-
derade de ämnen som bildas när cyan inverkar på aromatiska diaminer. Ut-
ifrån detta kunde han presentera några derivat av det dessförinnan okända 
kinoxalinet. Tillsammans med den tyske kemisten Oscar Hinsberg, som 
vid samma tid företog liknande experiment, räknas han som upptäckare av 
kinoxalinföreningarna. Bladin studerade därefter triazol- och tetrazolderivat 
och utgav Ueber Triazol- und Tetrazolverbindungen (1893), vilket belönades 
med halva årsräntan av Oscar II:s jubelfestdonation. Vid sekelskiftet utsågs 
han till laborator i Lund men dog kort därefter. Bland Uppsalakemisterna 
vid denna tid kan vidare nämnas Herman Juhlin-Dannfeldt, Henrik Gustaf 
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Söderbaum, Albert Vesterberg, Wilhelm Palmaer, Abraham Langlet, Carl 
Kullgren och Daniel Strömholm. I en något senare forskargeneration fanns 
docenten Håkan Sandqvist, som fungerade som biträdande lärare under öv-
ningarna i organisk syntes samt uppehöll professuren efter Widmans avgång 
1917. Jämnårig med Sandqvist var Ragnar Widman, son till Oskar Widman, 
som var amanuens vid Kemikum och blev docent efter disputationen 1912. 
Den yngre Widman verkade senare som skolman och rektor.

Strömholm, Svedberg och isotoperna

Docenten Daniel Strömholm förordnades 1905 att uppehålla den extra or-
dinarie lärostolen sedan Oskar Widman övergått till den ordinarie profes-
suren, vilken blivit ledig efter Cleves pensionering. Flera andra kemister 
gjorde dock Strömholm rangen stridig när tjänsten skulle tillsättas. Förutom 
från Strömholm inkom nämligen ansökningar från Albert Vesterberg, Carl 
Benedicks, Carl Kullgren, Wilhelm Palmaer och Abraham Langlet. De tre 
sistnämnda återtog dock sina ansökningar, varför konkurrensen stod mel-
lan Strömholm, Vesterberg och Benedicks. Sakkunniga var Oskar Widman, 
Otto Pettersson och Lundaprofessorn Johan Martin Lovén. Både Widman 
och Lovén tillerkände Strömholm förstarummet före Vesterberg och Bene-
dicks. De ifrågasatte inte att Benedicks var en mycket framstående forskare, 
men påpekade att hans meriter främst rörde fysik, mineralogi och kristallo-
grafi. Inom den renodlade kemin kunde han endast uppvisa en skrift, näm-
ligen ett arbete om gadolinet från 1899. Lovén ansåg därför att en utnäm-
ning av Benedicks skulle skapa farliga prejudikat och öka risken ”att vi finge 
de kemiska lärostolarna vid våra högskolor besatta med, låt vara framstå-
ende, fysiker och mineraloger, hvilkas kemiska erfarenhet kanske inskrän-
ker sig till det för sysselsättningen med deras specialgebit oundgängliga”.  
Om Strömholm hade både Widman och Lovén däremot mycket gott att 
säga, även om de påpekade att hans skrifter till språk och form var onödigt 
tunga och svårtillgängliga.

Otto Pettersson fäste däremot mindre vikt vid att Benedicks’ arbeten 
hörde till ämnets periferi och uppförde honom i förstarummet. I såväl sek-
tionen som konsistoriet var dock stödet för Strömholm utbrett. Benedicks 
överklagade och protesterade framför allt mot Widmans utlåtande. Besvä-
ren lämnades utan avseende, varefter Strömholm utnämndes i maj 1908. 
Tjänsten omvandlades till en ordinarie professur ett halvår senare.

Strömholm hade kommit till Uppsala i september 1888, ännu inte sjutton 
år fyllda. Han studerade humaniora, särskilt historia, men övergick till ke-
min i mitten av 1890-talet. På Per T. Cleves inrådan började han studera en 
grupp organiska svavelföreningar (sulfoniumföreningar), vilket avsatte flera  
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uppsatser och till slut gradualavhandlingen Om sulfin- och tetinföreningar 
(1899). Efter disputationen övergick Strömholm till den oorganiska kemin. 
Han behandlade bland annat basiska blysalter, ammoniakaliska kvicksil-
verföreningar samt kvicksilverklorid-dubbelsalter av organiska baser. I sina 
studier av de komplexa kvicksilverföreningarna (en av dessa fick namnet 
”Strömholms salter”) hämtade han inspiration från den schweiziske kemis-
ten Alfred Werner, som erhöll Nobelpriset några år senare. Under 1908 och 
1909 svarade Strömholm för en uppmärksammad forskningsinsats tillsam-
mans med den unge docenten The Svedberg. Efter omfattande experimen-
talundersökningar kartlade de – bara ett drygt decennium efter Henri Bec-
querels upptäckt av radioaktiviteten – de radioaktiva grundämnenas kemi. 
Bakgrunden till projektet var i korthet denna. Per T. Cleve och hans elever 
hade ägnat de sällsynta jordarternas kemi stor uppmärksamhet. Den siste 
egentlige representanten för denna jordartsforskning var Otto Holmberg, 
men de svårseparerbara och likartade egenskaper som uppenbarligen fanns 
hos dessa jordarter lockade till spekulation om andra grundämnens enhet-
lighet. Strömholms idé att begagna isomorfin för att finna likheter mellan 
radioaktiva och inaktiva ämnen visade sig härvidlag vara fruktbar. På detta 
sätt klarlade Strömholm och Svedberg att atomer av samma grundämne 
kunde uppträda i flera varianter, det vill säga olika atomslag, med likartade 
egenskaper (vad som senare fick namnet isotoper). Strömholm svarade för 
de kemiska experimenten, Svedberg utförde strålningsmätningen. Redan i 
mitten av 1880-talet hade flera forskare diskuterat möjligheten av isotopers 
existens, men först Strömholm och Svedberg kunde med visshet fastslå det-
ta förhållande.

I december 1908 gästades Uppsala av Ernest Rutherford, som några dagar 
tidigare hade mottagit Nobelpriset i kemi. ”Med stort intresse”, skrev tid-
ningen Upsala i sin rapport, ”syntes han [Rutherford] f.ö. taga del af de af prof. 
Strömholm och docenten Svedberg nyligen utförda undersökningarna af de 
radioaktiva ämnenas kemi.” Referatet förefaller ha varit något förskönande, 
särskilt i jämförelse med vad Svedberg själv uppger i sina självbiografiska 
anteckningar. Enligt dessa var det nämligen just Rutherfords tveksamhet, 
som gjorde att deras resultat om isotoperna formulerades mycket försiktigt: 
”Den 13 dec. besökte han [Rutherford] Uppsala och jag fick i uppdrag av 
Oscar Widman att hjälpa till med visningen av Kemikum. Jag berättade 
för honom om Strömholms och mina isomorfinförsök. ’That’s adsorption’, 
förklarade han, och mina motförklaringar tog han inte mycken notis om.” 
Upptäckten av isotopbegreppet attribueras därför till den brittiske radio-
kemisten Frederick Soddy, som kort efter Svedberg och Strömholm på ett 
mer systematiskt sätt visade att radioaktiva ämnen kunde ha flera isotoper 
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med olika atommassa. Det var bland annat för denna upptäckt som Soddy 
tilldelades 1921 års Nobelpris i kemi.

Strömholm inrättade sin avdelning för oorganisk kemi i Chemicums bot-
tenvåning medan den organiska kemin under Oskar Widmans ledning hu-
serade på våningen ovanför. Strömholm var en ensamforskare med få egna 
elever; samarbetet med Svedberg utgjorde ett lysande undantag. I politiskt 
hänseende intog han en kulturradikal position och redan under studietiden 
hade han anslutit sig till Verdandi. På Tidens förlag utgav han anonymt den 
utopiska skildringen Rymdresor (1917), en satir över pansarbåtsinsamlingen 
och bondetåget. Långt senare utgav han Naturvetenskapliga essäer (1950), 
men han författade dessutom en rad uppsatser om mytologi och antikens 
historia. Under 1920-talet publicerade han religionshistoriska artiklar i den 
ansedda engelska tidskriften The Hibbert Journal. Han lämnade efter sig ett 
stort antal otryckta manuskript, däribland skådespel, essäer och kortberät-
telser. Han pensionerades 1936.

Fysikalisk kemi

Otto Pettersson utsågs till docent i fysikalisk kemi i mitten av 1870-talet 
och samarbetade under de följande åren med Lars Fredrik Nilson, bland 
annat kring studiet av grundämnet beryllium. Han lämnade Uppsala som-
maren 1881 sedan han erhållit en lärartjänst vid Stockholms högskola, där 
han några år senare blev professor. Svante Arrhenius, som åhört Petterssons 
föreläsningar i Uppsala, utsågs på hösten 1884 till docent i fysikalisk kemi 
vid universitetet. Det skedde först sedan Wilhelm Ostwald ingripit och för-
klarat att Arrhenius’ avhandling utgjorde ett banbrytande arbete. I Uppsala  
hade Arrhenius bemötts med skepsis av professorerna i kemi och fysik. När 
väl den fysikaliska kemin blivit etablerad som en underdisciplin intog Cleve 
inte någon fientlig hållning mot det nya ämnet, men personligen kände han 
en motvilja mot att föra kemin alltför nära fysikens domäner.

Professorstillsättningen efter Cleves avgång aktualiserade den fysikaliska 
kemins ställning. Carl Benedicks – som sedan 1904 var docent i fysikalisk 
kemi, men vars avhandling hade lagts fram inom fysiken – blev förbigången 
av Daniel Strömholm, eftersom han ansågs företräda en perifer del av ke-
miprofessurens ämnesområde. Meningarna om detta gick emellertid isär. 
I mars 1905 hade sektionen slagit fast att allmän kemi endast utgjorde ett 
annat uttryck för fysikalisk kemi. I samband med att de båda professurerna 
kopplades till organisk respektive oorganisk kemi bestämdes att den all-
männa kemin skulle sammanföras med den oorganiska, med vilken den an-
sågs ha mest gemensamt. Knut Ångström hänvisade till detta beslut när han 
i konsistoriet ifrågasatte sakkunnigmajoritetens rätt att uppföra Benedicks i 
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tredje förslagsrum med motiveringen att den fysikaliska kemin endast till-
hörde ämnets utkant. Enligt Ångström var den fysikaliska kemin lika rele-
vant som den oorganiska kemin, men för denna ståndpunkt fick han inte 
gehör i konsistoriet.

Benedicks gick miste om befordran, men förefaller sedan ha accepterat 
att hans forskning främst rörde fysik, inte kemi. Järnets och stålets egen-
skaper utgjorde hans specialområde men hans naturvetenskapliga intres-
sen spände över vida fält. Han utsågs till professor i fysik vid Stockholms 
högskola 1910. Hans elev Ragnar Arpi, som också ägnade sig åt metallernas 
fysikaliska kemi, följde med till Stockholm. 

I Uppsala var återväxten inom den fysikaliska kemin väl tryggad genom 
docenten The Svedberg, som skrivits in vid universitetet i januari 1904. Han 
hade övervägt att ägna sig åt botanik, men beslutade sig för att studera kemi. 
Han grep sig an uppgiften med stor målmedvetenhet. I september 1905 av-
lade han filosofie kandidatexamen och redan vid denna tidpunkt hade han, 
troligen under inflytande av den österrikiske kemisten Richard Zsigmondys 
samma år utgivna Zur Erkenntnis der Kolloide, bestämt sig för att fördjupa 
sig inom kolloidkemin. Svedberg blev amanuens och inrättade ett eget la-
boratorium i Chemicums norra flygel. I december 1907 försvarade han sin 
avhandling Studien zur Lehre von den Kolloiden Lösungen, i vilken han sam-
manfattade sina forskningar kring framställning av metallkolloider och kol-
loidpartiklarnas rörelse (den så kallade Brownska rörelsen). Avhandlingen 
erhöll högsta betyg för både författande och försvar. På mindre än fyra år 
hade Svedberg således avancerat från recentior till docent. Redan innan han 
anlänt till Uppsala var han omtalad för sin osedvanliga kapacitet – och dessa 
förhoppningar motsvarade han till fullo. 

Under sommaren 1908 genomförde Svedberg och hans tre medamanuen-
ser vid Kemikum – Otto Holmberg, Ragnar Widman och Håkan Sandqvist 
– en studieresa till Tyskland. I Berlin besökte de kemisten Walther Nernst, 
som då var sysselsatt med termokemiska experiment vid låga temperaturer 
(för vilka han tilldelades Nobelpriset 1920). I Leipzig respektive Göttingen 
sammanträffade de med kolloidkemisterna Alfred Lottermoser och Richard 
Zsigmondy. Hos Zsigmondy, som erhöll 1925 års Nobelpris, fick Svedberg 
uppslaget till Sven Odéns avhandlingsämne om kolloidalt svavel. Efter hem-
komsten till Uppsala inledde Svedberg olika kolloidkemiska experiment 
samt påbörjade arbetet med handboken Die Methoden zur Herstellung kol-
loider Lösungen anorganischer Stoffe (1909). 

Svedbergs intresse för grundämnet svavel hade bland annat väckts av 
 August Strindbergs kemiska skrifter. Svedberg korresponderade med Strind-
berg, men dennes intresse svalnade när författaren insåg att Svedberg inte 
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delade hans ståndpunkt. År 1909 lyckades Svedberg och Sven Odén utverka 
en audiens hos Strindberg, i första hand för att få veta om han skulle vara 
intresserad av att en insamling startades för att inköpa hans manuskript. I 
sin självbiografi lämnar Svedberg denna skildring av besöket i Blå Tornet: 
”En tant kom och öppnade och efter att noga ha kontrollerat oss släppte 
hon in oss. Strindberg tog emot i nattrock och visade bl.a. ett skåp fullt 
av – opublicerade – kemiska manuskript – ’tjugu års mödor’ sade han med 
någon överdrift. Han erbjöd mig att få ordna, bearbeta och eventuellt utge 
dessa. Men han läste väl obenägenhet i mitt ansikte, ty innan jag hann svara, 
övergick han till annat och saken kom ej mer på tal.” År 1918, sex år efter 
Strindbergs död, införde Svedberg artikeln ”Strindberg som kemist” i Forum.

Från 1909 var Svedberg förordnad att föreläsa i fysikalisk kemi samt att 
leda laboratorieövningarna inom ämnet. Vid samma tid genomförde han 
tillsammans med Daniel Strömholm de ovan nämnda studierna över de ra-
dioaktiva grundämnenas kemi. År 1912 framlade Svedberg sitt banbrytande 
arbete Die Existenz der Moleküle, där han slutgiltigt bevisade molekylernas 
existens och därmed gendrev Wilhelm Ostwald, som vid 1900-talets början 
hade ifrågasatt atom- och molekylteorierna.

På våren 1909, när Otto Pettersson drog sig tillbaka för att helt ägna sig 
åt oceanografi, blev hans professur vid Stockholms högskola ledig. Från hög-
skolans sida försökte man rekrytera Svedberg till platsen. Gerard De Geer 
begav sig till Uppsala för att övertala Svedberg, som dock avböjde. Oskar 
Widman bad honom enträget att stanna vid universitetet. Widman utver-
kade snabbt ett anslag och lovade att verka för tillkomsten av en personlig 
forskningsprofessur, vilket Svedberg fann mer tilltalande är den undervis-
ningstyngda Stockholmsprofessuren.

Tillsammans med Daniel Strömholm väckte Oskar Widman i septem-
ber 1911 ett förslag i sektionen om inrättandet av en personlig professur för 
Svedberg. Förslaget antogs av riksdagen 1912, varefter Svedberg utnämndes 
till professor i fysikalisk kemi från nyåret 1913. Den nya professuren finan-
sierades delvis genom Carl Fredrik Liljevalchs omfattande testamentariska 
donation, som bland annat erbjöd medel för att skapa dylika personliga pro-
fessurer. Svedberg innehade professuren fram till pensioneringen 1949 varför 
en stor del av hans mångsidiga verksamhet inföll under den senare epoken.

En tidig elev till Svedberg var Sven Odén, som blev docent 1913 sedan han 
försvarat en uppmärksammad avhandling om svavelkolloider, ett ämne som 
anknöt till Svedbergs forskningsområden. Odén blev en mycket framstå-
ende kolloidkemist och i början av 1920-talet var han professor i oorganisk 
kemi vid Tekniska högskolan. Han ägnade sig även åt jordundersökningar 
och lade längre fram grunden till ämnet marklära vid Lantbrukshögskolan, 
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numera Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala. Under några år från 1914 
verkade Svedbergs nära vän Harald Nordenson som docent i fysikalisk kemi. 
Han var son till Erik Nordenson och bror till Wilhelm Nordenson, vilka 
båda var oftalmiatriker och ögonläkare. Harald Nordenson fullföljde där-
emot inte den akademiska karriären; han lämnade i stället universitetet för 
en karriär som industriman och riksdagsledamot för högern. Trots sin natur-
vetenskapliga bakgrund ställde han sig på filosofernas sida i den debatt som 
fördes om giltigheten av Einsteins relativitetsteori åren kring 1920.

Fysik

Under 1600-talets förra hälft var de så kallade matematiska vetenskaperna 
representerade med tre lärostolar vid universitetet, nämligen för astronomi, 
geometri samt optik/mekanik. Genom 1655 års konstitutioner inskränktes 
emellertid professurernas antal till två, matematik respektive astronomi. 
Först 1750 fick fysiken en egen lärostol med Samuel Klingenstierna som 
förste innehavare och därefter dröjde det drygt ett sekel innan ämnets lä-
rarresurser ytterligare förstärktes. Ännu kring 1820 betraktades fysiken all-
mänt som ett tämligen obetydligt ämne, men femtio år senare räknades 
det bland de centrala naturvetenskapliga disciplinerna. För Uppsalafysiken 
blev 1800-talets andra hälft en genombrottstid och institutionen intog en 
dominerande ställning i landet. Två tredjedelar av alla svenska disputatio-
ner i fysik 1890 till 1929 ägde rum i Uppsala. Stockholm och Lund svarade 
gemensamt för den återstående tredjedelen. Experimentalfysiken utgjorde, 
inte minst i Uppsala, den ledande forskningsinriktningen. Av de fyrtioen 
avhandlingar som framlades i fysik mellan 1890 och 1909 var trettiotre ex-
perimentellt inriktade. Den teoretiska fysiken befann sig i underläge och 
betraktades inte sällan med en viss skepsis.

Den experimentalfysiska traditionen kan sägas ha grundlagts av Fredric 
Rudberg, professor från 1828 till 1839. Under en studieresa till Frankrike 
hade han kommit i kontakt med den internationella forskningen och efter 
hemkomsten bedrev han nydanande experimentalfysiska undersökningar. 
Rudberg framstår därmed som en representant för den mätningsinriktade 
fysik som bröt igenom runt om i Europa. I början av 1830-talet vistades han 
själv i Paris för att inköpa apparater och instrument. Rudberg intresserade 
sig särskilt för jordmagnetiska mätningar och konstruerade för detta ända-
mål ett särskilt järnfritt laboratorium söder om slottet. För de studenter 
som så önskade höll kan särskilda praktiska övningar i fysiska kabinettet två 
gånger i veckan. Hans karriär bröts dock i förtid av grav alkoholism och han 
dog på promotionsdagen 1839, ännu inte fyrtio år fyllda. 
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Rudberg följdes 1841 av Adolf Svanberg, som var son till Jöns Svanberg. 
I likhet med fadern var han i grunden matematiker och hade vid ett till-
fälle uppehållit den matematiska professuren. Under det dryga decennium 
som Adolf Svanberg innehade lärostolen utvecklades ämnet i en mer teo-
retisk riktning än vad som varit fallet under den experimentellt inriktade 
företrädaren. Adolf Svanberg genomförde dock även termoelektriska un-
dersökningar samt konstruerade en bolometer, ett instrument för mätning 
av värmestrålning från solen. År 1845 lyckades han dessutom utverka att 
fysikämnet fick tillgång till tre rum i konsistoriehuset vid S:t Eriks torg, 
vilka tidigare hade inhyst studenthäktet. I mitten av 1850-talet tvingades 
Svanberg begära sjukledigt till följd av ett slaganfall. Han flyttade till Stock-
holm, där han avled tre år senare. Under Svanbergs sjukfrånvaro uppehölls 
lärostolen av docenten Albert Holmgren. Denne sökte professuren tillsam-
mans med Anders Ångström och Erik Edlund, men återkallade sin ansökan 
i ett tidigt skede. Holmgren flyttade i stället till Lund, där han under många 
år innehade professuren.

Anders Ångström och spektralanalysen

Anders Ångström hade flera gånger vikarierat för den sjuklige Adolf Svan-
berg och han framstod efter dennes död som den naturlige efterträdaren. 
Ångström hade varit elev till Fredric Rudberg och disputerat på avhand-
lingen Om conisk refraktion (1839). Med all säkerhet hyste Ångström för-
hoppningar om att med tiden kunna efterträda Rudberg som professor, men 
vid dennes tidiga bortgång 1839 kunde han ännu inte konkurrera med Adolf 
Svanberg. Han övergick i stället till astronomin och bedrev studier för Nils 
Haquin Selander vid observatoriet i Stockholm. År 1843 utsågs han till ob-
servator och adjunkt i astronomi under Gustaf Svanberg i Uppsala. Som 
observator ägnade sig Ångström främst åt den teoretiska astronomin, ef-
tersom tillståndet vid observatoriet knappast medgav anställande av några 
mer kvalificerade astronomiska observationer. Han uppmärksammade även 
jordmagnetismen, som blivit möjlig att mäta sedan magnetometerapparater 
hade installerats i Uppsala 1836. Denna verksamhet stod under Gustaf Svan-
bergs översyn, eftersom den ansågs höra till astronomin och inte fysiken. 

År 1843 reste Ångström till München, där Johann von Lamont hade kon-
struerat apparater vars mätresultat avvek från dem som bland annat fanns i 
Uppsala. Av Lamont, som Ångström personligen lärde känna, erhöll han ett 
instrument med vars hjälp han under hemresan utförde mätningar av jord-
magnetismen på ett flertal platser, däribland Paris, Bryssel, Göttingen och 
Köpenhamn. Resultaten sammanställde han i Magnetische Beobachtungen 
bei Gelegenheit einer Reise nach Deutschland und Frankreich im Jahre 1844 
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(1847). Han hade planerat att efter hemkomsten på ett systematiskt sätt 
kartlägga de magnetiska förhållandena i Sverige, varför han under ett flertal 
år genomförde mätningar på olika platser i landet. Under åren som obser-
vator fick Ångström dessutom i uppdrag att sammanställa de magnetiska 
mätningar som blivit utförda i samband med fregatten Eugenies världsom-
segling 1851–53. 

Ångström hade uppehållit Gustaf Svanbergs professur i astronomi un-
der dennes utländska resa 1846–47. I början av 1850-talet fick han vikariera 
på lärostolen i fysik, eftersom den ordinarie innehavaren Adolf Svanberg 
var sjuklig. När denne avled 1857 hyste Ångström förhoppningen att bli ut-
nämnd och det var sannolikt därför som han avböjde en professorskallelse 
från universitetet i Kristiania. Han var emellertid inte väl sedd hos kron-

Ångström far och son
Anders Ångström och Knut Ångström innehade professuren i fysik 1858–74 respektive 
1896–1910. De har båda fått ge namn åt Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitets stora 
anläggning för de teknisk-naturvetenskapliga och matematiska ämnena, som invigdes den 
18 april 1997. Anders Ångströms namn lever dessutom vidare i våglängdsenheten ång-
ström, vilken motsvarar 0,1 nanometer. Både far och son hade sin tjänstebostad i omedelbar 
anslutning till det fysiska laboratoriet, varför den privata och den yrkesmässiga sfären blev 
tätt sammanflätade. Om Knut Ångström skriver The Svedberg i sina självbiografiska anteck-
ningar : ”Ångströms våning och fysiska institutionen gick i ett och man visste aldrig riktigt 
var den ena slutade och den andra tog vid. Efterhand som det kom mer studenter avstod 
Ångström rum efter rum av sin våning.”

Anders Ångström (till vänster) och Knut Ångström (till höger).
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prinsregenten Carl, som utövade ett inflytande i kulisserna trots att han 
inte längre var universitetskansler. Gustaf Svanberg har uppgivit att kron-
prinsen inte ansåg att Ångström passade som professor, varför han försökte 
övertala Vetenskapsakademiens fysiker Erik Edlund att söka professuren. I 
vilken utsträckning det skedde på kronprinsens uppmaning skall vara osagt, 
men Edlund anmälde sig som sökande. I början av mars 1858 återkallade 
han emellertid sin ansökan, men ångrade sig sedan. Ecklesiastikministern 
Lars Anton Anjou tillät honom att kvarstå som sökande. Både Edlunds och 
Anjous agerande väckte förundran. Upsala-Posten undrade ”hvad som hafva 
bevekt prof. Edlund att förnya sin en gång återtagna ansökan” och tillade 
att det är ”med spänd väntan man afvaktar den slutliga utgången af detta 
ansökningsmål, hvilken man ingalunda med någon visshet kan förutse”. Tid-
ningen utgick dock från att Ångström skulle erhålla första förslagsrummet. 
I mitten av april återtog Edlund för andra gången sin ansökan och därmed 
kunde ingenting hindra Ångströms utnämning. Hans tillträde sammanföll 
med färdigställandet av den nya institutionsbyggnaden, som togs i bruk på 
nyåret 1859. Fysikerna flyttade in i det nya Chemicum 1860, varvid ämnet 
fick tillgång till betydligt mer ändamålsenliga lokaler än vad fallet varit tidi-
gare, då man endast förfogade över de tre rummen i konsistoriehuset.

Ångströms vetenskapliga insats har i första hand blivit förknippad med 
spektralanalysen, det vill säga metoden att undersöka olika ämnens struktur 
utifrån deras elektromagnetiska spektrum. Det var ett forskningsområde 
som han var väl lämpad för, eftersom det tillhörde gränslandet mellan fysik 
och astronomi. Hans första arbete inom detta område var uppsatsen ”Optis-
ka undersökningar”, som infördes i Vetenskapsakademiens Handlingar 1853 
och senare översattes till både tyska och engelska. I detta arbete berörde 
Ångström de centrala tankarna kring spektralanalysen, men meningarna går 
isär rörande i vilken utsträckning han föregrep fysikern Gustav Kirchhoffs 
och kemisten Robert Bunsens arbeten från 1859 till 1861, vilka lade grun-
den till den moderna spektralanalysen. Redan under 1860-talet uppstod en 
prioritetsstrid, varvid Ångström för egen del menade att hans ”Optiska un-
dersökningar” i allt väsentligt innehöll en motsvarighet till Kirchhoffs ab-
sorptionslag. Dessutom ansåg Ångström att hans rön utgjorde en förklaring 
till uppkomsten av de fraunhoferska linjerna, det vill säga de mörka absorp-
tionslinjerna i solljusets spektrum, som fått sitt namn efter upptäckaren 
Joseph von Fraunhofer.

Under 1860-talet återupptog Ångström sin forskning kring spektralana-
lysen, varvid han sekunderades av sin docent Robert Thalén. Hans studie om 
solspektrum, Recherches sur le spectre solaire (1868), innehöll en noggrann 
bestämning av våglängderna hos de fraunhoferska linjerna och rönte stor 
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internationell uppmärksamhet. Förutom optiken intresserade sig Ångström 
för värmeläran. Så slutförde han de mätningar av jordtemperaturen på olika 
djup från markytan vilka Rudberg hade inlett 1837 och som efter dennes 
död hade fullföljts av Simon Backman och Gustaf Svanberg. Resultaten låg 
till grund för arbetet Försök till en matematisk theori för det thermometriska 
vädret, I–VI (1848–54). 

Ångström var vetenskapsman snarare än pedagog. Som person var han 
reserverad och för studenterna kunde han därför framstå som otillgänglig. 
Han bidrog emellertid även till att förnya undervisningen, främst genom att 
introducera laborationsövningar i undervisningen våren 1862. Denna peda-
gogiska nymodighet var en direkt följd av att ämnet hade fått tillgång till 
bättre anpassade institutionslokaler. Inte heller dessa motsvarade dock de 
krav som Ångström och Thalén ställde för att kunna bedriva undervisning i 
experimentell fysik. Ångström utsågs till ledamot av en rad akademier och 
lärda sällskap, däribland Royal Society. Han avled i hjärnhinneinflammation 
i juni 1874, kort före sin sextioårsdag. 

Ångströms adjunkt Robert Thalén hade 1873 blivit utnämnd till inne-
havare av den nyinrättade professuren i mekanik. Docenten Hugo Hilde-
brandsson stod näst i tur att få den adjunktur i fysik som blivit ledig ef-
ter Thalén. Hildebrandsson avstod dock ridderligt från att söka. Han ville 
nämligen inte stå i vägen för sin yngre kollega Gustaf Lundquist, eftersom 
denne hade ingått förlovning med Ångströms dotter Anna, kallad ”Missan”. 
Lundquist, som var ensam sökande, fick adjunkturen. Ångströms oväntade 
bortgång kort därefter innebar dock att Lundquist fick vikariera för Thalén 
på mekanikprofessuren medan Thalén i sin tur uppehöll lärostolen i fysik.

Thalén erhöll sedan, i enlighet med ett kungligt brev från 1863, förflytt-
ning till Ångströms professur i fysik. I stället ledigförklarades lärostolen i 
mekanik. Thalén hade genomfört sina gymnasiestudier i Västerås, där ma-
tematikern Emanuel Björling uppmuntrat honom till vidare studier. Han 
utnämndes 1856 till docent i astronomi under Gustaf Svanberg. Kort där-
efter genomförde han som bysantinsk stipendiat en längre studieresa till 
England, Frankrike och Tyskland. Under resan fick han möjlighet att besöka 
såväl vetenskapliga institutioner som industrier. På uppdrag av Svanberg och 
Ångström letade han dessutom efter vetenskapliga instrument att hemföra 
till observatoriet respektive fysiska institutionen.

Efter återkomsten till Uppsala blev Thalén docent även i fysik och från 
sommaren 1861 innehade han den nyinrättade adjunkturen i fysik och me-
kanik. Hans tidigare arbeten rörde främst elektriciteten och magnetismen, 
men Ångström väckte hans intresse för spektralanalysen. Thalén tog foto-
grafin till hjälp för att utföra våglängdsbestämningar av solspektrums ultra-
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violetta linjer. I Upsala universitets årsskrift införde han 1866 en exposé och 
historik över spektralanalysen. Han försvarade ihärdigt Ångströms prioritet 
gentemot Kirchhoff och Bunsen och han framstod som sin professors trog-
naste bundsförvant. Hugo Hildebrandsson har berättat att Ångström och 
Thalén ibland kallades för ”Moses och Aron” av studenterna med motive-
ringen att ”den ene har idéerna och gudaingifvelsen och den andre förer 
dem ut”. Detta var förmodligen inte menat enbart som ett positivt omdöme. 
Det ledarskap av modellen mästare–gesäll, som de utövade, blev visserli-
gen i vetenskapligt hänseende mycket framgångsrikt, men uppfattades efter 
Ångströms död som överdrivet auktoritärt.

Thalén och Arrhenius’ disputation

Den stora tillströmningen av studenter under 1880-talet innebar att allt fler 
behövde få tillgång till fysiska institutionens apparatur. Detta blev en källa 
till återkommande konflikter mellan Thalén och fysikerna i den yngre ge-
nerationen, inklusive Knut Ångström. I en artikel i Stockholms Dagblad gick 
kemisten Otto Pettersson till skarpt angrepp mot Thaléns sätt att leda sin 
institution. Visserligen kunde inte professorn lastas för de svåra förhållan-
den som rådde vid institutionen, men, tillade Pettersson, ”det må å andra 
sidan ej heller förnekas, att man äfven under nuvarande trånga förhållanden 
skulle kunna vinna sitt ändamål med litet god vilja”. För Pettersson framstod 
Thalén och dennes metoder som en symbol för det traditionella och hopp-
löst stockkonservativa småstadsuniversitetet. I ett brev till Knut Ångström 
talade han rent av om ”landsorts påfven Thalén”. Pettersson hade fått sin 
skolning inom kemin, där en helt annan kultur var rådande. Detta framgår 
exempelvis i ett av Oskar Widmans manuskript, i vilket han ansluter sig till 
Per T. Cleves uppfattning ”att den akademiska undervisningen om den ’skall 
blifva fullt gagnande’ behöfver reformeras i den riktningen, att ’vexelverkan 
mellan lärare och lärjungar’ blir större än den nu vanligen är”. Inför sådana 
åsikter stod Thalén helt främmande.

Mest uppmärksammad har Thaléns konflikt med Svante Arrhenius bli-
vit. Arrhenius hade blivit inskriven vid universitetet 1876 och var under 
de följande åren mycket aktiv inom studentkåren. Han organiserade bland 
annat studenternas deltagande vid Vegafesten 1880. Året därpå ville han 
studera fysik för Thalén men erhöll beskedet att utrymmet vid institutio-
nen var alltför begränsat för att han skulle kunna få någon arbetsplats. Det 
är mycket möjligt att detta inte var hela skälet, eftersom Thalén ogärna 
beredde plats för eventuella konkurrenter till hans favoritelev och påtänkte 
efterträdare Knut Ångström, företrädarens son. Arrhenius valde därför, lik-
som Claes A. Mebius, att i stället studera för Erik Edlund i Stockholm. Deras 
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Avfällingen Arrhenius
I maj 1884 lade Svante Arrhenius fram sin avhandling, vari han utlade grunderna för den så 
kallade elektrolytiska dissociationsteorin. Upptäckten var nydanande, om än inte helt fär-
digutredd. Inom sektionen mottogs den med tveksamhet, varför inget docentbetyg delades 
ut. Den lettisk-tyske fysikern och kemisten Wilhelm Ostwald, som kort därefter besökte 
Sverige, insåg emellertid att det rörde sig om ett banbrytande arbete. Hans ingripande 
vände opinionen och på hösten utnämndes Arrhenius till docent i fysikalisk kemi. I de 
upsaliensiska experimentalfysikernas ögon framstod han som en avfälling. Själv betraktade 
han Uppsalafysikerna som inskränkta experimentalister, vilka var vetenskapligt isolerade 
vid sitt landsortsuniversitet. Han blev professor i Stockholm och blev den förste forskare 
som kunde bevisa existensen av växthuseffekten, det vill säga koldioxidens förmåga att 
innestänga solvärmen. För den elektriska dissociationsteorin erhöll han Nobelpriset i kemi 
1903. Trots framgångarna glömde han aldrig den behandling han fick utstå i Uppsala i början 
av sin karriär. År 1927, mer än fyra decennier efter disputationen, skrev han i sina otryckta 
”Levnadsrön”:

Vid den tiden var det så gott som omöjligt att studera fysik. Thalén beundrade med rätta sin 
föregångare Ångström. Thaléns hela vetenskapliga karriär var grundad på hans medarbetarskap 
med Å. Thalén såg att Ångströms son, Knut, i många avseenden liknade sin fader och han tog 
därför som sin livsuppgift att förbehålla professuren i fysik åt denne. För att förbereda honom 
härtill gav T. honom privatlektioner i fysik redan 1874, då han gick i sjätte klassen av Uppsala 
privata elementarläroverk (Lyceum). För att så vitt möjligt trygga Ångströms blivande innehav 
av denna post, fattade Thalén beslutet att avlägsna alla, som kunde tänkas bliva aspiranter på 
densamma. Detta beslut fullföljde han med grym och järnhård konsekvens.

Svante Arrhenius. Teckning i Aftonbladet 1904.
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flyttning riktade återigen uppmärksamheten mot förhållandet vid fysiska 
institutionen i Uppsala och händelsen gav Otto Pettersson argument för för-
slaget att inrätta ett fysiskt laboratorium vid Stockholms högskola. Efter tre 
år i Stockholm återvände Arrhenius till Uppsala för att i maj 1884 försvara 
sin avhandling, i vilken han lade den första grunden till den elektrolytiska 
dissociationsteorin. Den bärande tanken i avhandlingen var att elektricitets-
ledningen i en lösning förorsakas av ett slags aktiva molekyler och att endast 
dessa var föremål för kemiska reaktioner. Däremot hade Arrhenius inte helt 
klarlagt exakt vad som karakteriserade dessa molekyler. Disputationen blev 
ett debacle. Arrhenius blev nedklassad och förvägrad docentbetyg av både 
Thalén i fysik och Cleve i kemi. Ingen av dem förstod avhandlingens origina-
litet. För en utpräglad experimentalfysiker som Thalén kunde studien fram-
stå som spekulativ, svagt underbyggd och i avsaknad av ordentliga kontroll-
experiment. Till detta kommer att Thalén ogärna uppmuntrade eventuella 
framtida konkurrenter till Knut Ångström. Först sedan internationella fors-
kare, främst Wilhelm Ostwald, hade lovordat avhandlingen blev Arrhenius 
utnämnd till docent i det nya ämnet fysikalisk kemi.

Trots att Arrhenius omsider fick sin docentur insåg han att han inte hade 
någon framtid i Uppsala, som han lämnade 1886. Med Erik Edlunds bistånd 
erhöll han ett resestipendium från Vetenskapsakademien, med vars hjälp 
han kunde studera för bland andra Wilhelm Ostwald i Riga och Jacobus H. 
van’t Hoff i Amsterdam. När Knut Ångström återvände till Uppsala för att 
tillträda laboratorsbefattningen 1891 fick Arrhenius övertaga dennes lärarbe-
fattning vid Stockholms högskola, vilken 1895 omvandlades till en professur 
i fysik. År 1903 erhöll Arrhenius Nobelpriset i kemi för den elektrolytiska 
dissociationsteorin, som han hade börjat utforma redan med avhandlingen. 
I november 1904 grundades ett Nobelinstitut för fysikalisk kemi, till vars 
föreståndare Arrhenius utsågs följande år.

Thalén favoriserade Ångström före Arrhenius, men hade i övrigt få lär-
jungar. En av dessa var Emil Otto Solander, som genomförde flera utländska 
studieresor och deltog som fysiker vid gradmätningsexpeditionen till Spets-
bergen 1899. ”Solon”, som han kallades, tjänstgjorde senare som läroverks-
lektor, först i Vänersborg, därefter vid Södra latin i Stockholm. Karl Hag-
ström blev amanuens vid fysiska institutionen 1886 efter att tidigare ha varit 
verksam vid meteorologiska observatoriet. Han disputerade på en avhand-
ling om Anders Ångströms och Franz Ernst Neumanns metoder för bestäm-
ning av kroppars ledningsförmåga för värme. Flera studier ägnade han den 
fysiken närstående meteorologin, bland annat undersökte han molnens höjd 
och hastighet tillsammans med Nils Ekholm och Hugo Hildebrandsson. 
Hagström var docent vid universitetet fram till 1894, varefter han under 
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många år tjänstgjorde som lektor vid läroverket i Linköping. Bland Thaléns 
studenter i början av 1890-talet fanns dessutom Nils Strindberg, senare känd 
som deltagare i Andrées polarexpedition.

Sedan ämnet mineralogi och geologi med tillhörande samlingar flyt-
tat till konsistoriehuset 1885 fick fysikerna tillgång till hela övervåningen i 
Gamla Chemicum, varav dock norra tredjedelen utgjorde professorns tjäns-
tebostad. Medan exempelvis kemiämnet förfogade över två professorer och 
flera docenter var Thalén i princip ensam lärare i fysik. I samband med 
adjunktsreformen i mitten av 1870-talet hade sektionen föreslagit att en ex-
tra ordinarie professur i experimentalfysik skulle inrättas. De ekonomiska 
ramarna medgav emellertid endast medel för en laboratorsbefattning, vilken 
ersatte den äldre adjunkturen i fysik, som hade stått obesatt sedan 1875. 
Även den nyinrättade laboratorsplatsen kom emellertid att stå vakant under 
lång tid. Det ansågs helt enkelt överflödigt att anställa en laborator, eftersom 
den fysiska institutionen fortfarande saknade ett ordentligt laboratorium. 
Med tiden blev dock behovet av en laborator allt större och under 1880- 
talets andra hälft tjänstgjorde Claes A. Mebius som tillförordnad laborator. 
Mebius hade disputerat på en avhandling om elektricitetsläran, men han 
behandlade en rad aspekter av fysiken och även den rena matematiken. 

Knut Ångström och experimentalfysiken

Först i juni 1891 besattes laboratorsplatsen genom rekryteringen av Tha-
léns favoritelev Knut Ångström. Mebius, som under flera år hade uppehål-
lit befattningen, blev förbigången och lämnade Uppsala för ett lektorat i 
Norrköping. Knut Ångström var son till Anders Ångström och hade således 
mer eller mindre blivit född in i den fysiska vetenskapen. Redan när han var 
något år gammal flyttade familjen in i tjänstebostaden i Chemicum. Med 
undantag för sex år vid Stockholms högskola tillbringade han hela sitt liv 
vid fysiska institutionen i Uppsala. Hans ställning var inte i alla delar an-
genäm. Thalén var hans förmyndare och mentor, men det hindrade inte att 
Ångström djupt ogillade dennes sätt att leda verksamheten. I princip delade 
han Otto Petterssons åsikter om Thalén, men han kunde omöjligen uttrycka 
dem offentligt. Till detta kom att Ångström, i sina generationskamraters 
ögon, betraktades som otillbörligt gynnad av Thalén, vilken knappast gjorde 
någon hemlighet av att Ångström var hans utkorade efterträdare. Det var 
därför med dubbla känslor som Ångström bevittnade behandlingen av ex-
empelvis Svante Arrhenius.

I mitten av 1880-talet genomförde Ångström en studieresa till August 
Kundts laboratorium i Strassburg. Han kunde därmed skapa en välbehövlig 
distans till Thalén och Uppsala, samtidigt som han kunde draga fördel av 
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Kundts synnerligen välutrustade laboratorium, ett av de främsta i Tyskland. 
De undersökningar han där kunde utföra låg till grund för avhandlingen Om 
strålande värmes diffusion från plana ytor (1885), för vilken han belönades 
med en docentur. Ångström erhöll därefter anställning vid Stockholms hög-
skola, där hans uppgift blev att organisera en fysisk institution. Inför detta 
arbete gick han grundligt tillväga och under sensommaren 1885 genomförde 
han en resa till Tyskland och Frankrike i syfte att göra studiebesök på olika 
laboratorier och inköpa instrument. I formell mening lämnade Ångström 
aldrig universitetet, eftersom han endast var tjänstledig från sin docentur. I 
Uppsala var emellertid befordringsmöjligheterna mycket små på grund av 
det begränsade antalet tjänster.

När Thalén pensionerades 1896 föreslog astronomen Nils Dunér att 
Ångström skulle kallas till professuren utan ansökan. Dunér hänvisade till 
Thaléns motivering vid Ångströms inval i Vetenskapsakademien samt till 
de sakkunnigutlåtanden som lämnades då Ångström erhöll laboratorsbe-
fattningen 1891. Dunér, som genom sin astrofysiska inriktning stod experi-
mentalfysikerna nära, inhämtade (eller snarare beställde) ett yttrande från 
Vetenskapsakademiens fysiker Bernhard Hasselberg, som försäkrade att 
det inte fanns någon yngre fysiker inom landet som kunde konkurrera med 
Ångström. Sektionen ställde sig bakom kallelsen. Direkta kallelser till pro-
fessurer var inte på något sätt ovanliga, men i detta fall var det en manöver 
som Thaléns och Ångströms anhängare tillgrep för att undvika en öppen 
(och oviss) konkurrens mellan Ångström och Arrhenius, som mycket väl 
kunde tänkas lämna in en ansökan. I ett brev till Thalén hade Ångström 
redan 1891 uttryckt sin oro över ”utsigten att en gång, då Farbror drager sig 
tillbaka, bli laborator åt S.A.”. Detta öde ville Thalén bespara sin protegé. I 
konsistoriet reagerade flera ledamöter mot att Arrhenius inte fick möjlighet 
att konkurrera om platsen. Nordisten Adolf Noreen beklagade till exempel 
att ”de nu föreliggande handlingarna icke innehåller någon som hälst utred-
ning af den grannlaga frågan, hvilken af de två för utmärkt skicklighet kända 
vetenskapsmännen Arrhenius och Ångström bör före den andre ifrågakom-
ma vid tillsättande af förevarande professur”. Majoriteten för kallelsen var 
dock betryggande och Ångström utnämndes i december 1896.

Ångström tillträdde under en för hans vetenskap mycket händelserik tid. 
Henri Becquerel och Wilhelm Röntgen upptäckte radioaktiviteten respek-
tive röntgenstrålarna. Snart följde paret Curies studier kring de radioaktiva 
grundämnena radium och polonium. I likhet med Thalén ägnade sig Ång-
ström åt precisionsmätningar. Hans egen forskning rörde främst aktinome-
tri, det vill säga läran om strålningsvärme, särskilt från solstrålning. En rad 
forskare arbetade vid denna tid med att mäta mängden av den energi som 
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solen utstrålar mot jorden. Ångström använde ursprungligen en differential-
pyrheliometer, vilken bestod av två svärtade cirkulära kopparskivor, som 
omväxlande kunde bestrålas och beskuggas. Genom att bestämma den tid 
det tog för den beskuggade skivan att vid bestrålning med solljuset uppnå 
samma temperatur som den bestrålade skivan kunde han beräkna solener-
gins styrka. Metoden att mäta solstrålningen förfinade Ångström ytterli-
gare 1893, då han introducerade en elektrisk kompensations-pyrheliometer. 
Detta instrument innehöll två ytterst tunna, svärtade platinaband. Det ena 
uppvärmdes av solen och det andra av elektrisk ström. När de båda banden 
hade samma temperatur visste man att solenergin motsvarade den elek-
triska energi som tillfördes. Instrumentet visade sig vara överlägset de in-
strument som hade använts tidigare. Vid en solarkonferens i Oxford 1905, 
International Union for Cooperation in Solar Research, antogs Ångströms 
pyrheliometer som internationellt standardinstrument. Pyrheliometern er-
bjöd möjlighet att mäta storleken av den solenergi som träffade jordytan. 
Sedan återstod att, via undersökningar av strålningens energiförlust i olika 
luftlager, beräkna solarkonstanten, det vill säga solens strålningsenergi vid 
atmosfärens övre gräns. Somrarna 1895 och 1896 tillbringade Ångström på 
Teneriffa, där förutsättningarna för dylika mätningar var goda. En hydda på 
3 252 meters höjd på vulkanen Teide, Spaniens högsta berg, blev expeditio-
nens huvudstation.

Ångström var, till skillnad från sin mer teoretiskt orienterade far, en ut-
präglad experimentalfysiker, som konstruerade sina egna instrument. Ett 
exempel på denna praktiska inriktning utgör den nya institutionsbyggnaden 
för fysikämnet, vars tillkomst 1908 i hög grad var Ångströms förtjänst. Den 
nya institutionen, som höll hög internationell standard, innebar att Uppsala- 
fysikerna till sist erhöll en fullt funktionsduglig lokal för avancerad veten-
skaplig verksamhet. För Ångströms del innebar den nya byggnadens till-
komst att han fick möjlighet att realisera sina planer på att skapa ett modernt 
laboratorium, uppbyggt efter mönster från förebilden Kundt i Strassburg. 
Det blev honom inte förunnat att skörda frukterna av sitt arbete. Han avled 
i mars 1910, endast femtiotre år gammal. 

Knut Ångström lade ned stor kraft på sin undervisning och hans före-
läsningar var, skriver Hugo Hildebrandsson, ”ett mönster af reda och klar-
het och illustrerades af utmärkta experiment”. Inte mindre än tre kvinnor 
disputerade för Ångström under 1900-talets första decennium, vilket var 
högst anmärkningsvärt med tanke på att ingen kvinna över huvud taget 
hade doktorerat i ett naturvetenskapligt ämne före 1898, då Astrid Cleve 
disputerade i botanik. Gulli Rossander (senare gift Petrini) försvarade av-
handlingen Om gasers utströmning genom kapillärrör vid lägre tryck den 8 
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december 1900. Hon följdes av Eva von Bahr (senare gift Bergius), som i 
december 1908 framlade Über die Einwirkung des Druckes auf die Absorption 
ultraroter Strahlung durch Gase, samt av Eva Ramstedt, som 1910 disputerade 
på avhandlingen Om vätskors förhållande vid uttänjning. Till denna grupp 
kan också räknas Anna Nilsson (gift Beckman), som avlade licentiatexamen 
1911, men som disputerade först 1937, några år efter maken och kollegan 
Bengt Beckmans bortgång.

Gustaf Granqvist utsågs 1899 till ordinarie laborator efter Ångström. 
Han hade disputerat i Lund med en studie kring den elektriska ljusbågen. 
Han hade kommit till Uppsala redan innan laboratorsplatsen tillsattes; för-
modligen hade han fått underhandsförsäkringar om att han skulle få den. 
Men även denna tillsättning rymde en viss dramatik. Tjänsten söktes näm-
ligen också av Claes A. Mebius, som då var verksam vid Göteborgs real-
läroverk. Mebius’ ansökan förefaller ha kommit helt överraskande, men ef-
tersom han var avgjort mer meriterad än Granqvist uppfördes han i första 
förslagsrum. Mebius insåg emellertid att Ångström önskade att få Granqvist 
och att han därför inte skulle bli mottagen med öppna armar. Inför denna 
utsikt valde han att återkalla sin ansökan. Det kan möjligen ha spelat in att 
han vid samma tid sökte professuren i Lund, vilken han såg ut att ha goda 
möjligheter att få. Vid tillsättningen blev han dock förbigången av den mer 
teoretiskt inriktade fysikern Janne Rydberg. Laboratorsbefattningen tillföll 
därmed Granqvist, som efter flyttningen till Uppsala fortsatte sin forskning 
kring den elektriska ljusbågen. Resultaten publicerade han i arbetet Über die 
Bedeutung des Wärmeleitungsvermögens der Elektroden bei dem elektrischen 
Lichtbogen (1903). 

Granqvist erhöll professors namn, heder och värdighet 1905. Under de 
följande åren gjorde universitetet flera framstötar för att utverka en extra or-
dinarie professur i fysik åt honom. Den nya professur, som man hoppades på, 
skulle ersätta laboratorsbefattningen i fysik. Förslaget föll visserligen i riksda-
gen, men förnyades året därpå. Knut Ångström framhöll 1908 i sektionen att 
specialiseringen inom fysikens underdiscipliner – särskilt framväxten av vär-
meläran (termodynamiken) och de epokgörande upptäckterna på optikens 
och elektricitetslärans område – hade gjort det omöjligt för en ensam profes-
sor att behärska hela ämnet. Till detta kom att antalet studenter hela tiden 
ökade. Föreläsningarna i fysik besöktes av mer än 100 åhörare per termin och 
övningslaboratoriet var överbelagt. Något gehör för detta krav fick universi-
tetet emellertid inte. Inför sin petita till 1909 års riksdag nöjde man sig med 
att anhålla om medel för en ny professur i statistik; fysiken fick tillfälligt stå 
tillbaka. Frågan kom likafullt upp vid denna riksdag, eftersom Nils Edén 
framlade en motion i ärendet i andra kammaren 1909. Edén anslöt sig i allt 
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väsentligt till den motivering som Knut Ångström tidigare hade lagt fram. 
Det kunde, medgav han, förvisso anses olämpligt att omvandla en labora-
torsplats till en professur när tjänsten ifråga redan var besatt, men i detta fall 
förelåg knappast skäl till oro. Laboratorn Gustaf Granqvist hade redan 1899 
förklarats kompetent till fysikprofessuren i Lund, han hade fungerat som 
sakkunnig, han var ledamot av Vetenskapsakademien och hade dessutom 
redan tillerkänts professors namn. Det fanns ingen svensk fysiker som kunde 
konkurrera med honom, varför hans befordran snarare borde betraktas som 
ett sätt för Uppsala universitet att få behålla en mycket värdefull lärarkraft. 
Motionen avslogs, men under frågans behandling framkom att riksdagen för-
modligen skulle ställa sig välvillig om Kungl. Maj:t skulle återkomma med 
en proposition. I början av mars 1910 avled emellertid Knut Ångström och 
genom hans död förlorade frågan om en andra fysikprofessur sin plats på dag-
ordningen. I stället inrättades 1912 en personlig professur för The Svedberg 
i fysikalisk kemi, vilket innebar att det fanns tre professurer i kemi medan 
fysikerna fick nöja sig med en. I slutet av 1920-talet försökte Manne Siegbahn 
förgäves få till stånd en omvandling av laboratorsbefattningen till en profes-
sur i fysik och liknande ansträngningar gjordes senare av Axel Lindh. Den 
andra lärostolen i fysik, som många hade velat se redan 1877, tillkom inte 
förrän 1948 med Per Ohlin som förste innehavare.

Knut Ångströms oväntade bortgång innebar att Gustaf Granqvist inte 
behövde sätta sitt hopp till omvandlingen av laboratorsbefattningen för att 
han skulle kunna bli professor. Han utnämndes 1910 efter direkt kallelse. 
Professorstillträdet innebar att de praktiska göromålen upptog merparten av 
hans tid under de följande åren, varför hans forskningar kring den elektriska 
ljusbågen blev avbrutna. Förutom föreläsningar och forskarhandledning lade 
han ned stor kraft på att fullfölja Ångströms projekt med uppbyggnaden av 
ett solobservatorium vid fysiska institutionen. Han innehade professuren 
fram till sin död på hösten 1922. 

När Granqvist övertog professuren blev laboratorsplatsen ledig. Den sök-
tes av Uppsaladocenterna John Koch och Eva von Bahr samt den lunden-
siske experimentalfysikern Edvard Björnsson. Koch hade disputerat med 
avhandlingen Den elektriska gnistan (1904), ett ämne som anknöt till Gran-
qvists undersökningar av ljusbågen. Efter disputationen tillbringade han ett 
år vid den tyske fysikern Paul Drudes laboratorium i Giessen, vilket var 
världsledande inom optiken. Vid detta laboratorium inledde han studier 
av den infraröda strålningens brytning i väte, koldioxid och syre, vilka han 
fortsatte efter hemkomsten till Uppsala. Eva von Bahr hade i december 1908 
försvarat en avhandling om gasblandningars absorption, särskilt absorptio-
nen hos vattenånga och kolsyra. Ämnet anknöt till de atmosfärfysiska forsk-
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ningar som Ångström bedrev. Samarbetet mellan Ångström och von Bahr 
flöt mycket väl; till och med vaktmästaren på institutionen noterade vilket 
oerhört ”Knutande och Evande” som pågick. Följaktligen innebar Ångströms 
frånfälle att von Bahr förlorade en betydelsefull mentor. Hennes förhållande 
till Gustaf Granqvist och John Koch var långt mindre hjärtligt.

Sakkunniga vid tillsättningen av laboraturen var Gustaf Granqvist, Janne 
Rydberg och Bernhard Hasselberg, vilka alla uppförde Koch i första för-
slagsrum. Rydberg och Hasselberg ansåg inte att von Bahr kunde komma 
ifråga, eftersom grundlagen utestängde kvinnor. Hasselberg ansåg dessutom 
att hennes kompetens var tveksam på grund av hennes stora beroende av 
Ångström. Vid sektionens behandling av frågan uppfördes Koch enhälligt 
i första rum. Astronomen Östen Bergstrand, paleontologen Carl Wiman, 
zoologen Adolf Appellöf och kemisten Daniel Strömholm var de enda som 
ville tillerkänna Eva von Bahr plats på förslaget.

John Koch utnämndes till laborator sommaren 1911, men lämnade Upp-
sala tre år senare för en professur vid Chalmers tekniska institut. Dessför-
innan hann han dock deltaga i observationerna av solförmörkelsen den 21 
augusti 1914. Koch stod i spetsen för den ena gruppen Uppsalafysiker, vilken 
höll till i Haparanda. Den andra expeditionen, som leddes av Gustaf Gran-
qvist, var förlagd till Åvike bruk söder om Härnösand. Från 1924 var Koch 
professor i fysik i Lund. 

Från nyåret 1915 uppehölls laboratorsbefattningen av Bengt Beckman, 
som hade blivit docent efter disputationen 1911, varefter han tillbringade 
ett år i Holland som Liljevalchsk stipendiat. I sin avhandling hade han utrett 
tryckets och temperaturens inverkan på den elektriska ledningsförmågan 
hos pyrit, järnglans samt legeringar mellan kadmium och bly respektive guld 
och silver. Ämnet föll inom det område som med nutida terminologi be-
nämns det fasta tillståndets fysik. Beckman utgick från, men förfinade och 
utvecklade, en metod som Erik Lisell – på Knut Ångströms initiativ – hade 
använt i sin 1902 framlagda avhandling. Beckman var således väl förberedd 
när han kom till Holland för att verka hos den namnkunnige lågtemperatur-
fysikern Heike Kamerlingh Onnes. Dennes laboratorium i Leiden blev ett 
internationellt forskningsinstitut, vilket lockade vetenskapsmän från en rad 
länder. Kontakterna med Kamerlingh Onnes, som erhöll Nobelpriset i fysik 
1913, inspirerade Beckman till egna undersökningar om den elektriska led-
ningsförmågan under tryck och vid mycket låga temperaturer. Före avresan 
till Holland hade han ingått äktenskap med Anna Beckman (född Nilsson), 
som också bereddes möjlighet att arbeta vid laboratoriet i Leiden. De um-
gicks privat med Kamerlingh Onnes, som erbjöd Bengt Beckman en avlönad 
assistentplats med en årslön om 1 200 gulden, vilket motsvarade omkring 
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1 800 kronor. Men eftersom det stod klart att ett docentstipendium (efter 
Eva von Bahr) skulle bli ledigt i Uppsala från nyåret 1913, valde han att åter-
vända till Sverige.

Vid tillsättningen av laboratorsplatsen 1916 konkurrerade Bengt Beck-
man med Erik Holm och Ragnar Holm, men däremot inte med Eva von 
Bahr. Hon hade året dessförinnan tagit avsked från sin docentur för att i 

Uppsalafysiker hos Kamerlingh Onnes
Fysikdocenten Bengt Beckman och hans hustru och kollega Anna Beckman tillbringade år 
1912 i Leiden, där de bedrev laboratorieforskning för lågtemperaturfysikern, sedermera 
Nobelpristagaren, Heike Kamerlingh Onnes. Under paret Beckmans vistelse i Leiden be-
söktes de av Uppsalakemisterna The Svedberg och Harald Nordenson. Om besöket har 
Svedberg skrivit följande: ”Vi besågo laboratoriet och jag tog ett par fotos av Onnes vid 
den apparat med vilken han nyligen lyckats kondensera helium (de ansågs så bra att ett 
foto reproducerats i en biografi över honom). Middag i hans hem.” Fotografiet ovan går 
inte med säkerhet att attribuera, men är troligen taget av Svedberg, som tidigare hade varit 
laborationskamrat med Anna Beckman.

På hösten 1913, efter hemkomsten till Uppsala, redogjorde Bengt Beckman inför 
Kemiska sektionen för sitt arbete hos Kamerlingh Onnes. Han berättade bland annat 
om de metoder som användes vid dennes laboratorium för att framställa extremt låga 
temperaturer; enligt en av dessa hade man kommit ned till 272 minusgrader, det vill säga 
en enda grad över den absoluta nollpunkten.

Heike Kamerlingh Onnes (till vänster) och paret Beckman (längst fram till höger) vid labora-
toriet i Leiden. Bakom dem står Claude Crommelin, elev till Kamerlingh Onnes.
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stället bli folkhögskolelärare vid Brunnsvik. Amanuensen Erik Holm hade 
försvarat sin avhandling 1913. Hans namne Ragnar Holm, som genomfört sin 
forskarutbildning i Göttingen, hade disputerat fem år tidigare. Han hade 
sedan återvänt till Tyskland för att tillträda en befattning som fysiker vid 
firman Siemens & Halske i Berlin. Beckman blev enhälligt uppförd i första 
förslagsrum och utnämndes i april 1916. Till utgången bidrog säkerligen det 
förnämliga tjänstgöringsbetyg som han erhållit av Kamerlingh Onnes, men 
också det faktum att han – till skillnad från teoretikern Erik Holm – var en 
utpräglad experimentalfysiker.

Bland dem som disputerade i fysik mot slutet av epoken fanns Arvid 
Odencrants, som 1915 försvarade en avhandling om den fotografiska fotome-
trin. Studien saknade inte brister, men trots detta blev Odencrants docent. 
En faktor, som kan ha inverkat på den generösa betygsättningen var, en-
ligt Anna Beckman, att Odencrants’ morbror, kemisten och företagsledaren 
Gustaf Ekman, hade lovat Granqvist ”att om Arvid blev docent, skulle han 
(Ekman) skänka en rundligt tilltagen summa till en fotografisk institution 
vid universitetet, vilken Arvid skulle få sköta”. Någon donation inflöt emel-
lertid aldrig. Odencrants’ karriär fortsatte vid Stockholms högskola, där han 
1918 erhöll en docentur i vetenskaplig fotografi vid Stockholms högskola. 
Senare organiserade han bland annat ett fotografiskt laboratorium vid ge-
neralstaben.

Mekaniken

Mekaniken hade gamla anor vid universitetet. Ursprungligen tillhörde äm-
net medicinska fakulteten, varifrån det utbröts 1637 för att sammanföras 
med fysiken inom filosofiska fakulteten. Under 1800-talet blev denna ord-
ning allt mer problematisk, eftersom experimentalfysikens domäner blev 
kraftigt utvidgade. Ämnen som optik, elektricitetslära och värmelära upp-
tog allt större plats under det att mekaniken sköts åt sidan. För att stärka 
mekanikens ställning ställde sig konsistoriet redan under Jöns Svanbergs 
professorstid bakom ett förslag om att skapa en egen lärostol i ämnet, men 
initiativet fick inget gehör.

Kombinationen av mekanik och experimentalfysik var en specifik svensk 
ordning, som saknade motsvarighet i andra länder. I takt med vetenskaper-
nas tilltagande specialisering gled de båda disciplinerna dessutom allt längre 
isär, varför ämneskombinationen blev allt svårare att upprätthålla. Diskus-
sioner fördes ibland kring möjligheten att i stället förena mekaniken med 
astronomin eller matematiken.

För att förstärka mekanikens ställning yrkade Anders Källström i en 
riksdagsmotion till prästeståndet på senhösten 1859 att ett årligt anslag om 
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2 500 riksdaler skulle utverkas för en adjunktur vid Uppsala universitet. 
Han medgav att mekaniken stod nära både matematiken och fysiken, men 
underströk att ämnet ägde ”sitt eget sjelfständiga område, tillräckligt både 
stort och vigtigt för att behöfva sjelfständigt behandlas och icke såsom en 
oväsentlig bisak underordnas vare sig den rena matematiken eller fysiken”. 
Källströms och andras ansträngningar gav resultat. Vid 1860 års riksdag in-
rättades en adjunktur i fysik och mekanik, vilken befattning Robert Thalén 
tillträdde 1861.

Den nya adjunkturens tillkomst tillfredsställde dock inte kraven på en 
självständig professur i mekanik. År 1865 gjorde konsistoriet en förnyad 
framställning hos Kungl. Maj:t om medel för en sådan lärostol, vilken dock 
avslogs. På hösten 1870 aktualiserade Anders Ångström på nytt frågan om 
en professur vid ett sammanträde i konsistoriet. I sin inlaga jämförde han fy-
sikens och mekanikens villkor med kemins, varvid han konstaterade att det 
sistnämnda ämnet representerades av tre professurer (varav en inom medi-
cinska fakulteten), medan fysiken och mekaniken var sammanförda under 
en och samma lärostol. Specialiseringen inom kemiämnets underdiscipliner 
hade, till skillnad från fysikens, vunnit erkännande, klagade Ångström och 
fortsatte: ”Det är ett dylikt erkännande, ehuru i mindre grad, som nu äfven 
påyrkas för fysiken, då det begär icke en delning af densamma utan ett från-
skiljande af mekaniken, hvilken vetenskap, oaktadt det samband densamma 
onekligen eger med fysiken, likväl genom hela sin metod och hela sitt fram-
ställningssätt står den rena matematiken mycket närmare.” Konsistoriet och 
kanslern ställde sig bakom förslaget, som dock möttes med avslag av riksda-
gen även denna gång.

Kanslern anslöt sig till universitetets linje även när önskemålet om en 
professur förnyades vid riksdagarna 1871 och 1872, men resultatet lät vänta 
på sig. Det hjälpte inte heller att både Herman Rydin (i första kammaren) 
och Sigurd Ribbing (i andra kammaren) motionerade till stöd för profes-
surens tillkomst. Motionerna rönte inget bifall, men det gjorde däremot en 
kunglig proposition till 1873 års riksdag. I denna hävdades bland annat att 
”de båda vetenskapsgrenar, som tillhöra lärostolen i fysik, nu mera, efter 
den utveckling de vunnit, utan tvifvel äro alltför omfångsrika, för att un-
dervisningen deri skulle på ett ändamålsenligt och mot vetenskapens kraf 
svarande sätt kunna af en enda professor handhafvas”. Beslutet innebar att 
en professur i mekanik inrättades. Henrik Schück har på ett träffande sätt 
karakteriserat den nya lärostolen som ”en dotter af professuren i fysik”. I 
praktiken blev den nämligen ett slags avlastningsprofessur, främst avsedd 
att lindra fysikprofessorns stora undervisningsbörda. Dylika prosaiska motiv 
vägde tyngre än viljan att bereda den matematiska fysiken en självständig 
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ställning vid universitetet. Till professurens förste innehavare utsågs Robert 
Thalén, som kort därefter övergick till professuren i fysik.

Mekanikprofessuren söktes därefter bland annat av instrumentmakaren 
Axel Gabriel Theorell. Denne var känd som något av en enstöring, varför 
redan hans beslut att söka tjänsten väckte uppseende. Till en början vägrade 
han såväl att författa ett professorsspecimen som att hålla en provföreläs-
ning. I sista stund ändrade han sig och lät meddela att han trots allt skulle 
författa ett specimen, men att han i så fall behövde längre tid. Denna begä-
ran avslogs av fakulteten, varför Theorell återkallade sin ansökan. Han lät i 
stället utgiva sin professorsavhandling Om materiela punktsystemers meka-
nik med ett förord, i vilket han uttryckte sin besvikelse över den – som han 
uppfattade det – orättvisa behandling han hade fått utstå från fakultetens 
sida. Skriften hann dock inte tryckas förrän han oväntat avled. Ansökningar 
hade även influtit från Lundadocenten i geometri Victor Bäcklund, de båda 
Uppsalamatematikerna Matths Falk och Göran Dillner samt adjunkten i fy-
sik och matematik vid universitetet, Gustaf Lundquist. Både Falk och Dill-
ner återtog sina ansökningar, varför den egentliga konkurrensen till slut stod 
mellan Bäcklund och Lundquist, som uppehöll tjänsten under vakansen.

Vid frågans behandling i filosofiska fakulteten fungerade Robert Thalén 
som sakkunnig. Enligt hans förmenande var båda kandidaterna fullt kom-
petenta, men han tvekade inte att placera Lundquist främst. Förvisso kunde 
Bäcklund uppvisa fler vetenskapliga skrifter, men dessa rörde nästan uteslu-
tande den rena matematiken, inte mekaniken. Thaléns bedömning delades 
av såväl fakultet som konsistorium, där Lundquist enhälligt uppfördes i för-
sta rum. Han utnämndes och tillträdde på hösten 1875.

Lundquist hade disputerat i Uppsala 1869. I början av 1870-talet till-
bringade han tre terminer som bysantinsk stipendiat i Frankrike och Tysk-
land. Efter hemkomsten erbjöds han en välavlönad befattning vid cementin-
dustrin i Lomma, men hans lärare och mentor Anders Ångström övertalade 
honom att i stället fortsätta som universitetslärare – trots att någon ome-
delbar utsikt till befordran inte fanns. I ljuset av detta framstår det som 
något av historiens ironi att det just var Ångströms oväntade bortgång kort  
därefter som öppnade vägen för Lundquist. Denne ingick hösten 1874 äkten-
skap med Anna Ångström, dotter till Anders Ångström, som hade avlidit 
några månader före bröllopet. Genom äktenskapet blev han svåger till Knut 
Ångström. Det går givetvis inte att utesluta att denna förbindelse i den sak-
kunnige Thaléns ögon framstod som en merit när Lundquist sökte profes-
suren.

Lundquist, som 1876 kallades till ledamot av Vetenskapssocieteten, inne-
hade lärostolen i mekanik under drygt trettio år, fram till 1906. Under hela 
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denna tid upptog undervisningsplikterna större delen av hans tid, varför 
hans bidrag till forskningen blev begränsade. Som docent under Lundquist 
verkade Natanael Lindskog, som bland annat var Upsala Nya Tidnings första 
verkställande direktör.

Professuren, som då benämndes mekanik och matematisk fysik, söktes 
1909 av docenterna Henrik Petrini, V. Walfrid Ekman och Carl Wilhelm 
Oseen. Petrini, som var äldst bland de sökande, hade verkat som docent 
hos Lundquist under stora delar av 1890-talet. Han ledde bland annat ma-
tematiska seminariets övningar i mekanik och fullgjorde vid några tillfällen 
Lundquists examensåligganden. Som vetenskapsman ägnade han sig huvud-
sakligen åt termodynamik och potentialfunktionernas kontinuitetsförhål-
landen – således ett område som gränsade till den rena matematiken.

Före sin disputation hade Petrini genomgått provår och han vikariera-
de vid olika tillfällen även som läroverkslärare. Från och med hösten 1902 
tjänstgjorde han som lektor vid läroverket i Växjö, varvid han framträdde 
som kulturradikal polemiker i såväl skol- som kyrkodebatten. Hans hustru, 
fysikern Gulli Rossander-Petrini, delade hans radikala samhällssyn, varför 
hon 1906 blev avskedad från sin tjänst som lärare vid elementarläroverket för 
flickor i samma stad. Det kontroversiella paret Petrini understöddes av sina 
radikala meningsfränder i Uppsala, inte minst Hjalmar Öhrvall. V. Walfrid  
Ekman hade studerat i Uppsala och Stockholm under 1890-talet, bland an-
nat för fysikern och meteorologen Vilhelm Bjerknes. Han blev filosofie dok-
tor 1902 och verkade därefter som förste assistent vid Internationella havs-
forskningens centrallaboratorium i Kristiania. Den yngste av de sökande 
till professuren, trettioårige Carl Wilhelm Oseen, var docent i matematik i 
Lund, där han sedan 1907 uppehöll professuren i mekanik.

När tjänsten skulle tillsättas uppfördes Petrini i första förslagsrum av 
en av de sakkunniga, Hjalmar Tallqvist i Helsingfors. Victor Bäcklund och 
Ivar Fredholm ansåg däremot att han måste stå tillbaka för sina båda yngre 
medsökande. Däremot kunde de inte enas om vem av Ekman eller Oseen 
som skulle uppföras först: Bäcklund förordade Oseen medan Fredholm jäm-
ställde Oseen och Ekman, möjligen med någon övervikt för den sistnämnde.

Sektionen hade svårt att enas, eftersom Oseen och Ekman represente-
rade olika inriktningar. Oseen var överlägsen i ren matematik och teoretisk 
fysik, men Ekman ägde motsvarande försteg som experimentalfysiker. Av 
detta skäl stöddes han av flera ledamöter, däribland Rutger Sernander, som 
yttrade att den aktuella professuren ”står fysiken, ej blott den teoretiska 
utan även den experimentella, närmare, än den står den rena matematiken”. 
Majoriteten i sektionen ansåg tvärtom att insikter i ren matematik i detta 
fall var mer centrala än experimentalfysisk erfarenhet. I konsistoriet uppför-
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des Oseen i första förslagsrum med betydligt större majoritet. Noterbart är 
att fysiologen Hjalmar Öhrvall, understödd av Allvar Gullstrand, uppförde 
sin radikale meningsfrände Henrik Petrini i första förslagsrum. Det hjälpte 
dock föga. För Petrinis del slutade konkurrensen i ett smärtsamt bakslag. I 
sin besvärsskrift, som blev resultatlös, beklagade han att universitetet dels 
hade förvägrat honom att söka den lediga matematikprofessuren (genom att 
kalla Erik Holmgren), dels ställt honom åt sidan när lärostolen i mekanik 
skulle återbesättas. Hans arbeten inom potentialteorin hade således varken 
rönt något erkännande inom matematiken eller inom mekaniken. Om mo-
tiven bakom detta kan man endast spekulera, men det är möjligt att hans 
radikala politiska uppfattning väckte misstänksamhet.

Oseen fick professuren och nedlade under de följande åren ett omfat-
tande arbete för att förbättra den teoretiska fysikens ställning vid univer-
sitetet, bland annat genom att inrätta ett seminarium. I sin undervisning 
integrerade han de nya relativitets- och kvantteorierna. Oseens insats väckte 
uppskattning även bland experimentalfysikerna. Mellan honom och Eva von 
Bahr uppstod ett fast vänskapsband, vilket deras brevväxling vittnar om. 
I januari 1912 insjuknade Oseen i lungtuberkulos. Han tillfrisknade, men 
sjukdomsförloppet blev utdraget och det dröjde till hösten 1914 innan han 
kunde återupptaga sina föreläsningar. Under år 1912 vikarierade docenten 
Henning Pleijel som professor. Han lämnade därefter universitetet för en 
professur vid Kungliga telegrafstyrelsen och blev till slut rektor för Tekniska 
högskolan. Efter Pleijel övertog licentiaten Nils Zeilon vikariatet för den 
lungsjuke Oseen. Zeilon blev senare professor i matematik i Lund, men har 
lämnat ett bestående avtryck i Uppsala, eftersom han utgjorde förebilden 
för en av de unga vetenskapsmän som figurerar i Ragnar Josephsons univer-
sitetsroman Imperfektum (1920).

Matematik

Lärostolen i matematik tillhör universitetets äldsta. Den ingick bland de sju 
professurer som skapades 1597 till följd av Uppsala mötes beslut att åter-
upprätta universitetet. Jöns Svanberg, som innehade lärostolen från 1811 till 
1841, var den nittonde professorn i ordningen. Matematiken i Uppsala fö-
reträddes under 1800-talets första hälft av flera goda föreläsare och nitiska 
forskare, men i vetenskapligt avseende rörde man sig knappast vid den in-
ternationella forskningsfronten. Lärarna var pedagoger snarare än självstän-
diga vetenskapsmän. Den förnyelse av ämnet som inleddes vid Stockholms 
högskola under 1880-talet, huvudsakligen genom Gösta Mittag-Lefflers in-
satser, nådde inte Uppsala förrän vid sekelskiftet 1900.
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Icke desto mindre hade en viss modernisering inträtt redan under 
Carl Johan Malmsten, som i december 1842 övertog Jöns Svanbergs pro-
fessur. Malmsten var endast tjugoåtta år gammal och under hans ledning 
fick ämnet en ny inriktning. Jöns Svanbergs undervisning präglades ännu 
av den åskådning som utgick från Joseph-Louis Lagranges bearbetning av 
den engelske matematikern Brook Taylors serie för att behandla funktioner 
(Taylorserien). Liknande perspektiv präglade även de kompendier av äldre 
matematiker som Jean-Guillaume Garnier, Louis-Benjamin Francoeur och 
Erik Harfvefeldt, vilka användes som läroböcker. Uppsala var ännu under 
1830-talet geografiskt isolerat, vilket bidrog till att det dröjde två decen-
nier innan den nya matematik som, framför allt i Frankrike, uppstått kring 
1820 började göra märkbara avtryck vid universitetet. Genom bland annat 
Augustin Louis Cauchys och Carl Friedrich Gauss’ insatser höjdes kraven på 
skärpa och vetenskaplig stringens i analyserna. Nydanande insatser, bland 
annat rörande studiet av elliptiska funktioner, gjordes vid samma tid av den 
tidigt bortgångne norrmannen Niels Henrik Abel.

Avgörande för Malmstens utveckling blev den studieresa som han ge-
nomförde till Danmark, Tyskland, Frankrike och Belgien 1842. I Paris kom 
han i kontakt med Cauchys epokgörande Cours d’analyse (1821) liksom med 
dennes övriga skrifter samt verk av andra matematiker som Jacques Philippe 
Marie Binet och Joseph Liouville. Dessa kontakter fick honom att bryta med 
den äldre grundåskådningen, det vill säga den Lagrangeska ståndpunkten, 
vars allmängiltighet och vetenskaplighet han ifrågasatte.

Efter återkomsten till Uppsala introducerade Malmsten denna nya ma-
tematik, särskilt Cauchys funktionslära, i den akademiska undervisningen. 
I en självbiografisk anteckning skriver han att det blev hans ”närmaste upp-
gift att der på sina föreläsningar bekantgöra den nya grundläggningen för 
funktionsteorien”. Som föreläsare var han framstående, inte minst när det 
gällde att göra komplicerade matematiska förhållanden begripliga. Det har 
sagts att han gjorde matematiken till en modevetenskap vid universite-
tet, men Upsala-Postens omdöme att han i vetenskapligt hänseende ”ef-
ter Gauss’ och Cauchys död verkligen kan sättas i jemnbredd med hvilken 
bland nutidens matematiker som helst” torde nog vara smickrande i över-
kant. Göran Dillner, en matematiker i den yngre generationen, har exem-
pelvis uttryckt sig betydligt mer kritiskt om hans insats. Han påpekar att 
Malmsten visserligen introducerade Cauchy, men tillägger att ”likväl sy-
nes dennes fruktbärande teori om integration mellan komplexa gränser ha 
undgått Malmsten åtminstone under hans professorstid”. De ansatser till 
förnyelser som gjordes kunde inte dölja att matematiken ”var ett halft sekel 
efter sin tid”.
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Malmsten var en produktiv vetenskaplig författare, som sammanlagt 
publicerade ett femtiotal uppsatser och avhandlingar. Bland dessa väckte 
”Om den Eulerska formeln”, införd i Vetenskapsakademiens Handlingar 1844, 
störst uppmärksamhet. Efter ett par år översattes den till franska. En re-
viderad och uppdaterad version av studien infördes i Acta mathematica så 
sent som 1884. Han medverkade även i internationella facktidskrifter som 
August Leopold Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik 
och Joseph Liouvilles Journal de mathematiques pures et appliquées.

Sina huvudsakliga insatser gjorde Malmsten inom algebra, ekvationsteori 
och sannolikhetskalkyl. Som den praktiskt sinnade person han var, intres-
serade han sig mycket för teoriernas tillämpning i det vardagliga livet. Det 
gällde inte minst livförsäkringsteorin – som han tolkade utifrån matema-
tiska sannolikhetskalkyler – men även tullfrågor och bankväsende. Vid uni-
versitetet föreläste han över den så kallade politiska aritmetiken och han 
tillhörde 1855 grundarna av försäkringsbolaget Skandia. 

Malmstens förmåga som talare togs i anspråk i många sammanhang; 
bland annat höll han högtidstalet vid universitetets fest med anledning av 
kronprinsens förmälning med Lovisa av Nederländerna 1850 och talet till 
tryckfriheten när femtioårsminnet av 1809 års regeringsform firades på 
Djurgården 1859. Han deltog vid ett antal skandinaviska naturforskar möten, 
bland annat som ordförande vid Stockholmsmötet 1863. Från slutet av 
1850-talet blev hans åtaganden utanför universitetet allt fler. I slutet av 1858 
kallades han till ledamot av en kommitté, vars uppgift var att ordna landets 
pensionsväsende. Året därpå utnämndes han till konsultativt statsråd och 
tillhörde regeringen fram till 1866, då han utnämndes till landshövding i 
Skaraborg. Under statsrådstiden var han tjänstledig från professuren, som 
han formellt lämnade först när han blev landshövding. Till Uppsala åter-
vände han som pensionär och blev då en av initiativtagarna till tidskriften 
Acta mathematica. Han fortsatte även sina matematiska studier, vilka han på 
äldre dagar bland annat ägnade Karl Weierstrass’ funktionsteori. Han avled 
i februari 1886, varefter hans omfattande bibliotek övergick till Uppsala 
studentkår enligt hans testamentariska önskan.

Vid sidan av Malmsten verkade under flera decennier adjunkten  Henric 
Falck, en matematiker av den äldre skolan. Falck, som förlorat professorskon-
kurrensen mot Malmsten, svarade för en stor del av undervisningen från 
början av 1820-talet till mitten av 1860-talet. Docenten Jacob Niclas Gran-
lund var den tredje företrädaren för matematiken i Uppsala vid ingången av 
denna epok. Bland Malmstens elever fanns vidare Victor von Zeipel, som 
under större delen av 1850-talet var lärare vid Högre allmänna läroverket. 
År 1861 utnämndes han till adjunkt i Lund efter Granlund, som hade avlidit 
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redan 1859. Till denna matematikergeneration hörde även Frans Wilhelm 
Hultman, som försvarade avhandlingen Minsta qvadratmetoden (1860), vil-
ken ägnades problemen kring sannolikhetsberäkningen. Studien väckte stor 

Matematikern Malmsten
Carl Johan Malmsten gjorde matematiken till en modevetenskap vid Uppsala universitet 
under 1840- och 1850-talen. I talet ”Om den matematiska vetenskapens värde och vä-
sende”, som han höll vid filosofie magisterpromotionen 1854, utlade han sitt eget ämnes 
förtjänster och begränsningar : 

Jag vet mer än väl, att lika stor och förträfflig mathematiken är inom de gränsor och på de gebiet 
som höra henne till, lika obetydlig, svag och löjlig visar hon sig, då hon förirrar sig dit, der hon icke 
har att göra. Ty hvem måste icke le, då han t.ex. läser, hurusom pater Mersenne i sin Harmonia 
universalis visar presterna, hvilka härliga tillämpningar äfven på predikstolen kunna göras af de 
coniska sectionerna; eller då Caramuel von Lobkowitz förslösar tid och möda på en grundlärd 
undersökning om, hvad slags triangel treenigheten bildar; eller då Vossius äfven inom Theologien 
vill göra sig ett odödligt namn, genom de finaste beräkningar af Goliaths längd, och af vigten af 
Absalons hår; eller då Achibald Pitcairn i början av förra seklet söker mathematiskt reformera 
medicinen, och afwinner algebran en formel, som ovilkorligt och genast botar för svindel. [- - -] På 
dessa och dylika anhängare har mathematiken alltid skäl att tillämpa dessa kända ord: ”Gud 
bevare oss för våra vänner, mot våra fiender skola vi nog reda oss.”

Carl Johan Malmsten, xylografi av Evald Hansen i Ny Illustrerad Tidning 1886.
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uppmärksamhet och Hultman erbjöds docenturer i såväl matematik som 
astronomi. Självmant valde han emellertid bort den akademiska karriären 
för att i stället verka som skolman och lektor i Stockholm. Det hindrade 
honom dock inte från att fortsätta med vetenskaplig verksamhet och åren 
kring 1870 tillhörde han redaktionen för Tidskrift för matematik och fysik.

Till den nya matematikens introduktörer kan även räknas Emanuel Björ-
ling och den något yngre Hjalmar Holmgren, som övertog docentstipendiet 
när Granlund begav sig till Lund. Björling, som i likhet med Falck hade sökt 
professuren i konkurrens med Malmsten, blev 1845 lektor i Västerås, där 
han fortsatte sitt vetenskapliga arbete. Holmgren hade disputerat och blivit 
docent 1847, varefter han begav sig ut på en flerårig utländsk studieresa, 
som tog honom till bland annat Frankrike och Tyskland. Efter hemkomsten 
fungerade han höstterminen 1854 som tillförordnad professor. Året därpå 
övergick han till Teknologiska institutet (senare KTH) där han kom att göra 
sina viktigaste pedagogiska insatser.

Holmgrens strävan att introducera nya matematiska och mekaniska teo-
rier togs inte väl upp av institutets ledning, men bland studenterna var han 
populär. När Malmstens professur blev ledig 1866 skickade Svenska tekno-
logföreningen en petition till Holmgren, i vilken man vädjade att han inte 
skulle söka lärostolen i Uppsala utan stanna kvar vid Teknologiska insti-
tutet. Han hörsammade uppmaningen och sände aldrig någon ansökan till 
Uppsala.

Daug och Dillner

Holmgrens uteblivna ansökan öppnade vägen för Herman Theodor Daug, 
som hade vikarierat för Malmsten alltsedan denne blivit utnämnd till stats-
råd 1859. Daug hade försvarat avhandlingen Bidrag till läran om radius cur-
vaturae, radius torsionis och osculerande sferen (1856). Han belönades med 
en docentur och fick den otacksamma uppgiften att fylla tomrummet efter 
den populäre Malmsten, vilket han dock gjorde efter bästa förmåga. Enligt 
Hugo Hildebrandsson var han ”en högst begåfvad lärare, som i hög grad upp-
dref det matematiska studiet, till dess att på sednare tid familjesorger och 
en försvagad helsa bröt hans energi”. Svante Arrhenius, som avlade sin första  
tentamen för Daug, har likaså framhållit dennes pedagogiska förmåga.

Daug utsågs i april 1863 till extra ordinarie professor. I konkurrens med 
bland andra Carl Fabian Björling, son till Emanuel Björling, utnämndes han 
två år senare till adjunkt. Först i juni 1867 – sedan Malmsten blivit landshöv-
ding – blev han ordinarie professor. I sin forskning berörde Daug olika delar 
av matematiken, men särskilt den högre analysens applikation på geometrin 
och mekaniken. Tvåbandsverket Differential- och integral-kalkylens använd-
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ning vid undersökning af linier i rymden och bugtiga ytor byggde på hans 
föreläsningar, men blev som vetenskapligt arbete snart föråldrat. Den första 
delen utkom 1877, del två utgavs postumt av efterträdaren Matths Falk 1894. 
Daugs tilltagande sjuklighet tvingade honom i slutet av 1880-talet att lämna 

Matematiker och boksamlare
Jacob Niclas Granlund tillhörde de matematiska förmågor som skolades vid Carl Johan 
Malmstens kateder kring 1800-talets mitt. Han blev docent, men lämnade universitetet för 
en adjunktur i Lund redan 1853. Tillsättningen vållade stort rabalder, eftersom konsistoriet 
i Lund hade uppfört den egna docenten Fredrik Theodor Blomstrand i första förslagsrum. 
När beskedet om Granlunds utnämning nådde Lund samlades studentkåren vid universi-
tetet till en protestdemonstration. Hundratals studenter framförde sin hyllning till Blom-
strand och dennes professor Carl Johan D:son Hill. Mindre uppsluppen blev stämningen när 
studenttåget nådde fram till kemiprofessorn, den tidigare upsaliensaren Nils Johan Berlin, 
som ansågs vara den som hade agerat för Granlunds sak. Den Granlundska utnämningen 
följdes av animerade tidningsdebatter i både Skåne och Uppsala. Trots motståndet tillträdde 
Granlund adjunkturen, vilken han innehade fram till sin tidiga bortgång 1859. Under sitt 
korta liv förvärvade han en stor boksamling, däribland omkring 500 matematiska arbeten 
från 1500-, 1600-, 1700- och 1800-talen. Han testamenterade sitt bibliotek till läroverket 
i hemstaden Piteå. I början av 1970-talet överfördes den Granlundska boksamlingen till 
Umeå universitet.

Jacob Niclas Granlunds avhandling In functiones symmetricas partiales quattuor quantitatum 
disquisitio (1847), som framlades inför Carl Johan Malmstens presidium. Här titelsidan till 
f järde delen.
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över professorsgöromålen till docenten Alexander Berger. Han återfick ald-
rig hälsan, utan avled kort därefter.

Göran Dillner hade disputerat 1861. Han var djupt engagerad i pedago-
giska frågor och tillhörde grundarna av Upsala privata elementarläroverk. 
Inom kort skulle dock nya möjligheter öppna sig för honom vid universite-
tet, även om han kvarstod som ledare för läroverket fram till dess samman-
slagning med Fjellstedtska skolan vid mitten av 1870-talet. När Daug blev 
ordinarie professor 1867 utsågs Dillner till innehavare av adjunkturen. Från 
1860-talets slut och nästan tre decennier framåt svarade han för en stor del 
av undervisningen i ämnet. Bland de skrifter han utgav märks en utgåva av 
den engelske matematikern Isaac Todhunters lärobok i algebra (1865). Hans 
viktigaste vetenskapliga arbeten rörde Cauchys geometriska kalkyl, vilken 
han försökte tillämpa inom olika områden av matematiken. Flera av Dill-
ners studier infördes i den av honom grundade Tidskrift för matematik och 
fysik, som utgavs i Uppsala mellan 1868 och 1874. I tidskriftens redaktion 
ingick även den ovan nämnde lektorn Frans Wilhelm Hultman och adjunk-
ten i fysik Robert Thalén. Åtskilliga av tidskriftens artiklar var skrivna av 
redaktörerna, men en rad av dåtidens ledande matematiker medverkade i 
olika utsträckning, till exempel Carl Johan Malmsten, Herman Theodor 
Daug, Hjalmar Holmgren och Emanuel Björling. Bidrag inflöt även från yng-
re forskare som Knut Wicksell och Gösta Mittag-Leffler. 

Bland 1860-talets matematiker i Uppsala fanns även docenterna Carl 
 Fabian Björling och Carl Erik Lundström, vilka ansågs vara mycket framstå-
ende. Björling promoverades 1863 till filosofie doktor primus och utgav några 
år senare läroboken Elementerna af algebraiska analysen och differential-kal-
kylen (1866–68). Han sökte utan framgång adjunkturen efter Henric Falck 
men erhöll i stället anställning vid läroverket i Halmstad. Även Lundström, 
som främst ägnade sig åt variationskalkyl, hade förmodligen blivit ett fram-
tida profes sorsämne, men han dog i förtid. Det saknades dock inte aspiranter 
när Lundaprofessuren i matematik blev ledig 1871. Tillsättningen gav upphov 
till en omtalad strid, som fick stora följdverkningar, inte bara för matemati-
ken utan för hela det svenska universitetsväsendet. Tjänsten söktes av Victor 
von Zeipel, Göran Dillner, Carl Fabian Björling och Victor Bäcklund. De fyra 
kandidaterna tillhörde två olika forskargenerationer. Björling och Bäcklund 
var förhållandevis unga medan von Zeipel och Dillner var äldre och mer eta-
blerade. När frågan behandlades i Lunds filosofiska fakultet höll Axel Möller 
ett längre anförande, där han bara i korthet berörde von Zeipel, Dillner och 
Bäcklund, vilka han fann fullt skickliga och kompetenta. Därefter kritiserade 
han ingående och mycket utförligt Björlings vetenskapliga skrifter. Han ansåg 
visserligen att även denne var kompetent, ”men med afseende på originali-
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teten i arbetena och vikten af de erhållna resultaten sina 3 medsökande un-
derlägsen”. Resultatet blev att både fakultet och konsistorium uppförde von 
Zeipel i första förslagsrum, följd av Dillner och Bäcklund.

Björling författade dock en drygt 200-sidig besvärsskrift och efter en del 
turer anhöll kanslern Henning Hamilton om att Kungl. Maj:t borde inhämta 
yttranden från respekterade matematiker för att komma tillrätta med situa-
tionen. Kungl. Maj:t biföll förslaget, varefter de båda utsedda sakkunniga, 
Kristianiaprofessorn Ole Jacob Broch och Hjalmar Holmgren, lämnade sitt 
utlåtande i juni 1873. Det var ett historiskt dokument, eftersom det utgjorde 
det första sakkunnigutlåtandet i ordets moderna mening i Sverige. Innehål-
let gick dessutom stick i stäv med den bedömning som både fakultet och 
konsistorium hade gjort. Både Broch och Holmgren var nämligen överens 
om att Björling och Bäcklund ägde ett avgjort försteg framför sina äldre 
konkurrenter. Broch ansåg dessutom att Björling stod klart före Bäcklund, 
medan Holmgren inte ansåg sig kunna skilja dem åt. Med detta utlåtande 
som grund blev Björling utnämnd till professor. Utgången fick stor bety-
delse för 1876 års beslut att sökande till professurer skulle granskas av tre 
olika sakkunniga. För Göran Dillner innebar de sakkunnigas utlåtande ett 
svårt bakslag, som kastade en skugga över hans fortsatta karriär. Han hade 
sökt professuren, trots att han hade räknat med att Victor von Zeipel skulle 
få den. På förslaget hade han erhållit andrarummet, vilket innebar att han 
stärkte sin ställning inför kommande tjänstetillsättningar. Dillner hade inget 
emot att stå tillbaka för sin äldre kollega, men kunde inte acceptera att de 
båda sent inkallade sakkunniga förordade Björling, med förbigående av både 
von Zeipel och honom själv. Besvikelsen förminskades inte av att Björling 
öppet ifrågasatte hans kompetens i sina besvärsskrifter. Nederlaget i Lund 
blev dyrköpt för Dillners vetenskapliga anseende. När professuren i meka-
nik i Uppsala blev ledig 1874 anmälde han intresse, men fick genom under-
handskontakter klart för sig att hans utsikter var obefintliga på grund av det 
som hänt. Motgångarna tärde på hans självförtroende och olika depressiva 
besvär nedsatte hans arbetsförmåga under de följande åren.

År 1877 skulle Dillners adjunktur omvandlas till en extra ordinarie pro-
fessur. Hans utnämning borde ha varit en formsak, men komplikationer 
saknades inte. Filosofen Sigurd Ribbing röstade mot kallelsen under hän-
visning till utfallet i Lund. Han påpekade att både Victor von Zeipel och 
Victor Bäcklund hade – antingen av de akademiska myndigheterna eller av 
de sakkunniga – placerats före Dillner. Ingen av dem hade därefter erhållit 
någon befordran. Universitetets rektor Carl Yngve Sahlin och romanisten 
Theodor Hagberg anslöt sig till Ribbing men en klar majoritet i konsistoriet 
stödde trots allt kallelseförslaget. Även inom regeringen fanns ett motstånd 
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mot Dillner, vilket möjligen berodde på att denne personligen hade uppsökt 
ecklesiastikministern Gunnar Wennerberg för att protestera mot Björlings 
utnämning. Wennerbergs efterträdare F.F. Carlson framhöll senare att han 
endast med svårighet hade lyckats genomdriva Dillners utnämning, efter-
som dennes rykte fortfarande var skadat av Lundakonkurrensen.

Bland studenterna i Uppsala förefaller Dillner ha åtnjutit popularitet, 
även efter debaclet i Lund. Trots att han, både som adjunkt och senare extra 
ordinarie professor, hade en underordnad ställning i förhållande till Daug 
framstod han som matematikens ledargestalt i Uppsala under 1870- och 
1880-talen. Förhållandet mellan de båda professorerna hade från början va-
rit gott, men försämrades med tiden. Dillner skriver i sin självbiografi att 
Daugs ”benägenhet att indraga sina gamla vänner genom borgensförbindel-
ser i sina trassliga affärer och hans oefterrättlighet att sköta dessa föranledde 
oss emellan en brytning af det forna vänskapliga förhållandet så att vårt 
umgänge under de senare åren af hans lefnad var endast å embetets vägnar”. 
Till detta kom att Daug, enligt Dillner, alltsedan Lundakonkurrensen hade 
”fattat en ringa tanke om min vetenskapliga förmåga”.

Dillners mest betydande elev var Gösta Mittag-Leffler, som disputerade 
på avhandlingen Om skiljandet af rötterna till en synektisk funktion af en 
variabel (1872). Arbetet anknöt till några av Dillners studier kring Cauchy, 
men för Mittag-Leffler framstod snart lärarens vetenskapliga åskådning som 
föråldrad. Själv intresserade han sig exempelvis för den komplexa analysen, 
vilken Dillner ägnade föga uppmärksamhet. Bara det faktum att Mittag-
Leffler före sin utländska studieresa vid 1870-talets mitt aldrig ens hade 
hört talas om Karl Weierstrass, en av 1800-talets mest inflytelserika mate-
matiker, vittnar om den dåtida Uppsalamatematikens provinsiella karaktär. 
Dillners försök att bryta isoleringen – han reste bland annat som Riksstatens 
stipendiat till Italien och Frankrike i april 1882 för att studera undervis-
ningsmetoderna – fick knappast någon genomgripande betydelse.

Den utländska studieresa, som Mittag-Leffler företog åren 1873 till 1876, 
blev, mot bakgrund av förhållandena i Uppsala, av avgörande betydelse för 
hans vetenskapliga utveckling. Han begav sig först till Paris, där han åhörde 
Charles Hermites föreläsningar över elliptiska funktioner. På dennes inrå-
dan begav han sig sedan till Berlin för att studera för Karl Weierstrass, från 
vilken han mottog många impulser. Efter hemkomsten utgav han ett flertal 
skrifter där han utvecklar problem och frågeställningar som väckts under 
Weierstrass’ föreläsningar, bland vilka kan nämnas En metod att komma i 
analytisk besittning af de elliptiska funktionerna (1876).

Efter ett mellanspel i Helsingfors kallades Mittag-Leffler 1881 till profes-
sor vid Stockholms högskola. Under hans ledning skedde en genomgripande 
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förnyelse och modernisering av matematiken. Weierstrass övertalade Mittag-
Leffler att anställa hans elev, den framstående kvinnliga matematikern Sonja 
Kovalevsky, som professor vid Stockholms högskola. Eftersom högskolan var 
en privat inrättning lade inte grundlagen några hinder i vägen. Weierstrass 
utövade därmed ett stort inflytande i Stockholm, men hans teorier rönte 
uppmärksamhet även i Uppsala. Weierstrass besökte Uppsala vid jubelfesten 
1877 som representant för universitetet i Berlin. Så småningom blev hans 
teorier även föremål för vetenskapliga studier, till exempel Frans De Bruns 
avhandling Bidrag till Weierstrass’ teori för algebraiska funktioner (1895). 

Axel Söderblom och Ernst Pfannenstiel tillhörde en något tidigare fors-
kargeneration. Söderblom hade disputerat med Om algebraiska equationer 
och equationscurvor (1879), varefter han blev docent och ledare för matema-
tiska seminariet. Redan 1875 hade Daug och Dillner börjat bedriva enskilda 
matematiska seminarieövningar. Verksamheten ledde under hösten 1879 
fram till bildandet av matematiska seminariet, det första icke-filologiska se-
minariet vid universitetet. Fram till 1883 fungerade dock seminariet som en 
enskild inrättning med professorn, det vill säga Daug, som formell inspek-
tor. Genom beslut av 1883 års riksdag erhöll seminariet ett årligt anslag om 
1 500 kronor, vilket framför allt användes till inköp av modeller och annat 
undervisningsmaterial samt för att bygga upp ett bibliotek med matematisk 
litteratur. Söderblom ledde de praktiska övningarna och tog bland annat 
upp Weierstrass’ teori om elliptiska integraler och elliptiska funktioner. Un-
der 1880-talets första år genomförde han en forskningsresa till bland annat 
Göttingen, Paris, Berlin och Cambridge. Efter hemkomsten vikarierade han 
som extra ordinarie professor för Dillner. Långt senare blev han själv profes-
sor vid Chalmers tekniska högskola. Han författade ett antal vetenskapliga 
arbeten, däribland flera läroböcker.

I februari 1885 övertog docenten Ernst Pfannenstiel ledningen för semi-
nariet från Söderblom. Hans seminarieövningar hölls, liksom företrädarens, 
två gånger i veckan och var uppdelade i en högre och en lägre del. Bland de 
ämnen som behandlades under seminarierna fanns funktionsteori, beräk-
ning av elliptiska integraler, analytisk geometri, ekvationsteori, differenti-
alkalkyl samt Weierstrass’ teorier. Studentantalet varierade, men vanligtvis 
deltog tio–femton personer. Fram till 1889 omfattade seminariet endast ren 
matematik, därefter ingick även mekanik. Vid 1894 års riksdag uppfördes 
matematiska seminariet på ordinarie stat. Pfannenstiel ledde seminariet un-
der större delen av den kommande tioårsperioden, även om Jacob Söderberg 
hade huvudansvaret under några år i början av 1890-talet. Pfannenstiel, som 
vid något tillfälle fick vikariera på professuren, blev senare lektor i Öster-
sund.
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Falk och Berger

Efter Daugs bortgång i mars 1888 avböjde Göran Dillner ett erbjudande om 
kallelse till den ordinarie professuren. Han hänvisade till hälsoskäl samt 
behov av tid för egen forskning. I stället förlängdes Alexander Bergers för-
ordnande som vikarie samtidigt som professuren förklarades ledig för ansö-
kan. Berger kan karakteriseras som trotjänaren framför andra bland Upp-
salamatematikerna under 1800-talets sista decennier. Han hade framlagt 
avhandlingen Om periodiska funktioner (1873) och blivit docent 1875. Under 
det följande kvartsseklet tillhörde han matematiklärarna vid universitetet. 
Vid flera tillfällen inträdde han som professorsvikarie. Ett av få avbrott kom 
under vintern 1885–86, då han bedrev studier i Berlin, för bland andra den 
framstående matematikern Leopold Kronecker, varvid han kom att intres-
sera sig för den analytiska talteorin. 

Berger, som kunde uppvisa ett omfattande vetenskapligt författarskap, 
uppehöll lärostolen efter Daug. När lärostolen skulle tillsättas 1890 upp-
fördes han i första rum av två av de tre sakkunniga, Gösta Mittag-Leffler 
och den danske matematikern Hieronymus Georg Zeuthen. Den tredje sak-
kunnige, den tyske astronomen och matematikern Ernst Christian Julius 
Schering, ansåg att Berger och dennes medsökande Matths Falk var jämbör-
diga. Trots detta blev Falk placerad i första förslagsrum av både sektion och 
konsistorium. Av de tjugotre röstande i konsistoriet var det endast nordis-
ten Adolf Noreen som förordade Berger. Följden blev att Falk utnämndes.  
Mittag-Leffler, som kände sig desavouerad, utgav skriften Handlingar röran-
de återbesättandet af den efter prf. H.T. Daug lediga professuren i matematik 
vid Upsala Universitet (1890). Enligt Mittag-Leffler vägde Bergers studier 
av den analytiska talteorin tyngre än Falks bidrag till forskningen, som vis-
serligen hade större bredd, men som var av begränsat värde. Universitetet 
försökte vid flera tillfällen kompensera Berger genom att utverka en per-
sonlig professur, men ansträngningarna gav inget resultat. År 1894 beslutade 
dock mindre konsistoriet att Berger – utöver sitt docentstipendium – skulle 
erhålla ett årligt anslag om 500 kronor för de tre följande läsåren.

Matths Falk hade disputerat 1869 med avhandlingen Om konvergensen af 
kedjebråk med blott negativa leder och kedjebråk med omvexlande positiva och 
negativa leder, vilken även gav honom en docentur. År 1871 publicerade han 
en mycket kritisk recension av Carl Fabian Björlings lärobok. Han återupp-
repade kritiken under professorsstriden i Lund, men lyckades inte förhindra 
Björlings utnämning. Efter ett mellanspel som lektor i Skara återkom Falk till 
Uppsala 1877, eftersom han blivit förordnad att under en termin uppehålla 
den ordinarie professuren i matematik. Samma år utnämndes han till lektor 
i matematik och fysik vid Högre allmänna läroverket i Uppsala och under 
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de följande åren vikarierade han vid flera tillfällen på de extra ordinarie pro-
fessurerna i matematik och mekanik. I mitten av 1880-talet genomförde han 
en studieresa till Tyskland, varvid han studerade för både Karl Weierstrass 
och Leopold Kronecker. Hans omfattande föreläsningar om Weierstrass’ 
teorier efter hemkomsten, till exempel om analytiska funktioner, elliptiska 
funktioner och variationskalkyl, vittnar om att studieresan gjorde djupa in-
tryck. Falk tillträdde professuren på våren 1890. I sin installationsföreläsning 
gav han en exposé över det aritmetiska talbegreppets historiska utveckling 
från antiken till Weierstrass. I likhet med Dillner var han mycket peda-
gogiskt intresserad och författade bland annat Lärobok i  determinant-teorins 
första grunder (1876) och Lärobok i plananalytisk geo metri (1886). I början av 
1880-talet hade han undervisat prins Carl i matematik. Han använde helst 
engelska i sina internationella skrifter, trots att tyska och franska var de do-
minerande vetenskapliga språken vid denna tid. Inom matematiken ägnade 
han sig huvudsakligen åt differentialekvationer.

Flera framstående matematiker disputerade under Falk i Uppsala. Helge 
von Koch, som varit elev till Mittag-Leffler vid Stockholms högskola, sökte 
sig i slutet av 1880-talet till Uppsala, eftersom högskolan ännu inte hade 
examensrätt. Han disputerade i Uppsala 1892, varefter han erhöll ett do-
centstipendium vid Stockholms högskola. Två år efter von Koch disputerade 
den sedermera berömde nationalekonomen Gustav Cassel i Uppsala med 
avhandlingen Kritiska studier öfver teorin för de automorfa funktionerna jämte 
deras användning för integration af linjära differentialeqvationer. 

Professurernas läroämnen

Göran Dillner var sjuklig under många år. Läkaren och medicinprofessorn 
Oscar V. Petersson diagnostiserade tillståndet som ”en genom ansträngande 
tankearbete förorsakad hjernsjukdom (neurasthenia cerebralis)”. Redan 1891 
hade sektionen anhållit om att han skulle få avgå med pension, men han 
tvingades kvarstå ända fram till 1897. Efter hans avgång utsågs docenten 
 Jacob Söderberg till vikarie. Denne hade 1886 försvarat en avhandling om 
algebraiska ekvationer och hade därefter undervisat och varit ledare för det 
matematiska seminariet. Hans professorsförordnande kom att sträcka sig 
ända fram till vårterminen 1901. Anledningen till att det dröjde flera år 
innan platsen kunde besättas var att det uppstod en principiell diskussion 
kring hur matematikens olika underdiscipliner skulle fördelas mellan de 
båda lärostolarna.

Matths Falk visade stor generositet mot sin besegrade konkurrent 
 Alexander Berger och ville gärna se denne som sin kollega. Inom sektionen 
föreslog han därför att Berger skulle kallas till den extra ordinarie professu-
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ren. När Stockholmsdocenterna Ivar Bendixson och Gustaf Kobb, som båda 
tidigare hade studerat i Uppsala, förklarade att de ville söka tjänsten i öppen 
konkurrens föll emellertid detta förslag. Det var Berger själv som undanbad 
sig en kallelse, eftersom den kunde uppfattas som kränkande för andras rätt. 
Falk föreslog då i stället att en formell uppdelning av matematikens under-
discipliner skulle ske mellan de båda lärostolarna. Den ena professorn skulle 
främst ha styrkt sin kompetens inom funktionsteorin medan den andre hu-
vudsakligen skulle vara hemmastadd i algebra och talteori. Som argument 
för denna nyordning anförde Falk – med anmärkningsvärd uppriktighet – att 
det med ett ansökningsförfarande kunde ligga ”inom det möjligas område, att 
en annan kunde blifva föredragen framför Berger, och med fästadt afseende 
vid de redan ingångna preliminära anmälningarne skulle i sådant fall det för 
universitetet synnerligen olämpliga förhållande kunna inträda, att det långt 
ifrån tillräckliga antalet professurer i matematik komme att innehafvas af 
personer, hvilka båda tillsammans ej representerade större del af det vid-
sträckta ämnet än blott den ene af dem”. Falk försökte med andra ord ändra 
på reglerna kring själva utlysningsförfarandet för att få den kollega han själv 
önskade. Bakom beslutet kan även politiska faktorer ha spelat in. Uppsala 
var ett utpräglat konservativt samhälle, vilket betraktade radikala forskare 
som Bendixson och Kobb med misstänksamhet. Sektionen begärde och be-
viljades anstånd med utlysningen av tjänsten. Samtidigt tillsattes en treman-
nakommitté bestående av Matths Falk, Nils Dunér och Gustaf Lundquist, 
vilka fick till uppgift att utarbeta ett förslag till ämnesuppdelning mellan de 
båda lärostolarna. Förslaget, som gick ut på att de båda professorerna företrä-
desvis skulle ha styrkt sin kompetens inom det funktionsteoretiska området 
respektive inom algebra och talteori, antogs av sektionen. 

När förslaget behandlades inom konsistoriet mötte det emellertid hårt 
motstånd. Nordisten Adolf Noreen menade att geometrin riskerade att 
hamna på undantag genom den föreslagna uppdelningen. Mot detta framhöll 
Falk att geometrin, utan att särskilt nämnas, ingick i algebran. Trots Noreens 
invändningar röstades sektionens förslag igenom. Vid protokollsjusteringen 
införde Noreen en utförlig reservation, till vilken han fogade yttranden som 
han låtit inhämta från sju matematiska ämnesföreträdare i Norden. Bland 
dessa referenspersoner, vilka alla avstyrkte förslaget, fanns Gösta Mittag-
Leffler, Carl Fabian Björling, Sophus Lie och Eduard Rudolf Neovius. Konsi-
storiet hade svårt att ignorera denna samlade expertis, varför man bordlade 
expedierandet av beslutet för att inhämta ett nytt yttrande från sektionen. 
Vid ett möte i början av 1899 beslutade sektionen att i princip hålla fast vid 
det ursprungliga förslaget, men som kompromiss kunde man tänka sig att 
ämnesområdet specificerades till att omfatta ”algebra, talteori och algebraisk 
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geometri”. Falk förmådde inte dölja sin irritation över att Noreen hade ställt 
sektionens inre angelägenheter under utomståendes ögon. 

Inte heller denna kompromiss tilltalade Noreen. När konsistoriet på nytt 
behandlade frågan föreslog han att yttranden borde inhämtas även från de 
sju sakkunniga, som han själv tidigare hade tillfrågat, men detta förslag av-
slogs med stor majoritet. I pressen utsattes universitetsmyndigheterna för 
hård kritik, i synnerhet för det sätt varmed de av Noreen inhämtade utlå-
tandena hade avvisats. Dagens Nyheter ansåg att det ”vore ur alla synpunkter 
önskligt att de betänkligheter som framställts af nordens samtliga sakkun-
nige i ämnet blefve något bättre häfda än hittills skett”. Tidningen Dagen 
ansåg att sektionen gjort sig till åtlöje genom sina försök att ”befria en gam-
mal obefordrad Upsaladocent från ett par farliga medtäflare”. Kort därefter 
gick Svenska Dagbladet i en ledare till storms mot det akademiska godtycket 
i Uppsala. Tidningen ansåg att man ”med akademisk hänsynslöshet miss-
handlat hela ärendet, ja måhända hela den vetenskap som det dock ytterst 
gäller”. Harald Hjärne fann sig föranlåten att svara, varvid han varnade för 
följderna av att beakta utlåtanden från sakkunniga som på eget bevåg inkal-
lats av enskilda konsistorieledamöter. 

I slutet av april 1899 beslutade Kungl. Maj:t, pressopinionen till trots, att 
innehavaren av den ena lärostolen företrädesvis skulle ha styrkt sin kompe-
tens inom funktionsteori, medan innehavaren av den andra främst skulle 
behärska algebra och talteori. I praktiken innebar beslutet att Bendixson 
och Kobb, som saknade meriter inom dessa områden, berövades möjligheten 
att konkurrera om professuren. Ingen av dem fann det heller meningsfullt 
att ens lämna in en ansökan. I ett brev till matematikern Ivar Fredholm ut-
tryckte Bendixson stor bitterhet häröver: ”I Uppsala gick det som Falk ville, 
hvilket är en af de största vetenskapliga skandaler jag hittills upplefvat. Nu 
får de naturligen Berger, såvida ej Wiman från Lund tar platsen ifrån honom, 
hvilket vore rättvist åt dem där uppe som på ett oerhördt hänsynslöst sätt 
sökt stifta ’lex in casu’.” Dagens Nyheter beskrev det inträffade som ett ut-
slag av ett redan ”betydligt misskrediteradt” akademiskt befordringsväsen. 
Beslutet förde dessutom med sig komplikationer av andra slag, till exempel 
rörande i vilken utsträckning som insikter i algebra och talteori skulle anses 
uppväga tillkortakommanden inom andra delar av matematiken. Trots kri-
tiken bestod uppdelningen av matematikämnet under sex decennier, fram 
till 1959.

Wiman och Holmgren

När den extra ordinarie professuren till sist förklarades ledig inkom ansök-
ningar från Alexander Berger, Helge von Koch och Anders Wiman. Berger 
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var drygt tjugo år äldre än sina båda medsökande, vilka dock fick betydligt 
bättre vitsord av de sakkunniga, som i ett gemensamt yttrande förklarade: 
”Herrar von Koch och Wiman äro båda moderna matematiker, hvilka full-
ständigt beherska nutidens matematiska resurser samt originelt och skarp-
sinnigt bidraga till vetenskaps utveckling.” Bergers arbeten, särskilt de se-
nare, bedömdes däremot vara i avsaknad av ”verklig originalitet” samt måste 
från vetenskaplig synpunkt ”anses skäligen obetydliga”. Däremot hade de 
sakkunniga svårt att avgöra vem av Koch eller Wiman som skulle placeras 
först, men med hänvisning just till de särskilda föreskrifterna om algebra 
och talteori föll deras val på Wiman. De underströk dock att de ”härmed 
ingalunda hafva uttalat, att Herr von Koch som matematiker öfver hufvud 
taget skulle vara underlägsen Herr Wiman”.

I juni 1901, innan sektionen hunnit behandla tillsättningen, avled Berger. 
Matths Falk gjorde vid sektionens sammanträde några månader senare ett 
försök att postumt ärerädda honom från de hårda orden i sakkunnigutlå-
tandet. Han framhöll exempelvis att Gösta Mittag-Leffler under 1890-talet 
själv hade medverkat till att flera av Bergers studier blivit publicerade i Ve-
tenskapsakademiens Handlingar och Acta matematica, varför han inte gärna 
kunde hävda att dennes arbeten saknade värde. I enlighet med de sakkun-
nigas förslag placerades Wiman främst av såväl sektion som konsistorium, 
och han utnämndes i december 1901. Hans medsökande Helge von Koch 
efterträdde 1905 Bendixson som professor vid KTH, och övertog några år 
senare professuren vid Stockholms högskola efter Mittag-Leffler.

Anders Wiman var lundensare och hade fått sin skolning under Carl 
Fabian Björling och Victor Bäcklund. Båda dessa, men särskilt den sistnämn-
de, stimulerade hans intresse för algebraisk geometri och differentialgeome-
tri. År 1892 försvarade han sin avhandling Klassifikation af regelytor af sjette 
graden, vilken belönades med högsta betyget och en docentur. Studien var 
i vissa avseenden ett rent pionjärarbete, men språkbarriären hindrade att 
det fick en större internationell spridning. Under de följande åren utgav han 
ytterligare ett antal skrifter om geometri och algebraiska problem, vilka 
däremot uppmärksammades även utanför Sverige. Så fick han exempelvis 
förtroendeuppdraget att författa en artikel till Encyklopedie der matema-
tischen Wissenschaften. Under Lundatiden hade Wiman nästan uteslutande 
ägnat sig åt algebraisk geometri. Flyttningen till Uppsala knöt honom när-
mare till kretsen kring Gösta Mittag-Leffler i Stockholm, vilket bidrog till 
att hans intresseområde vidgades. Wiman var inställd på att återvända till 
Lund så snart möjlighet därtill öppnades, vilket skedde 1904, då Carl Fabian 
Björling gick i pension. Wiman, som avsåg att söka den lediga professuren, 
hade uppdragit åt en vän i Skåne att personligen överlämna ansöknings-
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handlingarna till universitetskansliet i Lund. Budet inlämnade handlingarna 
på den sista ansökningsdagen, men dessvärre först efter tolvslaget. Reglerna 
var obevekliga och ansökningen togs inte emot. Wiman blev således kvar i 
Uppsala, där han efter Falks pensionering 1906 övergick till den ordinarie 
professuren. Han var en mycket produktiv forskare. Huvuddelen av hans 
sjuttiotvå avhandlingar rörde talteorin och gruppteorin, men han ägnade 
sig även åt geometri, algebra, funktionsteori och sannolikhetskalkyl. Dess-
utom handledde han med framgång många doktorander – närmare trettio 
av dem disputerade under hans professorstid. Från 1920-talet till 1940-talet 
var exempelvis mer än hälften av Sveriges matematiklektorer skolade under 
Wiman i Uppsala.

Efter Wimans övergång till den ordinarie lärostolen i matematik in-
tog Erik Holmgren den extra ordinarie professuren. Även denna tillsätt-
ning skedde genom direkt kallelse, dock först sedan Gustaf Kobb och Carl 
 Wilhelm Oseen meddelat att de inte hade för avsikt att söka tjänsten. Holm-
gren, som var son till Hjalmar Holmgren, hade disputerat i Uppsala 1898. 
Under vintern 1901/02 uppehöll han den extra ordinarie professuren och 
han breddade sin erfarenhet genom studier hos framstående matematiker 
i Göttingen och Paris. Under vistelsen i Göttingen refererade han vid ett 
seminarium för David Hilbert de nya studier om integralekvationer, som 
Ivar Fredholm på nyåret 1900 hade presenterat i Öfversikt af Vetenskaps-
akademiens förhandlingar. För Hilbert, som tillhörde sin tids ledande mate-
matiker, blev detta en omvälvande upplevelse, vilken stimulerade hans egna 
fortsatta forskningar inom funktionsanalysen. Det faktum att ett av Erik 
Holmgrens mest kända bidrag till matematiken således var förmedlarens 
snarare än forskarens, hindrade inte att han som vetenskapsman förvärva-
de ett mycket gott anseende. Han sökte den ordinarie professuren i Lund 
när den blev ledig efter Carl Fabian Björlings pensionering 1904. Två av de 
tre sakkunniga, däribland Gösta Mittag-Leffler, placerade honom före hans 
medsökande Torsten Brodén. När både sektionen och konsistoriet likafullt 
uppförde Brodén i första förslagrum återtog Holmgren sin ansökan i protest. 

Holmgrens forskning kretsade huvudsakligen kring differentialekvatio-
ner och funktionsteori. Inom de paraboliska differentialekvationernas teori 
tillhörde han sin tids ledande forskare. Vidare författade han ingående stu-
dier av lösningarnas analytiska karaktär. Det bestående resultatet av Wi-
mans och Holmgrens gemensamma insats blev att matematiken i Uppsala 
under 1900-talets första decennier lämnade det tillstånd av provinsialism 
och isolering som hade präglat stora delar av 1800-talet. Som person var 
Holmgren försynt och tillbakadragen. Han intresserade sig även för mate-
matikens historia, liksom för konst och botanik. 
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Bland de matematiker som disputerade i Uppsala åren kring 1910 fanns 
docenten Gösta Bucht, som ombesörjde en stor del av undervisningen i äm-
net från sin utnämning 1909 och fem år framåt. Han sökte flera professurer, 
bland annat vid Chalmers och Tekniska högskolan, men flyttade sedan till-
baka till födelsestaden Härnösand, där han erhållit ett lektorat vid lärover-
ket. Han utgav senare en rad kulturhistoriska skrifter om sin hembygd, där-
ibland de två första banden i Härnösands historia (1935–45). Docenten Fritz 
Carlson övertog en stor del av undervisningsansvaret sedan Bucht lämnat 
universitetet. Han hade disputerat på en avhandling om Taylors serie och 
föreläste bland annat om integralkalkylen. Med hjälp av Liljevalchs stipen-
dium kunde han 1916 genomföra en studieresa till Berlin och Göttingen. År 
1920 kallades han till professor vid Tekniska högskolan, men övergick senare 
till lärostolen i högre matematisk analys vid Stockholms högskola.

Astronomi

Den astronomiska vetenskapen befann sig i en omvandlingsfas under 
1800-talets sista decennier, varigenom ämnets karaktär, syfte och inriktning 
genomgick en markant förändring. Ännu vid seklets mitt var verksamheten 
nästan uteslutande observationsorienterad och gick ut på att med hjälp av 
refraktorer och andra instrument fastställa himlakroppars läge och rörelse. 
Vid sidan av denna klassiska astronomi uppstod omkring 1870 den så kal-
lade astrofysiken, vilken utgick från spektralanalysen och använde spektra 
för att tolka och analysera olika himlafenomen. Bland de astronomer som 
först tillämpade denna metod fanns paret William och Margaret Lindsay 
Huggins, Angelo Secchi, Heinrich Louis d’Arrest, Hermann Carl Vogel och 
Oswald Lohse. 

Spektroskopin hade utvecklats under 1860-talet av fysikerna Anders 
Ångström och Robert Thalén. De studerade visserligen solljusets spektrum, 
men utifrån ett fysiskt perspektiv. Deras verksamhet rörde därför knappast 
astronomi i egentlig mening. I Uppsala introducerades astrofysiken i stället 
av Nils Dunér, som förutom spektroskopin även började använda den foto-
grafiska tekniken inom astronomin. Såväl den klassiska observationsastrono-
min som den nya astrofysiken utgjorde delar av den praktiska astronomin. 
Den teoretiska astronomin, främst den celesta mekaniken, hade däremot 
till syfte att genom matematiska beräkningar kunna bestämma stjärnors 
och planeters rörelser. 

Vid 1800-talets mitt bedrevs den astronomiska verksamheten i Sverige 
vid de båda universiteten samt vid observatoriet i Stockholm, vilket var 
knutet till Vetenskapsakademien. I Uppsala hade undervisningen under 
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1800-talets första hälft hämmats av de undermåliga förhållanden som rådde 
i Anders Celsius’ gamla observatorium vid Svartbäcksgatan. När det inrätta-
des 1740 fungerade det till en början någorlunda hjälpligt. För att kunna ut-
föra känsliga observationer intill en trafikerad gata var man dock tvungen att 
låta utposterade personer be hästar och vagnar att taga andra vägar när dessa 
pågick. Efter bara några decennier var inrättningen helt föråldrad. Under 
den sjuklige Olof Schillings tid som observator i början av 1800-talet upp-
hörde verksamheten mer eller mindre. Professorerna Lars Regnér och Johan 
Bredman ägnade observatoriet föga uppmärksamhet. Det enda av värde som 
till slut återstod var observatoriets förnämliga astronomiska bibliotek med 
många rariteter.

Först när Gustaf Svanberg 1831 tillträdde befattningen som observator 
fick universitetet en kraft, som verkligen intresserade sig för återuppbygg-
naden av den praktiska astronomin. Han såg till att de gamla instrumenten 
renoverades och bidrog till ämnets popularisering genom att bjuda in kol-
leger och studenter för att beskåda stjärnorna under klara nätter. Gustaf 
Svanberg, som inte var besläktad med Jöns, Adolf och Lars Svanberg, insåg 
snart att det förelåg ett akut behov av ett nytt och modernt observatorium.

Tillkomsten av det nya observatoriet nedanför Rackarberget var således 
i stor utsträckning Svanbergs förtjänst. Många av hans kolleger ansåg dock 
att investeringen var överflödig och alltför kostsam, varför hans relation 
till konsistoriet ibland var ansträngd. Grecisten Wilhelm Fredrik Palmblad 
polemiserade öppet med Svanberg i Aftonbladet. Under dessa förhållanden 
betydde det mycket att framträdande astronomer som Friedrich Georg 
 Wilhelm von Struve och Friedrich Wilhelm Argelander besökte observa-
toriet kort efter färdigställandet 1853. Till en början var emellertid obser-
vatoriet endast ett yttre skal med en undermålig inredning och i avsaknad 
av relevant instrumentell utrustning. År 1857 inkom Svanberg med begäran 
om ett ekonomiskt anslag om 15 000 riksdaler till inköp av en ny refraktor. 
Hans hemställan vann stor uppslutning inom konsistoriet och så småningom 
även hos statsmakterna. År 1860 installerades till slut en stor refraktor med 
nio tums objektivdiameter, konstruerad av firman Steinheil i München. Att 
det nya observatoriet och refraktorn bidrog till att väsentligt höja nivån på 
astronomin i Uppsala behöver knappast sägas.

Gustaf Svanberg assisterades under många år av Anders Ångström, som 
innehade observatorsplatsen fram till 1858, då han utsågs till professor i fy-
sik. Till den lediga observatorsbefattningen anmälde därefter två sökande 
intresse, nämligen docenten och amanuensen vid Uppsalaobservatoriet 
Herman Schultz samt observatorn i Lund, Axel Möller. Schultz, som föror-
dades av ett enhälligt konsistorium, fick platsen. 
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Flera framstående astronomer fick sin skolning under Gustaf Svanbergs 
ledning. Bland dessa fanns Magnus Nyrén, som genom lärarens förmedling 
erhöll anställning vid observatoriet i Pulkova. Nyréns beslut att lämna Upp-
sala berodde delvis på att han blev mindre välvilligt bemött av observatorn 
Herman Schultz, som – åtminstone enligt Svanbergs förmodande – i honom 
såg en framtida konkurrent. Nyrén återvände 1869 till Uppsala, där han 
disputerade med stor framgång. Hans avhandling erhöll betyget Berömlig 
för både författande och försvar. Nyrén utsågs till docent, men återvände till 
Pulkova innan han hunnit träda i tjänst.

Även Oskar Backlund gjorde karriär i Ryssland. Han disputerade med 
Beräkning af relativa störningar för planeten (112) Iphigenia (1874) och utgav 
senare en studie av de störningar som jorden förorsakar i Enckeska kome-
tens bana. I en rad studier återkom han till denna komet. Backlund lämnade 
Uppsala för en observatorstjänst i Dorpat, men verkade huvudsakligen som 
adjunkt (senare direktör) vid Pulkovaobservatoriet. 

Vid årsskiftet 1875/76 lämnade Svanberg professuren men kvarstod som 
prefekt för observatoriet fram till 1878. Vid sin avgång hade han skött astrono-
mie professurens föreläsningar under drygt sjuttio terminer och varit prefekt 
under mer än fyrtio år. Den lediga professuren söktes av Herman Schultz, 
Magnus Nyrén och laboratorn vid observatoriet i Lund, Nils Dunér. Sakkun-
niga var Daniel Georg Lindhagen, Axel Möller och Hugo Gyldén, vilka i ett 
gemensamt yttrande framhöll att de tre kandidaterna var mycket jämna och 
svåra att rangordna. Schultz och Dunér tillerkändes något företräde framför 
Nyrén, eftersom ”de på hemlandets egna observatorier utfört sjelfständiga 
arbeten, hvilka i väsentlig mån bidragit till det anseende, som dessa institu-
tioner redan förvärfvat sig”. Med hänvisning till att Schultz ”hunnit qvanti-
tativt prestera mera än Adjunkten Dunér” uppfördes han i första rummet. 
Fem av de sex ledamöterna i sektionen följde de sakkunniga, men fysikern 
Robert Thalén uppförde tvärtom Nyrén i första rummet och Schultz först i 
det tredje. I konsistoriet var stödet för Schultz dock betryggande.

Herman Schultz, som således varit observator sedan 1859, var femtiofem 
år gammal vid sitt tillträde. Han hade framför allt gjort sig känd som en 
skicklig observatör. Med hjälp av refraktorn i Uppsalaobservatoriet kunde 
han bland annat positionsbestämma 500 nebulosor, vilka observationer han 
redovisade i det internationellt uppmärksammade verket Micrometrical ob-
servations of 500 nebulae (1875). Hans observationer upptogs 1888 i New 
General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (NGC-katalogen). Han 
utgav även läroböcker i astronomi. I slutet av 1850-talet genomförde han 
som Sederholmsk stipendiat en längre studieresa till Tyskland, Österrike, 
Frankrike och Belgien, där han fick tillgång till bättre utrustade observato-
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rier än det som dåtidens Uppsala kunde erbjuda. Längre perioder tillbring-
ade han i  Berlin, München och Wien. Efter hemkomsten till Uppsala gifte 
han sig med en dotter till den tyske astronomen och instrumentmakaren 
Carl  August von Steinheil. I äktenskapet föddes sonen Carl Arvid Schultz-
Steinheil, som också blev astronom och som bland annat fullföljde faderns 
studier kring småplaneten Alexandra.

Astronomen Wackerbarth
Under en resa till Rom i början av 1850-talet träffade Uppsalaastronomen Gustaf Svan-
berg engelsmannen Athanasius F.D. Wackerbarth, som hade lämnat sitt hemland sedan han 
övergått till katolicismen 1841. På Svanbergs inbjudan följde Wackerbarth med till Uppsala, 
där han sedan beslutade sig för att bosätta sig permanent. Han erhöll svenskt medborgar-
skap 1855. Efter ankomsten till staden skänkte han astronomiska instrument till observato-
riet, som ännu saknade en större refraktor. Under flera år deltog han helt oavlönad i arbetet 
vid observatoriet, innan Svanberg gjorde honom till amanuens 1860. På denna tjänst, den 
enda officiella befattning han hade i Sverige, stannade han fram till pensioneringen 1878. 
Hans bildning omfattade vitt skilda ämnen. Förutom engelska och svenska behärskade han 
franska, tyska, italienska, danska, isländska, latin, grekiska, hebreiska och syriska. Han över-
satte Beowulf från anglosachsiska till modern engelska och blev professor i anglosachsiska 
språket vid College of our Lady i Oscott nära Birmingham. I Edinburgh Review publicerade 
han metriska översättningar av svenska skaldestycken. År 1866 kreerades Wackerbarth till 
filosofie hedersmagister vid Uppsala universitet.

Athanasius F.D. Wackerbarth.
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Under Schultz’ professorstid disputerade både Karl P. Bohlin och Karl 
Gustaf Olsson. Bohlin tjänstgjorde som amanuens vid observatoriet från 
1880 till 1883. Han utförde olika observationsåligganden, varav några resul-
tat presenterades i Bestämning af Upsala observatoriums polhöjd (1882). När 
Bohlin försvarade sin gradualavhandling 1885 hade han redan en tjänst som 
biträdande astronom vid observatoriet i Stockholm. År 1888 återvände han 
till Uppsala sedan han blivit tillförordnad observator. Han var inspirerad av 
Hugo Gyldén och ägnade sig huvudsakligen åt den celesta mekaniken. Ols-
son anställde observationer av olika kometbanor under 1880-talet, vilka låg 
till grund för hans gradualavhandling Bestämning af definitiva banelement för 
komet VIII 1881. Hans vidare forskning gällde bland annat Gyldéns teori om 
de små planeternas rörelse samt den Hansenska störningsteorin. Även Ols-
son verkade en tid vid observatoriet i Pulkova. Därefter var han verksam vid 
Meteorologiska centralanstalten samt från 1898 som biträdande astronom 
vid Stockholms observatorium.

Dunér och observatoriets modernisering

Efter Herman Schultz’ avgång kallades Nils Dunér i slutet av 1888 till pro-
fessuren utan ansökan. Schultz, som hade representerat den äldre klassiska 
skolan inom astronomin, följdes därmed av en av astrofysikens främsta in-
troduktörer i Sverige. De sakkunniga, Hugo Gyldén och Axel Möller, för-
ordade kallelsen, även om de antydde att Oskar Backlund eventuellt kunde 
tänkas söka professuren. I sektionen var beslutet enhälligt, men matemati-
kern Göran Dillner framförde åsikten att han helst hade sett en mer teo-
retiskt inriktad astronom, det vill säga någon som främst ägnat sig åt celest 
mekanik, eftersom den praktiska observationsastronomin redan var väl re-
presenterad i Lund.

Dunérs tillträde markerade inledningen på ett dynamiskt skede för ast-
ronomin vid universitetet. Dunér, som fyllde femtio år kort efter sitt till-
träde, hade en lång karriär bakom sig vid universitetet i Lund. Han hade 
1858 blivit extra ordinarie amanuens vid observatoriet, men ägnade sig inte 
enbart åt astronomin. År 1861 deltog han som fysiker och geograf i Otto 
Torells forskningsexpedition till Spetsbergen. Till samma område återvände 
han några år senare i en expedition ledd av Adolf Erik Nordenskiöld.

Mellan dessa båda forskningsresor hade Dunér försvarat avhandlingen 
Beräkning af planeten Panopeas banelementer (1862), varefter han blev or-
dinarie amanuens i astronomi. När Axel Möller kort därefter befordrades 
till professor utsågs Dunér 1864 till innehavare av adjunkturen. På hösten 
året dessförinnan hade han deltagit vid en internationell astronomikongress 
i Heidelberg, och under resan besökte han observatorierna i Bonn, Berlin, 
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Mannheim och Leipzig. Till Tyskland återvände han 1865 som innehavare 
av riksstatens stipendium. Hans uppgift var att studera den tekniska och 
vetenskapliga nivån hos den tyska astronomin, som ett led i förberedelserna 
för det nya observatoriet i Lund, vilket invigdes 1867. 

När väl observatoriet stod färdigt inledde Dunér ett omfattande arbete 
med att studera dubbelstjärnor, vilket fenomen hade upptäckts av  William 
Herschel vid 1800-talets början. Kartläggningen av dubbelstjärnorna full-
följdes sedan av bland andra far och son von Struve i Dorpat. Dunér förnya-
de observationerna kring dessa stjärnor, bland annat för att kunna fastställa 
deras relativa egenrörelser. Mellan 1867 och 1875 utförde han inte mindre än 
2 679 mikrometerobservationer av 445 dubbla eller multipla stjärnor, varav 
de allra flesta ingick i Struves katalog. Av förklarliga skäl kunde Dunér efter 
flyttningen till Uppsala inte ägna sig åt egen forskning i samma utsträck-
ning som förut. Som professor ökade hans undervisningsbörda, men framför 
allt inledde han en omfattande uppbyggnad av astronomiska observatoriet. 
Mycket hade hänt sedan Steinheils refraktor kom på plats i Uppsalaobser-
vatoriet 1860. För sin tid hade den varit avancerad, inte minst rent optiskt, 
men den vetenskapliga utvecklingen under 1870- och 1880-talen krävde 
snart betydligt mer sofistikerade instrument. Utöver huvudrefraktorn fanns 
en mindre refraktor, donerad av Athanasius Wackerbarth, samt ett pas-
sageinstrument och en vertikalcirkel, inköpta från Tyskland 1878 respektive 
1887.

Kort efter installationen som professor kontaktade Dunér Bergsunds 
mekaniska verkstad i Stockholm för att få en uppfattning om vad det skulle 
kosta att anskaffa en bättre refraktor och bygga ett nytt vändtorn. Det vi-
sade sig att den sammanlagda summan skulle uppgå till hela 63 500 kronor. 
Trots att universitetet såg välvilligt på projektet insåg Dunér att riksdagens 
frikostighet inte kunde tagas för given. Dessutom skulle det i alla händelser 
dröja ett antal år innan de nya instrumenten kunde tagas i bruk. Han be-
slutade därför att anskaffa en lättrörlig refraktor, en så kallad kometsökare, 
vilken han placerade på den Wackerbarthska refraktorns stativ. Detta in-
strument, som togs i bruk på hösten 1890, kostade 1 550 kronor. Förvärvet 
finansierades helt och hållet genom att Dunér iakttog stor sparsamhet med 
de ordinarie anslagen.

Riksdagen 1890 beviljade Dunérs sökta anslag på 63 500 kronor till inköp 
av en dubbelrefraktor och ett nytt vändtorn. Under den påföljande våren 
slutförde Dunér förhandlingarna med A. Resold & Söhne i Hamburg, som 
tillverkade refraktorns mekaniska delar, samt med C.A. Steinheil & Söhne i 
München som skulle konstruera refraktorns båda objektiv, ett visuellt och 
ett fotografiskt. För att möjliggöra framkallning av de fotografiska plåtarna 
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inreddes ett särskilt laboratorium med två mörkrum. I slutet av 1892, bara 
fyra år efter Dunérs tillträde som professor, var alla nya instrument färdiga 
att tagas i bruk. Han använde själv dessa instrument för sina beräkningar av 
solens rotation. Den nya utrustningen gjorde det möjligt att bedriva såväl 
klassisk astronomi som astrofysik och fotografisk astronomi, vilka riktningar 
Dunér introducerade vid universitetet. Hans intresse för fotografins veten-
skapliga tillämpning kom till användning inom det 1889 grundade Upsala 
fotografiska sällskap, vars ordförande han var. Som astrofysiker inspirerades 
han främst av den preussiske astronomen Heinrich Louis d’Arrest, som från 
1857 var verksam vid universitetet i Köpenhamn. Bland Dunérs viktigare 
astrofysiska arbeten kan nämnas Sur les étoiles à spectres de la troisième classe 
(1885) samt Recherches sur la rotation du soleil (1891), vilka ägnades studier 
av stjärn- respektive solspektra. Royal Society tilldelade honom Rumford-
medaljen 1892. Dunér var en skicklig föreläsare och utgav även läroböcker 
i sitt ämne, däribland Handbok i allmän astronomi (1899). Efter pensione-
ringen 1909 bosatte han sig i Stockholm, där han avled fem år senare.

N.V.E. Nordenmark, amanuens vid observatoriet, disputerade på hösten 
1894. Han lämnade snart den akademiska banan för en karriär som för-
säkringstjänsteman, men utvecklade ett omfattande populärvetenskapligt 
författarskap kring olika aspekter av astronomin och dess historia. Han 
översatte bland annat Camille Flammarions Populär astronomi (1897) och 
utgav biografin Anders Celsius (1936) i Lärdomshistoriska samfundets Lych-
nos-bibliotek. I Uppsala universitets årsskrift införde han 1949 en edition av 
Gustaf Svanbergs självbiografi.

Observatorsbefattningen

Efter Herman Schultz’ tillträde som professor 1878 indrogs den äldre ad-
junkturen med vilken observatorsbefattningen varit förenad. Det dröjde 
drygt ett decennium innan någon ny observator utsågs. Den nya observa-
torsbefattningen var tänkt att fylla behovet av en tjänsteman med stor kun-
skap om hur de olika vetenskapliga instrumenten skulle begagnas. Det var 
således frågan om en praktiskt inriktad tjänst, som inte omedelbart kunde 
jämföras med en extra ordinarie professur. Innehavaren var till exempel inte 
skyldig att hålla några offentliga föreläsningar.

När observatorstjänsten skulle tillsättas första gången enligt det nya 
 sy stemet framstod Karl P. Bohlin som den främsta kandidaten. Han hade 
återvänt från Stockholm 1888 för att som vikarie uppehålla platsen, vilken 
han sökte i december 1889. Hans ansökan blev dock ogiltigförklarad, efter-
som den inlämnades en dag för sent. Förgäves vädjade han hos Kungl. Maj:t 
om restitutio fatalium, men fick i stället återvända till Stockholm. År 1897 
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utsågs han till Vetenskapsakademiens astronom efter att dessförinnan ha 
varit verksam i både Tyskland och Ryssland.

Bohlins fadäs öppnade vägen för docenten Carl Charlier, som utnämndes 
på våren 1890. Han hade varit amanuens vid astronomiska institutionen, 
där han tillsammans med Hugo Hildebrandsson hade bearbetat rapporterna 
från de observatörer, som bevakade den meteorsvärm som drog fram på 
himlen den 27 november 1885. Därefter hade han studerat vid det ryska cen-
tralobservatoriet i Pulkova samt i Berlin och Köpenhamn. Under 1890-talets 
början uppehöll han vid några tillfällen professuren i ämnet, samtidigt som 
han var verkställande direktör för Upsala Nya Tidning. Politiskt framträdde 
han som radikal verdandist. 

Charlier, som var betydligt mer teoretiskt orienterad än Dunér, lämnade 
Uppsala när han 1897 erhöll professuren i Lund. Han blev en mycket fram-
stående astronom och kring honom formades under 1910-talet den ryktbara 
så kallade Lundaskolan. Vid sin ankomst som nyutnämnd professor blev 
han dock mottagen med allt annat än öppna armar. Redan innan den av-
gående professorn Axel Möller pensionerades hade Nils Dunér avböjt ett 
erbjudande om att erhålla professuren via direkt kallelse. När tjänsten ut-
lystes hamnade Charlier i andra förslagsrum bakom Karl P. Bohlin, som dock 
återkallade sin ansökan när han utnämndes till Vetenskapsakademiens ast-
ronom med professors titel. Charlier borde därmed ha stått näst i tur men 
Lundakonsistoriet valde i stället att förorda en direkt kallelse av Dunér. Up-
penbarligen hade Dunér ändrat sig och kunde nu tänka sig att flytta tillbaka 
till Lund. Förslaget att kalla honom stöddes av universitetskanslern men 
Charlier blev ändå utnämnd av Kungl. Maj:t. Skälen bakom intrigerna för att 
hindra Charliers befordran var sannolikt politiska. Hans samröre med Ver-
dandikretsar sågs inte med blida ögon av de konservativa krafterna i Lund, 
som förmodligen aldrig hade återupptagit förhandlingarna med Dunér om 
inte Bohlin hade dragit sig ur.

I sin inbjudningsskrift till Charliers installation redogjorde universitetets 
rektor August Quennerstedt för tillsättningsärendets gång, vilket många – 
inte minst den nye professorn själv – uppfattade som rent förödmjukande. 
Charlier blev inte svaret skyldig när han höll sin installationsföreläsning. Se-
dan han först talat om astronomins kulturella betydelse för sjöfart, kalend-
rar, tideräkning och filosofi vände han sig till universitetets rektor med or-
den: ”Det är icke under de gynnsammaste yttre auspicier som jag inträder på 
den post, jag i dag har tillträdt. Lunds universitets större konsistorium och, 
hvad som för mig i detta fall betyder ännu mer, äfven den naturvetenskap-
liga sektionen af den filosofiska fakulteten, hade med användande af t.o.m. 
exceptionella former hemställt att en annan person måtte utnämnas till den 



286

Uppsala Universitet 1852–1916

befattning, till hvilken jag sedan blef utnämnd. Det misstroende mot mig, 
som ligger i detta universitets myndigheters åtgörande, ett missnöje som 
fått ett förnyadt och otvetydigt uttryck i rektors inbjudan till denna instal-
lationsakt, måste för mig kännas djupt förödmjukande och nedslående.”

Det hela väckte stort uppseende och studentkåren i Lund vägrade att 
uppvakta sin rebelliske nye professor. Upsala Nya Tidning protesterade mot 
den behandling tidningens tidigare verkställande direktör fått utstå: ”Vi 
hade velat önskat prof. Charlier att komma till en plats som varit en mera 
passande miljö för en öppen riddersmannanatur sådan som hans, än hvad 
den gamla munkstaden nere på Skåneslätten synes vara.”

Tillsättningen av den observatorsbefattning som Charlier lämnade 
i Uppsala blev långt ifrån lika infekterad, men komplikationer saknades 
inte. Fyra sökande hade anmält sig, nämligen Uppsaladocenten Östen Berg-
strand, biträdande astronomen vid observatoriet i Stockholm Karl  Gustaf 
Olsson, samt de båda Lundadocenterna Carl Arvid Schultz-Steinheil och 
Axel August Psilander. Som sakkunniga fungerade Karl P. Bohlin, Nils 
 Dunér och Carl Charlier. Deras bedömning skilde sig åt på ett uppseen-
deväckande sätt, vilket berodde på oenighet om observatorsplatsens in-
riktning. Grundfrågan var huruvida tjänsten skulle betraktas som en prak-
tisk syssla eller om de vetenskapliga kompetenskraven skulle ställas efter 
samma måttstock som för professuren, det vill säga med hänsyn tagen till 
kandidaternas meriter inom både praktisk och teoretisk astronomi. Nils 
Dunér hävdade den förstnämnda principen, varför han i första rummet 
uppförde sin elev, den tillförordnade observatorn Bergstrand, på grund av 
dennes förtjänstfulla avhandlingar inom den praktiska astronomin. I and-
ra rummet uppförde han Schultz-Steinheil, följd av Psilander i det tredje. 
Den mest erfarne astronomen av de fyra sökande, Karl Gustaf Olsson, blev 
däremot inkompetensförklarad av Dunér med motiveringen att han nästan 
uteslutande hade ägnat sig åt den teoretiska astronomin. Både Bohlin och 
Charlier lovordade däremot Olsson och uppförde honom i första förslags-
rum. Schultz-Steinheil, som i likhet med Olsson var en teoretisk astronom, 
tillerkändes andrarummet av båda två. Bergstrand blev däremot snålt be-
dömd. Bohlin satte honom på tredje plats, medan Charlier – som införde 
flera kritiska kommentarer i sitt yttrande – gav Bergstrand endast ett delat 
tredjerum tillsammans med Psilander.

Dessa starkt divergerande utlåtanden ställde sektionen i en brydsam si-
tuation. Den ene huvudkandidaten (Bergstrand) hade uppförts i tredje för-
slagsrum av två sakkunniga, den andre (Olsson) hade visserligen två klara 
förstarum men hade blivit inkompetensförklarad av professorn i ämnet. 
 Efter lång diskussion vidtog omröstning, vilken slutade med att Bergstrand 
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fick sju förstarum, men också fyra tredjerum. Schultz-Steinheil och Ols-
son erhöll vardera två förstarum, men den förstnämnde hade betydligt fler 
andrarum. Även i konsistoriet uppfördes Bergstrand med stor majoritet i 
första förslagsrum. Ärendet avgjordes dock inte förrän under våren 1901, då 
Bergstrand utnämndes till observator. Både Schultz-Steinheil och Olsson 
gav därefter upp sina akademiska karriärer och övergick till läroverken.

Bergstrand och von Zeipel

Efter Dunérs pensionering 1909 fick Bergstrand i stället konkurrera med 
docenten Hugo von Zeipel. Bergstrand, som var son till agrikulturkemisten 
Carl Erik Bergstrand, hade blivit docent i astronomi sedan han i februari 
1899 försvarat avhandlingen Undersökningar öfver stellarfotografiens använd-
ning vid bestämningen af fixstjärnornas parallaxer. Ämnet hade han fått av 
Dunér, som 1894 hade föreslagit att han skulle använda observatoriets nya 
refraktor för att bestämma stjärnornas avstånd med parallaxmetoden. För 
ändamålet använde Bergstrand fotografiska avbildningar av stjärnhimlen, en 
metod som vid denna tid var under snabb utveckling. Efter disputationen 
fortsatte Bergstrand sina parallaxmätningar, varvid hans studier av dubbel-
stjärnan 61 Cygni rönte störst uppmärksamhet. Han kunde revidera den 
avståndsberäkning som Friedrich Wilhelm Bessel tidigare hade gjort. Sedan 
han blivit observator genomförde han en längre studieresa till Finland och 
det ryska Pulkovaobservatoriet, som leddes av Oskar Backlund. Han stude-
rade som innehavare av Sederholms stipendium under två år i München och 
Göttingen. Med hjälp av Riksstatens större stipendium kunde han senare 
resa till Tyskland, Italien och Frankrike, varvid han bland annat forskade vid 
astrofysikaliska observatoriet i Paris. Från och med januari 1909 uppehöll 
han den lediga professuren efter Dunérs avgång.

Hugo von Zeipel hade disputerat och blivit docent våren 1904, således 
fem år efter Bergstrand. Redan före disputationen hade han meriterat sig 
som deltagare i gradmätningsexpeditionerna till Spetsbergen 1898, 1901 och 
1902. Han arbetade därefter en tid vid Pulkovaobservatoriet i Ryssland samt 
tillbringade två år i Paris som Letterstedtsk stipendiat, varvid han bland an-
nat åhörde Henri Poincarés och Paul Painlevés föreläsningar om den celesta 
mekaniken. Han kunde dessutom begagna Parisobservatoriet för astrofy-
siska arbeten.

De båda aspiranterna representerade skilda inriktningar av astronomin. 
Bergstrand var i allt väsentligt en praktisk astronom medan von Zeipel 
främst hade ägnat sig åt den celesta mekaniken. Två av de sakkunniga, Oskar 
Backlund och Hugo von Seeliger, jämställde de båda kandidaterna. Den 
tredje, Köpenhamnsprofessorn Elis Strömgren, ansåg att von Zeipel ägde 
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ett avgjort försteg. Backlund framhöll att båda kandidaterna var synnerligen 
välmeriterade, varför det naturligtvis var ställt utom tvivel att någon av dem 
skulle få professuren. Universitetet skulle dock, betonade han, ”göra veten-
skapen en stor tjänst med att åstadkomma en ekvivalent ställning åt den 
andre och sålunda helt och hållet förvärfva båda två odeladt för vetenska-
pen”. Någon omedelbar möjlighet att förverkliga denna förhoppning fanns 
dock inte. Både sektionen och konsistoriet var tvungna att upprätta förslag 
och således välja mellan de båda sökandena. I sektionen erhöll Bergstrand 
nio röster till förstarummet mot endast tre för von Zeipel. Fysikern Gustaf 
Granqvist motiverade sin röst på Bergstrand med att astronomins praktiska 
sida var mer central än den teoretiska, särskilt eftersom föreståndarskapet 
för observatoriet var förenat med professuren. Andra, som Carl Wilhelm 
Oseen, fann – i likhet med Backlund – att deras vetenskapliga skicklighet 
var likartad men ansåg att tjänsteåren avgjorde till Bergstrands fördel.

Konsistoriets majoritet resonerade på samma sätt. Mot utslaget anförde 
von Zeipel besvär, varvid han framhöll att man inte till fullo hade insett 
den celesta mekanikens betydelse för astronomin. Besvären lämnades utan 
avseende och Bergstrand utnämndes till professor 1911. Samma år utsågs von 
Zeipel – efter direkt kallelse – till observator. Denna gång var det ingen som 
ifrågasatte lämpligheten i att utnämna en teoretisk astronom till observator, 
tvärtom ville man gärna behålla von Zeipel vid universitetet. Utgången av 
konkurrensen blev likafullt en stor besvikelse för honom. Bergstrand och 
von Zeipel kunde ändå bedriva ett konstruktivt samarbete. Omedelbart 
efter sina respektive tillträden inledde de förberedelsearbetet inför den to-
tala solförmörkelse, som skulle inträffa i Sverige den 21 augusti 1914. Detta 
tillfälle erbjöd en unik möjlighet att studera solen. Riksdagen beviljade sär-
skilda anslag och de båda forskarna ledde expeditioner till Ångermanland 
och Jämtland för att utföra observationerna.

Från disputationen och fram till den första tiden som professor ägnade 
sig Bergstrand huvudsakligen åt stellarastronomi. Han gjorde dock insatser 
även inom den celesta mekaniken; bland annat kartlade han rörelsen hos 
planeten Uranus’ båda månar Ariel och Umbriel. Han innehade professuren 
fram till 1938 och blev skolbildare inom den svenska astronomin. Bland hans 
elever fanns galaxforskaren Knut Lundmark, som blev docent i Uppsala och 
senare professor i Lund. Två andra elever var Vetenskapsakademiens ast-
ronom Bertil Lindblad, som 1931 ledde flyttningen av Stockholmsobserva-
toriet till den nya anläggningen i Saltsjöbaden, och Åke Wallenquist, som 
under många år förestod universitetets filialobservatorium i Kvistaberg.

Hugo von Zeipel ägnade ett flertal studier åt trekroppsproblemet och 
störningsteorin. Han förblev Uppsala trogen till pensioneringen 1938, trots 
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att han erbjöds en kallelse till astronomiprofessuren vid det tyska universi-
tetet i Prag 1914. Eftersom astronomins domäner blev allt mer omfattande 
fanns förhoppningar om att observatorsbefattningen på sikt skulle omvand-
las till en andra professur, varigenom både den praktiska och den teoretiska 
astronomin skulle erhålla var sin lärostol. År 1920 utverkades till slut de 
nödvändiga medlen, och von Zeipel erhöll en personlig professur i astronomi 
med undervisningsskyldighet i geodesi. Observatorsbefattningen återbesat-
tes inte förrän efter hans pensionering 1938.

Solförmörkelsen 1914
För att underlätta de vetenskapliga observationerna under solförmörkelsen den 21 augusti 
1914 medgav riksdagen ett anslag om 10 000 kronor för anskaffande av adekvata in-
strument. En anonym privatperson donerade dessutom 20 000 kronor, varigenom man 
kunde förvärva en astrograf konstruerad av Gustav Heyde i Dresden. Under förmörkelsen 
fotograferades solkoronan, varvid exakta beräkningar kunde göras, bland annat om dess 
ljusfördelning. Solförmörkelsens centrallinje löpte genom Jämtland och Ångermanland, vilka 
platser blev målen för de båda Uppsalaexpeditionerna. Hugo von Zeipel ledde en grupp 
som verkade i Strömsund i Jämtland. Östen Bergstrands motsvarande expedition förlades 
till Österforse nära Långsele i Ångermanland. En lång rad Uppsalaforskare var under solför-
mörkelsen engagerade i observationer på olika platser i landet, däribland Gustaf Granqvist, 
John Koch, Bengt och Anna Beckman, Arvid Odencrants och Anders Ångström den yngre.

Östen Bergstrand med en grupp astronomer vid observationsstationen i ångermanländska 
Österforse sommaren 1914.



290

Uppsala Universitet 1852–1916

Meteorologi

Uppsalameteorologen Hugo Hildebrandsson karakteriserade 1870 sin disci-
plin som ”den yngsta av naturvetenskaperna”. Benämningen hade fog för sig, 
eftersom meteorologin först kring 1800-talets mitt framträdde som en själv-
ständig vetenskap. Spekulationer kring väderleken, dess förändringar och 
eventuella samband med astronomiska fenomen har förekommit sedan an-
tiken men mer regelbundna observationer kring väder och temperatur bör-
jade göras under 1700-talet, då erforderliga vetenskapliga instrument hade 
utvecklats. År 1643 konstruerade den italienske fysikern Evangelista Tor-
ricelli den första barometern och under det följande århundradet lanserades 
flera termometrar, varav den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheits från 
1724 var den äldsta. I slutet av 1700-talet studerade Benjamin Franklin åskan, 
bröderna John och George Hadley kartlade passadvindarna, och i Frank-
rike anställde Antoine Lavoisier meteorologiska observationer på ett flertal 
platser. Under 1820- och 1830-talen utgav Heinrich Wilhelm Dove flera för 
klimatologin grundläggande arbeten. Han lyckades bland annat påvisa att 
vädret i tempererade områden är beroende av mötet mellan kalla och var-
ma luftströmmar. Den amerikanske oceanografen Matthew Fontaine Maury 
kartlade något senare havsströmmarnas och vindarnas betydelse för sam-
färdseln till sjöss, varvid han kunde visa att den snabbaste sjövägen mellan 
två platser inte alls behövde vara den som rent geografiskt var den kortaste. 
Maurys studier, som bland annat publicerades i Physical Geography of the 
Seas (1855), fick stor praktisk betydelse.

Vid samma tid, närmare bestämt den 14 november 1854, inträffade en 
viktig händelse för meteorologins genombrott. Krimkriget pågick, varför de 
franska och brittiska flottorna befann sig på Svarta havet. En snabbt upp-
dykande och mycket hård storm orsakade stor förödelse bland krigsfarty-
gen, vilket blev ett både ekonomiskt och militärt bakslag. Till följd av detta 
vände sig den franske marinministern Auguste-Nicolas Vaillant till astrono-
men Urbain Jean Joseph Leverrier med frågan om vetenskapen visste någon 
utväg så att man i framtiden skulle kunna förutse oväntade väderleksför-
ändringar. Leverrier började anställa systematiska mätningar och skickade 
förfrågningar till en rad observatorier i Europa om väderleksförhållandena 
under de aktuella dygnen. Han kunde konstatera att stormen hade uppstått 
i nordvästra Europa och passerat över nästan hela kontinenten innan den 
nådde fram till Svarta havet. Med telegrafens hjälp hade man utan svårighet 
kunnat förutse vad som skulle hända och haft god tid att förvarna flottan. 
Under de följande åren skapades ett kontaktnät, varigenom meteorologiska 
observationer från en rad europeiska orter via telegraf sändes till varandra.
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På initiativ av bland andra Carl Jelinek samt den i S:t Petersburg verk-
samme schweizaren Heinrich von Wild samlades 1872 en första förbere-
dande meteorologisk världskongress i Leipzig. Syftet var att förbereda och 
diskutera programmet för kommande kongresser, men sämjan var inte den 
bästa. Med fransk-tyska kriget i färskt minne vägrade de franska meteoro-
logerna att infinna sig i Leipzig, utan ordnade i stället en egen kongress i 
Bordeaux. Den första gemensamma kongressen hölls i stället året därpå i 
Wien, varvid antogs gemensamma regler för löpande observationer och för 
hur resultat skulle publiceras.

I Sverige introducerades den meteorologiska vetenskapen av Erik Edlund, 
som hade blivit docent i mekanik i Uppsala 1846. Han genomförde därefter 
en studieresa, bland annat till Wilhelm Webers laboratorium i Leipzig. Efter 
hemkomsten utsågs han till Vetenskapsakademiens fysiker men han ägnade 
stor uppmärksamhet även åt meteorologin. Behovet av forskning inom detta 
område aktualiserades genom den så kallade yrväderstisdagen den 29 januari 
1850. Hela Mellansverige drabbades då av en oförutsedd och mycket kraftig 
snöstorm i kombination med ett snabbt omslag till mycket låg temperatur. 
Verkningarna blev förödande och antalet dödsoffer uppgick till långt över 100.

I maj 1856 inlämnade Edlund ett förslag till Vetenskapsakademien om 
upprättandet av meteorologiska stationer runt om i landet. Regeringen be-
viljade anslag till verksamheten, som från starten den 1 december 1858 led-
des och organiserades av Edlund. Från 1860 utgav han årligen Meteorologiska 
iakttagelser i Sverige, vilka byggde på de systematiska mätningar som påbör-
jats vintern 1858/59. I Vetenskapsakademiens Handlingar publicerade han 
1873 studien ”Bidrag till kännedomen om Sveriges klimat”, vilken räknas 
som den första klimatologiska undersökningen i Sverige som byggde på sys-
tematiska observationer.

Meteorologins utveckling aktualiserade behovet av självständiga institu-
tioner för ämnet vid universiteten. I Uppsala växte disciplinen fram inom 
astronomin, vars professor Gustaf Svanberg på hösten 1864 lät uppföra en 
mindre byggnad i parken strax söder om observatoriet, där meteorologiska 
mätningar kunde utföras. Han såg även till att detta meteorologiska observa-
torium utrustades med vindmätare, barometer och termometrar. Huvudan-
svaret för den praktiska meteorologiska verksamheten bars dock av Robert 
Rubenson. Denne hade disputerat 1854 och därefter bland annat tjänstgjort 
som lärare i matematik vid Upsala lyceum. Hans intresse för meteorologin 
hade stimulerats under en treårig studieresa till Italien och Frankrike, där 
han kunde vistas som byzantinsk stipendiat. Rubenson och hans medarbe-
tare Hugo Hildebrandsson och Per Gustaf Rosén gick mycket ambitiöst till 
väga. Under en period om drygt tre år och två månader, från maj 1865 till 
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augusti 1868, genomfördes mätningar varje timme i observatoriet, för vilket 
ändamål 127 studenter engagerades. Fyra studenter tjänstgjorde varje dygn, 
två på dagen, två på natten. Inte en enda observation missades under denna 
tid. Sommaren 1868 togs en meteorograf, konstruerad av fysikern och mate-
matikern Axel Gabriel Theorell, i bruk, vilket gjorde de flesta manuella ob-
servationer överflödiga. Genom Theorells registreringsapparat kunde näm-
ligen termometrarnas och barometrarnas läge avläsas automatiskt var tionde 
minut. Observationerna fick stor betydelse även utanför Sveriges gränser 
och från och med slutet av 1868 publicerades de i Bulletin météorologique 
de l’observatoire d’Upsal. Rubensons arbete med att sammanställa, analysera 
och utgiva resultaten från studenternas observationer drog dock ut på tiden, 
dels på grund av hans övriga åtaganden, dels till följd av svårigheter att er-
hålla tryckningsbidrag. Skriften utkom först i samband med jubileet 1877.

Det faktum att publiceringen av resultaten dröjde hindrade inte att 
verksamheten tilldrog sig stor uppmärksamhet. År 1870 besöktes Sverige av 
den schweiziske meteorologen Heinrich von Wild, som kort dessförinnan 
fått i uppdrag att organisera den meteorologiska observationsverksamheten 
i Ryssland. Wild blev väl mottagen av Erik Edlund i Stockholm, men det var 
besöket i Uppsala som gjorde det största intrycket: ”De öfriga meteorolo-
giska observationerna anställas på universitets-observatoriet under ledning 
af adjunkten Rubenson, och der finner man äfwen den förträffliga registre-
ringsapparaten af Theorell, hwilken antecknar barometerståndet samt de 
wåta och torra termometrarnas temperaturer. Dessa anteckningar blifwa 
äfwen omedelbart bearbetade, så att Upsala hörer till de få punkter på jord-
klotet, hwarest sjelfregistrerande apparater icke blott äro uppställda såsom 
märkwärdigheter, utan werkligen begagnas till fortlöpande observationer.” 
Året därpå gästades Rubenson och Hildebrandsson av den danske meteo-
rologen Niels Hoffmeyer, som också ville inspektera de tekniska innovatio-
nerna i Uppsala.

Under 1860-talet bedrevs den meteorologiska verksamheten i astrono-
mins hägn. Rubenson arbetade helt ideellt; han kunde inte komma i fråga 
för en statlig tjänst, eftersom han bekände sig till den mosaiska tron. År 
1870 ändrades dock lagen i detta avseende, varefter han samma år kunde 
tillträda en nyinrättad extra ordinarie adjunktur i meteorologi. Rubenson 
var påtänkt som föreståndare för ett planerat meteorologiskt observatorium 
i Stockholm men valde att stanna i Uppsala fram till 1872.

Organisatören Hildebrandsson

Den verklige organisatören av den vetenskapliga meteorologin i Uppsala 
blev emellertid Hugo Hildebrandsson. Han hade skrivits in vid universitetet 
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Meteorologiska iakttagelser
I början av 1870-talet organiserade Hugo Hildebrandsson ett landsomfattande nätverk 
med observatörer, som regelbundet insände rapporter om åskväder, isförhållanden, frost-
nätter och, efter ett par år, även om periodiska fenomen inom djurvärlden, så kallade fe-
nologiska observationer. Hushållningssällskapen ute i landet bistod Hildebrandsson i detta 
arbete. Behovet av ett dylikt nätverk av observatörer hade Hildebrandsson framhållit i sin 
programartikel från 1870. I detta avseende var han säkerligen inspirerad av utvecklingen 
i Frankrike och Norge, där systematiska observationer av åskväder hade inletts 1864 re-
spektive 1867.

Utdrag ur en blankett för meteorologiska iakttagelser, vilken portofritt kunde återsändas till 
observatoriets prefekt Gustaf Svanberg. Den tidiga meteorologin var, som synes, baserad på 
handfasta, empiriska observationer.
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1858, och studerade under de följande åren matematik och fysik. Som ung 
student hade han deltagit i Malla Silfverstolpes salonger och han ingick i kot-
teriet Dombronationen med sina kusiner Hans Hildebrand och Carl David 
af Wirsén. Hildebrandsson leddes in på meteorologin när Anders Ångström 
uppmanade honom och Per Gustaf Rosén att studera vattenångans tryck 
på den omgivande luften under avdunstning. De båda forskarna väckte stor 
uppmärksamhet när de offentliggjorde sina resultat på våren 1864, efter-
som de vågade kritisera Berlinprofessorn Heinrich Wilhelm Dove, dåtidens 
internationellt ledande och oomstridde auktoritet inom den vetenskapliga 
meteorologin. ”Under de första åren af den meteorologiska verksamheten i 
Upsala”, skriver Hildebrandsson i sin självbiografi, ”lefde vi som andra i en 
fast tro på riktigheten af Doves teorier. Emedlertid blefvo svårigheterna allt 
större, då man ville ur dem förklara de med stor noggrannhet observerade 
väderleksförändringarna och tvifvel uppstod, som man knappast vågade tala 
om ens med kamraterna.” Genom observationer och empiriska undersök-
ningar kunde Hildebrandsson på ett flertal punkter konstatera att Doves 
teorier helt enkelt inte stämde.

På våren 1866 försvarade Hildebrandsson sin avhandling Öfversigt af den 
mekaniska värmetheorins grundläggning, samt af de de wigtigaste experimen-
tal-bestämmingarne af wärmets mekaniska equivalent. Ämnet hade han fått av 
Anders Ångström, och tillsammans med undersökningen om vattenångans 
tryck meriterade avhandlingen sin författare för en docentur i fysik. Hil-
debrandsson har själv vittnat om vilken betydelse Ångström hade för hans 
vetenskapliga utveckling: ”För min utveckling i vetenskapligt hänseende 
var det ovärderligt att hafva fått studera under honom och sedan som hans 
amanuens och docent på nära håll fått följa och stundom äfven deltaga i 
hans arbeten.” Hildebrandsson hade gärna fortsatt inom fysiken under sin 
beundrade professor men omständigheterna tvingade fram ett karriärbyte. 
När hans yngre kollega Gustaf Lundquist ingick äktenskap med Ångströms 
dotter Anna ville han inte stå i vägen för denne. Han avstod därför från att 
söka adjunkturen i fysik 1874, som han annars med all sannolikhet hade fått.

Hildebrandsson hade dessutom sedan flera år tillbaka börjat inrikta 
sina strävanden mot meteorologin. År 1869 hade han erhållit universitetets 
Helmfeltska resestipendium, vilket gjorde det möjligt för honom att be-
söka de meteorologiska centralanstalterna och observatorierna i Wien, Paris, 
London, Kremsmünster, München, Bern och Kew. Han genomförde dessut-
om kortare studiebesök i Zürich och Karlsruhe. Under denna resa knöt han 
vetenskapliga kontakter med internationellt framstående meteorologer som 
Carl Jelinek och Julius von Hann i Wien samt Urbain Jean Joseph Leverrier 
i Paris. Den sista tiden tillbringade han i Kristiania hos Henrik Mohn, som 
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några år tidigare hade blivit professor i meteorologi och föreståndare för det 
nybildade meteorologiska institutet vid universitetet i Kristiania. Kontak-
terna med dessa och andra internationella forskare uppehöll Hildebrands-
son även fortsättningsvis genom brevväxling. Observatoriet i Uppsala blev 
således en del av ett internationellt nätverk.

År 1870 publicerade Hildebrandsson en utförlig reseberättelse, vilken 
innehöll en plan för meteorologins framtida organisering i Sverige. I skild-
ringen, som kan läsas som ett slags program för hans kommande verksamhet, 
föreslog han bland annat att man snarast möjligt borde inrätta ett svenskt 
meteorologiskt institut. Denna anstalt kunde antingen fungera helt själv-
ständigt, i likhet med bland annat SGU, eller organiseras som en institution 
inom Vetenskapsakademien.

Innan manuskriptet trycktes inhämtade Hildebrandsson godkännande 
från både Svanberg och Ångström, varefter han begav sig till Stockholm 
för att även visa det för Erik Edlund. Följden av detta möte blev emellertid 
inte den avsedda. Edlund uppfattade programmet som ett ovälkommet in-
trång på sitt eget område. Hildebrandsson åtnjöt däremot såväl Svanbergs 
som Ångströms fulla stöd. Genom skriften bidrog han i hög grad till inrät-
tandet av det meteorologiska institutet i Köpenhamn 1871 och Meteorolo-
giska centralanstalten i Stockholm 1873. Denna anstalt sammanslogs 1919 
med Hydrografiska byrån till Statens meteorologiska-hydrografiska anstalt 
(SMHA), vilken i sin tur 1945 bytte namn till Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI). Hildebrandsson hyste förhoppningen att få 
bli den nya centralanstaltens förste föreståndare men blev förbigången av 
Rubenson. I stället fick han efterträda denne som adjunkt och förestån-
dare för Uppsalaobservatoriets meteorologiska avdelning. Verksamheten 
vid det meteorologiska observatoriet var intensiv och 1873 inrättades en 
särskild telegraflinje mellan observatoriet och telegrafstationen i Uppsala. 
Därmed kunde man stå i omedelbar kontakt med Meteorologiska central-
anstalten i Stockholm. Observatoriets instrumentuppsättning komplet-
terades under 1870-talets lopp. I juni 1874 kunde universitetet från Axel 
Gabriel Theorell förvärva en tryckapparat för en kostnad av 3 000 kronor. 
Vid sin död året därpå var Theorell sysselsatt med att konstruera en max-
imi- och minimibarometer, som senare i ofullbordat skick överlämnades 
till observatoriet.

Det var inte bara ämnets organisation, utan också dess innehåll som en-
gagerade Hildebrandsson. Till hans forskningsområden hörde stormarnas 
natur och molnens rörelser, vilka han kartlade med hjälp av observationer 
från ett antal stationer runt om i landet. Arbetet syftade till att förbättra 
kunskapen om de högre luftlagrens rörelser, och resultatrapporten väckte 
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stort uppseende när den publicerades 1874. Författaren beskrev atmosfä-
rens rörelse i allmänhet, och dessutom kunde han påvisa luftens rörelse vid 
cykloner. Arbetet stimulerade till liknande observationsprojekt i ett fler-
tal andra europeiska länder, och många av dessa rapporter sändes senare 
till Uppsala och Hildebrandsson för analys. Parallellt med sitt vetenskapliga 
författarskap utgav Hildebrandsson ett flertal populära skrifter och upp-
satser med anknytning till meteorologin, till exempel om väderlekens och 
årstidernas inverkan på människan och om tecken, skrock, ordspråk samt 
folkliga föreställningar, som vädret givit upphov till.

Av såväl ekonomiska som praktiska skäl växte behovet av att skilja me-
teorologin från astronomin. Det astronomiska observatoriet hade lagt ned 
stora summor för att finansiera den meteorologiska vetenskapen, varför man 
varje år tvingats använda sina besparingar för att täcka sina underskott. Vid 
1878 års riksdag föreslog Gustaf Svanberg – som då var emeritus, men som 
ännu fungerade som prefekt för det astronomiska observatoriet – att ett år-
ligt anslag om 6 000 kronor skulle utgå till det meteorologiska observatoriet. 
Av dessa medel skulle 4 000 kronor vara lön till föreståndaren, som enligt 
förslaget skulle vara extra ordinarie professor i meteorologi. Den överskju-
tande delen av anslaget var avsett dels för att bekosta den löpande verksam-
heten (1 500 kronor), dels för att arvodera en amanuens (500 kronor).

Statsutskottet ansåg att detta var alltför kostsamt, varför man i stället 
föreslog att medel för det zoologisk-zootomiska laboratoriet skulle beviljas. 
Trots det nedslående utslaget fortsatte Svanberg och Rubenson att tala och 
agera för sin sak bland riksdagsmännen. De tog även pressen till hjälp. Afton-
bladet införde exempelvis artikeln ”En vetenskaplig institutions vara eller 
icke vara”, som var författad av tidningens redaktör John Spilhammar, som 
hade studerat i Uppsala. Spilhammar kunde utgå från material som Svan-
berg och Rubenson hade ställt till hans förfogande. I hårda ordalag kritise-
rade han statsutskottet för att vilja förleda riksdagen att ”gifva dödsstöten åt 
en vetenskaplig institution, som, uppsprungen ur enskildes nit och väsent-
ligen understödd af enskildes frikostighet, icke blott visat sig med afseende 
å sina resultat kunna blifva af största praktiska gagn för landtbruket och för 
kännedomen om vårt land, utan äfven redan hunnit förvärfva sig sjelf och 
dermed den svenska vetenskapen ett glädjande erkännande af de förnämsta 
vetenskapliga auktoriteterna i denna väg i andra land”. Tidningen uttryckte 
visserligen förståelse för att statsutskottet ville spara pengar, men konsta-
terade ”att sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling – det är dock icke en 
sparsamhet af det rätta slaget”.

Kampanjen gav resultat. När andra kammaren skred till omröstning blev 
anslaget till det meteorologiska observatoriet i Uppsala, till mångas förvå-
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ning, beviljat. I augusti 1878 omvandlades adjunkturen i meteorologi till en 
extra ordinarie professur. Hildebrandsson var självskriven som tjänstens för-
ste innehavare och kallades utan ansökan. Från nyåret 1879 utgjorde meteo-
rologin således en helt självständig disciplin. Samtidigt medgav Kungl. Maj:t 
meteorologiska observatoriet tjänstebrevsrätt för försändelser, såväl inom 
riket som till utlandet, vilket fick stor betydelse, eftersom korrespondensen 
tidigare hade kostat stora summor.

Hildebrandssons molnforskningar blev internationellt uppmärksamma-
de. Vid den internationella meteorologiska kommitténs möte i Köpenhamn 
1882 tillsattes en kommission med uppgift att utarbeta gemensamma reg-
ler för molnobservationerna. Hildebrandsson erhöll en av de tre platserna i 
denna kommission, vars förslag antogs vid den internationella meteorolo-
giska kommitténs möte i Paris i september 1885. Året därpå verkade Hilde-
brandsson vid Royal Meteorological Society i London, där han tillsammans 
med den brittiske meteorologen Ralph Abercromby utarbetade ett förslag 
till förbättring av Luke Howards något föråldrade molnklassificeringssys-
tem. Deras förslag presenterades i sällskapets Quarterly Journal 1887 och 
antogs vid en internationell konferens i München fyra år senare. Vid detta 
tillfälle valdes Hildebrandsson till ordförande i den internationella moln-
kommissionen, vilken under de följande åren arbetade med att framställa 
en internationellt standardiserad normalatlas över molnformerna. Arbetet 
resulterade i Atlas international des nuages (1896), vilken Hildebrandsson 
utgav tillsammans med den franske meteorologen Léon Teisserenc de Bort 
och schweizaren Albert Riggenbach. Den trespråkiga (engelska, franska och 
tyska) molnatlasen innehöll en omfattande fotografisk dokumentation av de 
tio molntyper, som molnkommittén hade fastställt. Genom Hildebrands-
sons insatser kom universitetet att spela en betydande roll för meteorologin, 
även på internationell nivå. Ett mått på detta är att den internationella me-
teorologiska kommittén i augusti 1894 förlade sitt möte till Uppsala. 

Flera andra Uppsalameteorologer var sysselsatta med att studera mol-
nen och olika mätningar gjordes, inte minst för att kartlägga molnens höjd 
och gång. Kristianiaprofessorn Henrik Mohn hade konstruerat särskilda 
norrskensteodoliter för den svenska fysikalisk-meteorologiska polarexpedi-
tionen till Spetsbergen 1882–83, och dessa mätningar utgjorde förebilden 
för de molnobservationer, som bedrevs i Uppsala vid decenniets mitt. Två 
teodoliter – förbundna med varandra via en telefonledning – ställdes upp, 
den ena utanför observatoriet, den andra i Botaniska trädgården, och med 
detta hjälpmedel kartlades molnens rörelser. Undersökningarna leddes av 
amanuenserna Nils Ekholm och Karl Hagström, vilka erhöll det Bjurzonska 
priset sedan de 1885 presenterat resultaten av studierna i volymen Mesures 
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des hautes et des mouvements des nuages. Ekholm, som blivit amanuens redan 
1876, hade en ledande roll under expeditionen till Spetsbergen 1882–83 och 
utgav senare Some methods for cloud measurements (1888). Samma år lade han 
fram sin avhandling Undersökningar i hygrometri, på vilken han blev docent 
i meteorologi. Ekholm lämnade docenturen i början av 1890-talet. Några 
år senare inträdde han i Andrée-expeditionen, som han lämnade efter det 
misslyckade uppstigningsförsöket sommaren 1896. Ekholm menade – med 
all rätt, skulle det visa sig – att Andrée grovt hade underskattat ballongens 
förlust av bärkraft i den arktiska luften.

I oktober 1885 flyttade meteorologerna in i en ny observatoriebyggnad, 
på vars tomt Hildebrandsson lät plantera träd och buskar på egen bekost-
nad. Någon tjänstebostad för föreståndaren uppfördes emellertid inte, vilket 
givetvis försvårade en verksamhet som krävde att mätningar och observa-
tioner skulle göras vid alla tidpunkter på dygnet. Redan 1885, innan ob-
servatoriet var färdigställt, uttryckte Hildebrandsson en önskan om att en 
tjänstevilla skulle uppföras, men kostnaden ansågs vara för stor. Först 1904 
ställdes en prefektbostad till hans förfogande.

I sina föreläsningar behandlade Hildebrandsson en rad aspekter av meteo- 
rologin, inte minst klimatologi, väderlekslära och oceanografi. Genom sitt 
internationella arbete hade han skaffat sig ett rikt kontaktnät, där många 
av Europas ledande meteorologer ingick. År 1898 bodde han en tid i Léon 
 Teisserenc de Borts palats mitt emot Triumfbågen i Paris. Under detta 
besök drog de upp planerna för det gemensamma arbetet Les bases de la 
 météorologie dynamique (1898–1907), i vilket de skildrade meteorologins his-
toriska utveckling. I början av 1900-talet ledde de gemensamt en expedition 
till Hald strax söder om Ålborg på Jylland, där de ägnade sig åt fortsatta 
iakttagelser av de högre rymderna i lufthavet, bland annat med hjälp av obe-
mannade registrerande ballonger. Senare genomförde de liknande under-
sökningar i Kiruna. Hildebrandsson kvarstod som extra ordinarie professor 
fram till pensioneringen vid utgången av 1906 men förestod det meteorolo-
giska observatoriet ytterligare några år.

Bland Uppsalaforskarna i meteorologi fanns under 1870-talet docenten 
Lars Arvid Forssman, som studerade den jordmagnetiska horisontalintensi-
teten och inklinationen i Västerbotten och Lappland men snart övergick till 
en politisk karriär. Större betydelse fick Hugo Hamberg, som tjänstgjorde 
som amanuens vid det meteorologiska observatoriet. Med hjälp av det Se-
derholmska resestipendiet kunde han genomföra en studieresa till en rad 
meteorologiska institut och observatorier i både Europa och USA. Han blev 
sedan amanuens vid Statens meteorologiska centralanstalt, vars förestån-
dare han var mellan 1902 och 1913. I Upsala universitets årsskrift 1874 införde 
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Hamberg studien ”Om nattfrosterna i Sverige, åren 1871, 1872, 1873”, vilken 
inledde ett omfattande vetenskapligt författarskap om Sveriges klimatolo-
giska förhållanden. I tidskriften Månadsöfversigt af Väderleken i Sverige, vars 
redaktör han var mellan 1881 och 1913, publicerade han åtskilliga rön. Mel-
lan 1885 och 1896 utgav han vidare fembandsverket Om skogarnes inflytande 
på Sveriges klimat, som var försett med parallelltext på franska.

Carl Gottfrid Fineman blev docent i meteorologi 1889 sedan han för-
svarat gradualavhandlingen Spegelnefoskopet och dess användning vid moln-

Hildebrandsson och molnen
Hugo Hildebrandsson, universitetets förste professor i meteorologi, använde den nya foto-
grafiska tekniken för att studera molnen och deras formationer. Han inledde ett samarbete 
med den kände Uppsalafotografen Henri Osti, vilket resulterade i verket Sur la classifica-
tion des nuages employée à l’Observatoire météorologique d’Upsala (1879). Arbetet, som av 
kostnadsskäl trycktes endast i sextio exemplar, finansierades av Letterstedtska föreningen 
och utgjorde ett kraftprov med tanke på de begränsningar som dåtidens fotografiska teknik 
hade. Arbetet rönte stor internationell uppmärksamhet. Londontidskriften Nature skrev ex-
empelvis: ”Dr Hildebrandsson’s photographs of clouds may be studied with equal interest 
and professional advantage by artists as well as by meteorologists, it being scarcely possible 
to point to any department of art standing more in need of a thorough reformation than 
the cloudscapes of our landscape painters.”

Ett av Henri Ostis klassiska molnfotografier i Sur la classification des nuages (1879).
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observationer. Redan 1881 hade han i Nordisk tidskrift författat en historik 
över meteorologins vetenskapliga etablering i Sverige. Fineman lämnade 
docenturen vid mitten av 1890-talet sedan han tillträtt en befattning som 
tillförordnad lektor vid Kungl. Sjökrigsskolan. Julius Juhlin, som 1891 blev 
docent på en avhandling om vattenångans spänstighet över is och vatten vid 
olika temperaturförhållanden, lämnade tidigt meteorologin för en karriär 
som politiker och ämbetsman. Han var civilminister 1906–07, men är mest 
känd för de insatser för postväsendets modernisering som han gjorde under 
tiden som chef för postverket mellan 1907 och 1925.

Åkerblom och turbulensforskningen 

När professuren i meteorologi blev ledig söktes den av två andra elever till 
Hildebrandsson, nämligen Jonas Westman och Filip Åkerblom. Westman, 
som disputerat på en avhandling om järnglansens magnetism, hade deltagit 
i den svensk-ryska expeditionen till Spetsbergen 1899–1900 och genomfört 
olika strålningsklimatologiska undersökningar i Sverige. Efter ett mellan-
spel vid Meteorologiska centralanstalten hade han tillträtt en lektorstjänst i 
 Nyköping. Han var en praktiskt inriktad observationsmeteorolog men där-
emot föga bevandrad i den mer teoretiska delen av disciplinen.

Åkerblom, som var två år yngre än Westman, hade under 1890-talet 
tjänstgjort som amanuens under Hildebrandsson samtidigt som han slut-
förde sina högre studier. Till skillnad från Westman var han en utpräglad 
teoretiker som tog matematiken till hjälp i sina analyser. Han blev licentiat 
1896 och deltog tre år senare i Alfred G. Nathorsts expedition till nordöstra 
Grönland. Under resan bearbetade han de geografiska ortbestämningar och 
jordmagnetiska mätningar som utfördes. Eftersom expeditionen inte över-
vintrade fanns inte förutsättningar att bedriva omfattande meteorologiska 
observationer, varför Åkerblom främst var sysselsatt med andra göromål. 
Det var exempelvis Nathorstexpeditionen som stimulerade hans intresse 
för havsforskning; de undersökningar han utförde under resan låg till grund 
för hans avhandling Recherches océanographiques (1904). Förutom oceanogra-
fi tillhörde seismologin Åkerbloms specialintressen, vilka han bland annat 
odlade genom studier i Tyskland. Han jämförde bland annat seismologiska 
mätresultat i Uppsala med motsvarande i Göttingen.

De tre sakkunniga – Hugo Hamberg, Axel Hamberg och den ryskföd-
de tyske meteorologen Wladimir Köppen – förklarade båda kandidaterna 
fullt skickliga och kompetenta. Axel Hamberg och Köppen satte Åkerblom 
främst medan Hugo Hamberg jämställde de båda. Utfallet var därmed klart 
och Åkerblom utnämndes på våren 1909. Några veckor därefter höll han sin 
installationsföreläsning ”Om solfläckarnas samband med väderleken”. Under 
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vakansperioden hade han vikarierat på professuren, som några månader ti-
digare hade omvandlats till en ordinarie lärostol.

Som framgått hade Åkerblom mångsidiga geofysiska intressen, men sina 
mest betydande vetenskapliga arbeten framlade han inom meteorologin. 
Han studerade cykloner och anticykloner, men störst uppmärksamhet rönte 
hans studier av den så kallade virtuella friktionen, ett fenomen som uppstår 
till följd av luftturbulens. Med hjälp av observationsresultat från Eiffeltor-
net – den enda plats i världen som rymde ett meteorologiskt observatorium 
på flera hundra meters höjd – kunde Åkerblom visa hur friktionen påver-
kade vindriktningen. Turbulensforskningen var en ny disciplin, till vilken 
han lämnade väsentliga bidrag. De första systematiska studierna på området 
hade utförts så sent som på 1880-talet av den irländske ingenjören Osborne 
Reynolds. Åkerbloms studier, som han presenterade i Recherches sur les cou-
rants les plus bas de l’atmosphère au-dessus de Paris (1908), blev väl mottagna 
i både England och Frankrike.

Under professorstiden tog Åkerblom aktiv del i uppbyggandet av den 
meteorologiska institutionen, för vars instrumentsamling han särskilt in-
tresserade sig. Han företrädde den teoretiskt inriktade meteorologin, som 
kring sekelskiftet 1900 hade hamnat i skuggan av den praktisk-empiriska. 
Några moderna läroböcker, som tog hänsyn till den teoretiska meteorolo-
gins resultat, fanns inte. Det var först genom den norske fysikern och meteo-
rologen Vilhelm Bjerknes’ arbeten som läget förändrades i detta avseende.

Bland de meteorologer som skolades i Uppsala vid 1900-talets början 
fanns Axel Wallén, som bland annat ägnade sig åt undersökningar av Vä-
nerns vattenstånd. Han framlade avhandlingen Régime hydrologique du Dal-
elf (1906), varefter han utnämndes till Sveriges förste docent i hydrografi. 
Från starten 1907 fungerade han som föreståndare för Hydrografiska byrån 
för undersökning av Sveriges färskvatten, vilken senare slogs samman med 
Meterologiska centralanstalten. Anders Ångström den yngre fullföljde den 
naturvetenskapliga familjetraditionen när han 1916 blev docent i meteoro-
logi. Han övergick senare till Statens meteorologiska-hydrografiska anstalt 
och blev till slut chef för dess efterföljare, SMHI. En forskare i samma 
generation var Bruno Rolf, som disputerade i slutet av 1917. Han utsågs 
till förste statsmeteorolog och genomförde bland annat observationer vid 
Abisko naturvetenskapliga station. Han sökte professuren efter Åkerbloms 
pensionering 1934 men avled några veckor innan han skulle ha hållit sin 
provföreläsning.
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Botanik

I likhet med många andra naturvetenskapliga discipliner genomgick bota-
niken en omvälvande utveckling under 1800-talets andra hälft. Vid sidan 
av zoologin fick darwinismen störst inflytande inom just denna disciplin. 
Systematiken förnyades när äldre föreställningar, till exempel om arternas 
konstans, avfärdades. Darwinismen fick sitt främsta fotfäste i Tyskland, inte 
minst genom Ernst Hæckels insatser. De tyska naturforskarna intresserade 
sig huvudsakligen för descendensteorin, inte selektionsteorin. Genom nya 
tekniska innovationer, framför allt förbättrade mikroskop, tillkom nya möj-
ligheter att studera olika arters utvecklingshistoria och fylogeni. Till följd 
av detta uppstod en ny botanik som var en laboratorievetenskap snarare än 
en fältvetenskap. Deskriptiv systematik och morfologiska studier hamnade i 
skymundan av inträngande cytologiska undersökningar. En viktig föregångs-
gestalt var darwinisten och Bonnprofessorn Eduard Strasburger, som utgav 
den epokgörande och inflytelserika studien Zellbildung och Zelltheilung (1875).

Den växtfysiologiska och växtanatomiska botaniken bröt igenom i slutet 
av 1860-talet och vann snabbt insteg i Stockholm, där ett botaniskt labora-
torium fanns vid Vetenskapsakademien. Även inom Lantbruksakademien 
och praktiskt inriktade lantbruksinstitut som Ultuna och Alnarp mottogs 
de nya metoderna med stort intresse. Den nya botanikens främsta intro-
duktör i Sverige blev lundensaren Fredrik Areschoug. I Uppsala dröjde det 
däremot längre. Varken Elias Fries, John Areschoug eller Thore M. Fries 
var särskilt intresserade av fylogenetiska eller embryologiska problem. Den 
linneanska traditionen stod stark. Elias Fries och Areschoug behandlade vis-
serligen växtfysiologin i vissa av sina föreläsningar, men detta kan inte be-
traktas som mer än en ansats till att etablera riktningen.

Den traditionella botaniken förlorade successivt – särskilt efter sekel-
skiftet 1900 – mycket av sitt inflytande, vilket avspeglas i sakkunnigutlåtan-
dena inför professorstillsättningarna. Likafullt dröjde det länge innan den 
växtfysiologiska botaniken blev ett laboratorieämne i Uppsala. Så sent som 
1908, då Harald Kylin var sysselsatt med kemiska undersökningar av alger-
nas färgämnen, tvingades han vända sig till institutionen för medicinsk och 
fysiologisk kemi – det vill säga till medicinska fakulteten – för att få tillgång 
till adekvat biokemisk utrustning.

Laboratorievetenskapen fick fäste inom zoologin långt tidigare än inom 
botaniken, vilket bland annat tillkomsten av Tycho Tullbergs zootomiska la-
boratorium 1876 utgör ett exempel på. De tekniska och vetenskapliga möj-
ligheter, som detta laboratorium erbjöd, var tillräckliga för att en botanist 
som Oscar Juel skulle välja att hellre disputera inom zoologin.
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Från Fries till Fries

I mitten av 1830-talet hade Elias Fries tillträtt den Borgströmianska lärosto-
len i praktisk ekonomi. Vid denna tid hörde den egentliga botaniken fortfa-
rande till Göran Wahlenbergs professur inom medicinska fakulteten, men 
under Fries’ ledning fick även den Borgströmianska professuren en i huvud-
sak botanisk inriktning, även om han också beaktade den praktiska tillämp-
ningen inom framför allt jordbruk och växtsjukdomsbekämpning. Efter 
delningen av den linneanska professuren i början av 1850-talet överfördes 
botaniken till filosofiska fakulteten, där den förenades med Fries’ professur. 
Från 1851 var Fries således även till namnet professor i botanik.

Elias Fries hade studerat i Lund under Anders Jahan Retzius och Carl 
Adolph Agardh. Han framstod som sin tids ledande svenska botanist, inte 
minst genom trebandsverket Botaniska utflygter (1843–64). Till sin inrikt-
ning var han empiriker, men långt ifrån empirist. Han delade Boströms 
kritiska syn på materialismen, som, enligt hans förmenande, ofta följde 
i laboratorievetenskapens och de exakta naturvetenskapernas fotspår. I 
andra bandet av Botaniska utflygter (1852) framhöll han som sin drivkraft 
”den rena kärleken till det gudomliga i naturen”. Fries ägnade sig åt många 
aspekter av botaniken, men mykologin blev hans specialområde. Under 
1820-talet, då han fortfarande befann sig i Lund, hade han publicerat ett 
antal revolutionerande arbeten inom mykologin. Efter flyttningen till 
Uppsala utgav han bland annat Monographia Hymenomycetum Sueciae i två 
delar (1857–63) och Hymenomycetes europaei (1874). Planschverket Sveriges 
ätliga och giftiga svampar (1860–66) betydde mycket för introduktionen av 
svamp som föda.

Även om Fries’ anseende förblev stort minskade hans vetenskapliga be-
tydelse under 1850-talet. Flera av hans elever från Lundatiden, till exempel 
Nils Otto Ahnfelt, Magnus Wilhelm von Düben och Alexis Lindblom, dog 
i förtid. Andra lärjungar gav upp sina vetenskapliga karriärer för tjänster vid 
läroverken, och de elever som förblev vetenskapligt aktiva orienterade sig i 
nya riktningar. Det gällde inte minst Nils Johan Andersson, som Fries hade 
stora förhoppningar på. Andersson hade blivit docent 1846, men verkade 
huvudsakligen utanför universitetet, först som lärare i botanik vid Nya ele-
mentarskolan, därefter som intendent vid Naturhistoriska riksmuseet och 
professor Bergianus. För den breda allmänheten gjorde han sig känd som 
deltagare i fregatten Eugenies världsomsegling 1851–53. Fries hoppades att 
Andersson skulle fullfölja hans egen insats som fanerogamsystematiker, och 
han skrev i ett brev 1849: ”Jag säger rent ut, att du är den ende af yngre 
Botaniska generationen, som jag fäster hopp vid.” Fries hade uppenbarligen 
tänkt sig att hans elever skulle dela upp botanikens områden mellan sig. 
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 Andersson skulle övertaga ansvaret för fanerogamerna, Areschoug skulle 
ägna sig åt algerna, medan sonen Thore M. Fries fick lavarna på sin lott. 
Under 1850-talet, särskilt efter världsomseglingen, distanserade sig emel-
lertid Andersson från Elias Fries. Meningsskillnaden gällde särskilt artre-
duktionen, som Andersson fann allt fler belägg för, men vilken Fries envetet 
motsatte sig. Till slut gick splittringen så långt att det är befogat att tala om 
ett ”avfall”, även om den personliga relationen mellan Fries och Andersson 
förblev vänskaplig.

Elias Fries höll fast vid sin egen idealistiska ståndpunkt. I juli 1863 ge-
nomfördes det skandinaviska naturforskarmötet i Stockholm, men delega-
terna besökte även Uppsala, där stora festligheter anställdes. Fries möttes av 
stort jubel när han klev upp i talarstolen. När bifallsropen till slut tystnade, 
sade han bland annat: ”Man beskyller widare naturwetenskapen att leda till 
irreligiositet och atheism. – Falskt! All äkta naturforskning, ja allt ädelt san-
ningssökande är i grunden religiöst – och från naturalhistorisk synpunkt blir 
Guds-förnekelse alltid en galenskap.”

Mot slutet av sin professorstid var Elias Fries, som led av en kronisk 
magåkomma, ofta sjukledig. I december 1859 efterträddes han av adjunkten 
och den extra ordinarie professorn John (Johan Erhard) Areschoug. I likhet 
med Fries rekryterades Areschoug från Lund. Förutom Elias Fries hade Carl 
Adolph Agardh och Sven Nilsson tillhört hans lärare. Han hade dock en god 
grund redan när han inledde sina universitetsstudier, eftersom han i ton-
åren hade bedrivit botaniska inventeringar av floran i sydöstra Skåne, vilka 
resulterade i en latinsk avhandling. Några år därefter utgav han ytterligare 
en studie, denna gång över floran i Göteborgstrakten. Under 1830-talet bör-
jade Areschoug, framför allt under Agardhs inflytande, ägna sig åt algologin. 
Sommaren 1835 genomförde han en forskningsresa längs kusten i Bohuslän 
för att studera den rika algfloran. Med stöd av Vetenskapssocieteten i Upp-
sala genomförde han två år därefter en forskningsresa till Norge tillsammans 
med Lundaadjunkten Alexis Lindblom, varvid han sammanträffade med 
botanikprofessorn Mathias Numsen Blytt. Efter hemkomsten till Lund blev 
han filosofie doktor, men han återvände till Göteborg 1840 för att tillträda 
en tjänst som lärare i naturvetenskap vid stadens läroverk. Övergången till 
läraryrket var en följd av de blygsamma utsikter som fanns till akademisk 
befordran, men närheten till den bohuslänska skärgården gav honom möjlig-
het till fortsatta forskningar. Genom överenskommelser med sjökaptener, 
vars båtar anlöpte hamnen i Göteborg, erhöll han dessutom studiematerial i 
form av alger från olika delar av världen.

År 1849 utsågs Areschoug till innehavare av den Borgströmianska ad-
junkturen. Under adjunktåren publicerade han ett flertal vetenskapligt vik-
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Familjen Fries – en botanisk dynasti
Familjen Fries satte sin prägel på den upsaliensiska botaniken under 1800-talet. Både Elias 
Fries och sonen Thore M. innehade professuren i ämnet, men flera av de andra familje-
medlemmarna svarade för botaniska insatser av olika slag. Sonen Elias Petrus, som avled 
året innan fotografiet togs, disputerade 1857 på en mykologisk avhandling om svamparnas 
geografiska utbredning. Han redigerade Botaniska notiser under en kortare period och 
framträdde dessutom som en skicklig svamptecknare; omkring sjuttio av hans planscher 
är bevarade. Även sonen Robert, som blev läkare, och dottern Sanna intresserade sig för 
mykologin. Sanna Fries, som gifte sig med professorn i medicinsk kemi, August Almén, ut-
förde ett flertal svampteckningar. Sonen Otto Fries emigrerade till USA 1871. Från sitt nya 
hemland sände han åtskilliga växter till Uppsala. Elias och Christina Fries hade ytterligare en 
dotter, Linnéa Johanna, som avled vid fem års ålder 1846.

Den botaniska familjetraditionen levde vidare i nästa generation. Thore M. Fries’ 
söner, Robert och Thore C.E. Fries, blev också professorer i botanik, dock inte i Uppsala 
utan i Stockholm respektive Lund. Sally Fries blev mor till Carl Thore Mörner, professor 
i medicinsk kemi i Uppsala och framstående mykolog.

Elias Fries blev emeritus 1859, men levde ända till 1878. Han vördades som en nestor, 
men i vetenskapligt hänseende utövade han knappast något inflytande. Redan 1814 
hade han blivit docent i Lund, varför hans karriär således blev lång. Åren 1864 och 1874 
firades under ståtliga former hans femtio- respektive sextioårsjubileum som universi-
tetslärare. Hundraårsdagen av hans födelse högtidlighölls i augusti 1894 med en fest i 
frigidariet i Botaniska trädgården, varvid samtliga deltagare hade prytt sig med en kvist 
av växten Friesiana pedicularis, som uppkallats efter festföremålet. I samband med jubi-
leet inrättades ett botaniskt resestipendium i Elias Fries’ namn.

Fotografi av familjen Fries, troligen från 1859. I övre raden syns från vänster Robert Fries, 
Sanna Fries, Thore M. Fries och Otto Fries. I nedre raden sitter från vänster Christina Fries, 
Elias Fries, Sally Fries och Junia Fries.
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tiga studier över algernas ekologi och fysiologi. Bland dessa förtjänar Phy-
ceae Scandinavicae Marinae, i vilken han sammanfattade åratals forskningar 
kring de skandinaviska havsalgerna, särskilt att nämnas. Under sammanlagt 
tolv terminer vikarierade han som professor för den åldrige Elias Fries, till 
vilket skall läggas att han dessutom uppehöll den nya lärostolen i zoologi 
innan Wilhelm Lilljeborg hunnit tillträda. Som ett erkännande för hans in-
satser får man betrakta utnämningen till extra ordinarie professor 1858. Vid 
samma tid lämnade han Uppsala för en längre studieresa till kontinenten, 
varvid han knöt kontakter med en rad framstående botanister, till exempel 
Anders Sandøe Ørsted i Köpenhamn, Alexander Braun i Berlin och Gustave 
Thuret i Paris. Vistelsen i Frankrike blev av särskild betydelse, eftersom han 
kunde utföra en komparativ studie av algbeståndet vid den franska Atlant-
kusten respektive Skandinavien.

Efter hemkomsten 1859 utsågs John Areschoug till ordinarie professor 
efter Elias Fries. Hans släkting Fredrik Areschoug anmälde också intresse, 
men återtog sin ansökan. John Areschoug inledde omedelbart arbetet med 
att anpassa den upsaliensiska botaniken efter den internationella forsknings-
fronten. Det gällde särskilt de nya rön inom morfologin som bland andra 
Gustave Thuret, Robert Brown och Hugo von Mohl hade presenterat, och 
vilka ännu var i stort sett okända i Uppsala. Utifrån det nya forskningsläget 
författade Areschoug Lärobok i botanik till bruk vid den högre elementarun-
dervisningen och till ledning vid akademiska föreläsningar, som utkom i tre 
delar (1860–63), och vilken bland annat behandlade cellära, växtanatomi, 
morfologi och fortplantningsfysiologi.

Areschoug tillhörde den moderna mikroskopvetenskapens främsta in-
troduktörer bland botanisterna i Uppsala. Han begagnade flitigt mikrosko-
pet i sitt vardagliga arbete och skrev flera uppsatser i ämnet. Han uppmunt-
rade gärna sina studenter att använda mikroskop och anordnade enskild 
undervisning i mikroskophandledning. Trots arbetet med läroboken och en 
stor undervisningsbörda kunde han fortsätta sina algologiska forskningar, 
vars resultat han offentliggjorde i en ny serie av Algæ scandinavicæ exsic-
catæ (1861–79). Algologin var dessutom ett ämne, som han gärna återvände 
till i sina föreläsningar. Han lyckades på ett framgångsrikt sätt förmedla in-
tresset för algologin till flera av sina elever, till exempel Frans Kjellman, Per 
T. Cleve och Fredrik Ekman. Areschoug lämnade professuren i slutet av 
1876. Under emeritustiden var han bosatt i Stockholm, där han under några 
år var preses i Vetenskapsakademien.

Thore M. Fries, som under femton år varit adjunkt i botanik, framstod 
som Areschougs självskrivne efterträdare. Han utsågs 1877 till professor ge-
nom direkt kallelse, men hans tidigare befordringsgång hade inte löpt lika 
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smärtfritt. I likhet med sin två år yngre bror Elias Petrus hade han gått i 
faderns fotspår. Sommaren 1847 genomförde han som fjortonåring en bo-
tanisk studieresa till Sydsverige och Danmark, från vilken en dagbok finns 
bevarad. Tre år senare införde han en uppsats i Nya Botaniska notiser. År 
1852 publicerade han ett arbete om floran i trakterna av födelseorten Femsjö 
i Småland och redan vid denna tid framstod han som kännare av kärlväxter 
och lavar. Han tjänstgjorde som amanuens i Botaniska trädgården och dis-
puterade 1857 på en avhandling om lavarna.

Från disputationen och flera år framåt var Thore M. Fries inbegripen i 
en strid med den finländske botanisten och lavforskaren William Nylander, 
som hade infört en starkt kritisk recension av hans avhandling i Botaniska 
notiser. Nylander, som var känd för sin lynnighet och häftighet, hade under 
1850-talet utvecklat ett formligt hat mot Elias Fries, vilket även drabbade 
sonen. Så sent som på hösten 1852 hade Nylander studerat för Elias Fries i 
Uppsala och relationen dem emellan hade då varit den bästa. Han bodde 
hemma hos familjen Fries, genomförde exkursioner med Thore M. och lo-
vade en av döttrarna att uppkalla en lavart efter henne. Sedan skedde en 
brytning, troligen till följd av skillnader i såväl temperament som vetenskap-
lig åskådning. Genom att öppet angripa Thore M. Fries hoppades Nylander 
av allt att döma kunna tillfoga även fadern skada.

Thore M. Fries sökte i början av 1860-talet adjunkturen i botanik, som 
blivit ledig sedan Areschoug övertagit professuren. Som medsökande hade 
han de några år äldre docenterna Matts Adolf Lindblad och Johan Emanuel 
Zetterstedt. De tre kandidaterna representerade olika inriktningar. Lindblad 
var i första hand mykolog, Zetterstedt hade publicerat flera arbeten inom 
bryologin, medan Fries främst var lichenolog. Alla tre befanns fullt skickliga 
och kompetenta men den egentliga konkurrensen stod mellan Zetterstedt 
och Fries. Zetterstedt hade i första hand behandlat de skandinaviska mos-
sorna, både ur historiska och växtgeografiska perspektiv, och kunde uppvisa 
goda vitsord från Wilhelm Philipp Schimper, dåtidens ledande bryolog. Han 
hade genomfört fältstudier i både de skandinaviska fjällen och franska Pyre-
néerna, och kunde därför göra jämförande studier över fanerogambeståndet. 
I sektionen hade Zetterstedt en varm tillskyndare i mineralogen Edward 
Walmstedt, som tillika var hans landsman inom Södermanlands-Nerikes 
nation. Fries stöddes däremot av John Areschoug, som framhöll att den-
nes studier av lavarna, framför allt hans specimen Genera Heterolichenum 
Europæa recognita (1861), anslöt sig ”till den nyare tidens skola, som grundar 
slägtenas character på en noggrann mikroskopisk analys”. Det är uppenbart 
att Areschoug betraktade Fries som en mer kritisk och analytisk forskare än 
den mer konventionelle Zetterstedt.
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Nylander verkade i det tysta för Zetterstedts sak, men drev intrigerna 
så långt att det fick motsatt effekt. I konsistoriet var det bara Bernhard 
Elis Malmström, även han medlem av Södermanlands-Nerikes nation, som 
följde Walmstedts votum. I början av 1862 utnämndes Thore M. Fries och 
hans tillträde av adjunkturen markerade slutet på de fleråriga stridighe-
terna.  Zetterstedt lämnade universitetet några år senare för ett lektorat i 
Jön köping. Även Matts Adolf Lindblad resignerade och lämnade den aka-
demiska banan. Han fortsatte dock att bedriva mykologiska studier, vilka 
resulterade i den postumt utgivna D:r M.A. Lindblads svampbok (1901).

Under 1860-talet och 1870-talets första hälft genomförde Fries ett fler-
tal studieresor, bland annat till Finnmarken, Tyskland, Frankrike, Italien, 
Schweiz, England och Grönland. Han ingick dessutom i Nordenskiölds 
expedition till Spetsbergen 1868. Under denna resa kunde han studera fö-
rekomsten av kärlväxter vid både Spetsbergen och Björnön. Tillsammans 
med Carl Nyström utgav han reserapporten Svenska polar-expeditionen 1868 
med kronoångfartyget Sofia (1869). Efter sin övergång till professuren tog han 
aktiv del i upprustningen av Botaniska trädgården, vars samlingar erhöll 
väsentliga tillökningar. Genom beslut vid 1880 års riksdag fördubblades an-
slaget till trädgården från 3 000 till 6 000 kronor årligen. Höjningen skedde 
till följd av en motion från juristprofessorn Carl Gustaf Hammarskjöld, som 
under den efterföljande debatten särskilt framhöll Fries’ stora förtjänster. 
Utöver denna markanta anslagshöjning erhöll trädgården årligen 1 000 kro-
nor från mecenaten Anders Regnell. Efter dennes död 1884 överfördes i stäl-
let ett kapital om 40 000 kronor till trädgården, vars avkastning professorn 
ägde rätt att disponera. Till detta kan läggas att riksdagen 1893 beviljade ett 
stort anslag (56 000 kronor) för både om- och nybyggnader av institutions-
lokalerna och professorsbostaden. Detta innebar dessutom att det botaniska 
museet fick bättre lokaler och att ett modernt botaniskt laboratorium med 
utrustning för mikroskopering, fysiologiska undersökningar och fotografe-
ring kunde inredas.

Laboratoriet i Linneanum ersatte det provisoriska laboratorium som hade 
inrättats i konsistoriehuset 1885. Denna temporära lösning blev inte lyckad, 
eftersom de trånga, mörka och kalla lokalerna vid S:t Eriks torg inte lämpade 
sig för laboratorieverksamhet. I en inlaga från våren 1891 konstaterade Thore 
M. Fries och Frans Kjellman ”att i hela Europa näppeligen ett enda univer-
sitet skall kunna framletas, hvilket i detta afseende är så vanlottadt som det 
i Upsala”. Tillkomsten av det nya laboratoriet i Linneanum hade följaktligen 
en betydelse som svårligen kan överskattas. Även om Fries företrädde en 
linneansk, systematisk tradition var det således han som, tillsammans med 
Kjellman, lade grunden till laboratorieverksamheten vid institutionen. 
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Algologer och lavforskare
En rad Uppsalabotanister lämnade viktiga bidrag till forskningen under decennierna kring 
sekelskiftet 1900, inte minst inom algologin samt om mossor och lavar. Emil Victor Ekstrand 
disputerade på avhandlingen Om blommorna hos Skandinaviens bladiga lefvermossor (1880). 
Han blev docent och genomförde en forskningsresa till Torne lappmark, från vilken han 
skrev reserapporter i Stockholms Dagblad. Han insjuknade kort därefter och dog i för-
tid 1884. Karl Bror Jacob Forssell, som blev docent 1883, studerade framför allt lavarnas 
anatomi och utvecklingshistoria. Han genomförde flera studieresor, både inom och utom 
Sverige, samt författade ett antal läroböcker. Från 1885 var han lektor i naturalhistoria vid 
läroverket i Karlstad. Amanuensen vid Botaniska trädgården Karl Fredrik Dusén kartlade 
vitmossornas utbredning i Skandinavien under fältstudier i Norge, Skåne och Norrland. Han 
disputerade 1887 och utnämndes året därpå till lektor i Kalmar.

Harald Strömfelt hade deltagit vid Duséns forskningsresor i Hälsingland och Härjeda-
len. Hans avhandling Om algvegetationen vid Islands kuster (1887) byggde på resultaten 
från en forskningsresa till Island 1883. Efter hemkomsten studerade han havsalgerna 
längs den bohuslänska kusten och verkade som amanuens vid Naturhistoriska riksmu-
seet. Han insjuknade i blindtarmsinflammation och dog redan i mars 1890.

Algologin intresserade även Teodor Hedlund, som disputerade och blev docent 
1892. Han blev akademiträdgårdsmästare, men övergick snart till ett lektorat vid Alnarps  
lantbruksinstitut, där han senare blev professor. Förutom algologin rörde hans forsk-
ningar huvudsakligen växtfysiologin, inte minst beträffande släktet Sorbus (rönnar och 
oxlar). Han lade grunden till den omfattande Sorbussamlingen i Botaniska trädgården. 
Till algologerna hörde även Harald Kylin, som 1907 försvarade sin avhandling om alg-
floran längs den svenska västkusten. Han publicerade senare en rad arbeten om havs-
algernas fysiologi, utbredning och utvecklingshistoria. Vidare genomförde han kemiska 
undersökningar av algernas färgämnen. Han sökte utan framgång professuren i Uppsala 
efter Bengt Lidforss’ avflyttning. Professor blev han dock i Lund 1920.

Carl Skottsberg disputerade samma år som Kylin. Han tjänstgjorde som konservator 
vid universitetets botaniska museum mellan 1909 och 1914, men fick sedan i uppdrag att 
anlägga den nya Botaniska trädgården i Göteborg. Han gjorde sig emellertid främst känd 
som upptäcktsresande, bland annat som medlem av den svenska sydpolsexpeditionen 
1901–03. Efter disputationen ingick han i Magalhãesexpeditionen, som besökte Eldslan-
det, Patagonien och Falklandsöarna. Senare genomförde han forskningsresor till Kanada, 
USA, Chile, Påskön och Hawaii.

Fries var en god föreläsare, särskilt för nybörjarstudenter. Snarare än att 
fördjupa sig i detaljer och specialområden föredrog han de större linjerna 
inom sin vetenskap; man kunde tala om botanikens ”prenotioner och ency-
klopedi”. Han föreläste oftast utan manus, och gick gärna omkring i föreläs-
ningssalen medan han talade. Studenterna uppskattade detta mer avspända 
sätt att föreläsa, men på sina håll beskylldes Fries för att taga alltför lätt på 
sin föreläsningsskyldighet. Det var således genom sitt praktiska arbete och 
genom sina engagerande föreläsningar som Fries fick störst betydelse. Un-
dervisningsbördan tillsammans med många andra åtaganden – prorektorat, 
rektorat, inspektorat för två nationer med mera – medförde att han inte 
fick mycket tid över till egen forskning. Han utgav dock flera mer populära 
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arbeten, inte minst Bilder ur växtverlden (1868). Hans sista vetenskapliga 
arbete, som infördes i Svensk botanisk tidskrift så sent som 1909, berörde 
faderns specialområde mykologin, närmare bestämt ”Skandinaviens tryfflar 
och tryffelliknande svampar”.

Ett intresse som Fries tog sig tid att odla var botanikens historia, särskilt 
Carl von Linnés insats. Han vårdade Linnéminnet med stor pietet och kri-
tiserade publicisten Arvid Ahnfelts utgåva av Linnés levnadsminnen från 
1877, vilken han ansåg vara slarvigt och bristfälligt ihopkomponerad. När 
100-årsminnet av Linnés död högtidlighölls kort därefter höll Fries hög-
tidstalet och han engagerade sig djupt när det 1879 blev aktuellt med ett 
statligt övertagande av Linnés Hammarby. På hans initiativ besökte många 
riksdagsmän Hammarby innan beslutet om det statliga förvärvet fattades. 
Fries utsågs sedan till inspektor för den nyinrättade Linneanska stiftelsen, 
som hade till uppgift att vårda Linnéminnet Hammarby. På hans lott föll 
dessutom, om än långt senare, uppgiften att författa en vetenskaplig biografi 
över Linné. Efter pensioneringen utgav han nämligen Linné: Lefnadsteckning 
(två volymer, 1903), som för lång tid blev det biografiska standardverket om 
Linné. 

I likhet med sin far var Fries skeptisk till Darwins evolutionslära men fle-
ra av hans elever lät sig inspireras av de darwinistiska metoderna inom bo-
taniken från och med slutet av 1860-talet. Bland dessa kan nämnas Severin 
Axell, vars avhandling Om anordningarna för de fanerogama växternas be-
fruktning (1869) i allt väsentligt utgick från Darwins ståndpunkt. Axell läm-
nade snart universitetet och verkade senare som träpatron i Sundsvall, där 
han arbetade för stadens återuppbyggnad efter stadsbranden 1888. Eftersom 
Axell tidigt lämnade Uppsala kom botanikämnet i stället att förnyas ge-
nom de insatser som gjordes av andra forskare i samma generation, särskilt 
Veit Wittrock, Frans Kjellman och Axel N. Lundström. Bland Areschougs 
och Fries’ elever fanns dessutom välbekanta botanister som Sigfrid Alm-
quist och Ewald Ährling. Almquist verkade som skolman men utgav otaliga 
läroböcker i naturvetenskapliga ämnen, bland annat Svensk flora för skolor 
(tillsammans med Thorgny Krok), som utkom i många upplagor. Ährling 
disputerade på avhandlingen Studier i den linneanska nomenclaturen och sy-
nonymiken (1872). Han hade i slutet av 1850-talet genomfört forskningsre-
sor till Ådalen och Luleå lappmark, men gjorde sig sedan mest känd som 
Linnéforskare. Richard Jungner genomförde efter disputationen i början av 
1890-talet en längre och äventyrlig expedition till Kameruns bergstrakter. 
Han samlade växtarter men studerade även växternas anpassning till den 
stora regnmängden. En lärjunge på vilken Fries fäste stora förhoppningar var 
licentiaten Carl Johan Johanson, som bland annat skrev om torvmossarna i 
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Småland och Halland samt om fanerogamfloran i jämtländska Bunnerfjällen. 
Han omkom 1888 i en tragisk drunkningsolycka när han försökte undsätta 
en pojke som ramlat i Fyrisån. Vid sin bortgång hade han just lämnat sitt 
avhandlingsmanus för tryckning.

Docenten Veit Wittrock utsågs 1878 till förste innehavare av den nyin-
rättade extra ordinarie professuren i botanik. Redan året därpå utnämndes 
han till professor Bergianus och intendent för Naturhistoriska riksmuseets 
botaniska samlingar. Hans beslut att lämna professuren i Uppsala efter så 
kort tid uppskattades inte av Thore M. Fries, som i stället försökte övertala 
lundensaren Sven Berggren att söka sig till Stockholm. Detta ledde till att 
förhållandet mellan Fries och Wittrock under många år var mindre hjärt-
ligt.

Efter Wittrocks flyttning till Stockholm söktes den lediga extra ordina-
rie professuren av upsaliensarna Frans Kjellman och Axel N. Lundström 
samt den nyss nämnde Sven Berggren. Alla tre hade sökt tjänsten redan när 
Wittrock fick den. Den inbördes ordningen hade inte förändrats under de 
två år som gått, varför konsistoriet uppförde Berggren i första förslagsrum 
före Kjellman och Lundström. Berggren, som tillträdde 1881, hade främst 
ägnat sig åt mossor och fanerogamer, särskilt i de arktiska områdena. Han 
hade disputerat för Fredrik Areschoug i Lund och utgivit flera betydande 
arbeten, till exempel Studier öfver mossornas byggnad och utveckling (1868–
71). Han deltog i expeditioner till både Spetsbergen och Grönland. I mitten 
av 1870-talet genomförde han dessutom en resa till Nya Zeeland, varifrån 
han hemförde nytt forskningsmaterial, som bland annat låg till grund för 
uppsatsen ”Några nya och ofullständigt kända arter af Ny-Zeeländska fane-
rogamer” (1879). Uppsalatiden blev endast en kort parentes i hans karriär. 
Efter bara två år återvände han till Lund, där han först var extra ordinarie, 
därefter ordinarie professor i botanik. 

Från morfologi till laboratorievetenskap

Sven Berggren följdes som professor av docenten Frans Kjellman. Under skol-
åren hade Kjellman huvudsakligen intresserat sig för de klassiska språken  
och efter studentexamen försörjde han sig under flera år som privatlärare 
i latin och grekiska; bland annat undervisade han Adolf Noreen i dennes 
föräldrahem. År 1868 hade han samlat ihop tillräckligt med pengar för att 
inleda studier vid Uppsala universitet. Han åhörde bland annat Areschougs 
föreläsningar i botanik och Lilljeborgs i zoologi. Den lärare som utövade 
störst inflytande på honom var emellertid Veit Wittrock. Kjellman har själv 
skrivit att Wittrock gav honom ”en vetenskaplig riktning” och väckte hans 
håg för vetenskapligt arbete.
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Likafullt var det Areschoug, inte Wittrock, som ledde in Kjellmans 
studier på algologin, vilken skulle bli hans främsta specialitet. I början av 
1870-talet genomförde han forskningsresor till Bohuslän och Stockholms 
skärgård för att samla material till sin avhandling Bidrag till kännedomen 
om Skandinaviens Ectocarpeer och Tilopterider (1872). I sin kandidatexamen 
hade han erhållit högsta betyg i både zoologi och botanik, men avhandlingen 
blev inte mottagen med samma entusiasm. Areschoug ansåg att Kjellman 
hade uppvisat bristande vetenskaplig akribi, eftersom han förbisett tidigare 
studier på området; det gällde framför allt Areschougs egna insatser. Förkla-
ringen var att Kjellman hade valt att tillämpa de nya regler för den botaniska 
nomenklaturen som schweizaren Alphonse de Candolle hade utarbetat och 
vilka blivit antagna vid en internationell botanistkongress i Paris 1867. Med 
detta följde att Kjellman bröt med de regler och principer som Areschoug 
hade utformat. Kjellman fick visserligen en docentur men Areschoug visade 
föga intresse för att behålla honom vid universitetet.

Kjellmans framtidsutsikter tedde sig därför osäkra. Han anhöll hos Ve-
tenskapsakademien om medel för algologiska forskningar i Bohuslän. När 
frågan behandlades påpekade Adolf Erik Nordenskiöld att han behövde en 
botanist för sin instundande expedition till Spetsbergen, varför han före-
slog att Kjellman skulle utföra sina algologiska undersökningar där i stället. 
Kjellman accepterade anbudet med glädje och hans deltagande i expeditio-
nen till Spetsbergen markerade inledningen på en tioårig verksamhet som 
polarforskare. Ofrivilligt tvingades han, på grund av snabb isbildning som 
hindrade båtens hemfärd, att övervintra i Mosselbay på Spetsbergens nord-
västkust. Den tid som därmed ställdes till hans förfogande använde han till 
att inventera beståndet av alger längs Spetsbergens västkust. Undersökning-
arna gav vid handen att ishavet hyste en rik algflora – trots den låga vatten-
temperaturen under vinterhalvåret. Efter hemkomsten fortsatte Kjellman 
sina studier av algernas liv under vinterförhållanden, bland annat längs den 
bohuslänska kusten.

År 1875 begav sig Kjellman, tillsammans med botanisten Axel N. Lund-
ström och zoologerna Hjalmar Théel och Anton Stuxberg, i väg på en forsk-
ningsresa genom Norra ishavet till Novaja Semlja och Sibirien. Även denna 
expedition, som företogs ombord på den norska fångstskutan Pröven, led-
des av Nordenskiöld. Kjellman lämnade efter hemkomsten en vetenskaplig 
redogörelse för sina algologiska studier under resan, varvid han bland annat 
kunde visa att det östra ishavet var rikt på alger, vilket många hade betvivlat 
på grund av havets låga salthalt. Sommaren 1878 inleddes Vegaexpeditonen, 
varvid Kjellman återigen gjorde Nordenskiöld sällskap. Han fick därmed 
tillfälle att göra kompletterande studier av den arktiska algfloran, men under 
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återresan kunde han även inventera algbeståndet i icke-arktiska vatten som 
Japanska havet och haven kring Borneo och Ceylon. Resultaten från dessa 
omfattande inventeringar av polarhavens alger presenterade han i en rad ve-
tenskapliga skrifter, varav särskilt bör nämnas Norra ishafvets algflora (1883). 
Denna studie, som snart utkom i engelsk översättning, blev ett standardverk 
om den tidigare okända algfloran i ishavsområdet.

I september 1883 föreslog Thore M. Fries att Kjellman skulle kallas till 
den extra ordinarie professuren. Med tanke på att Kjellman såväl 1878 som 
1880 hade uppförts på förslag till professuren närmast efter Wittrock och 
Berggren var propån knappast kontroversiell. Förslaget vann enhällig upp-
slutning och Kjellman utnämndes kort därefter. Med stort engagemang grep 
han sig an de uppgifter som hörde till hans profession, främst undervisning-
en. Även under professorstiden utgav han en rad algologiska studier, vilka 
huvudsakligen utgjorde bearbetningar av det tidigare insamlade materialet.

Kjellman framhöll betydelsen av praktiska övningar i botanikundervis-
ningen. Han anställde själv sådana övningar, trots de svåra förhållanden som 
rådde. Något botaniskt laboratorium fanns nämligen inte vid universitetet, 
varför han ännu i början av 1890-talet fick genomföra sina övningar i de 
trånga och föga anpassade utrymmen som fanns i konsistoriehuset. De pre-
parat som skulle användas fick han bära med sig från Botaniska trädgården. 
Före Kjellmans tillträde som professor hade den upsaliensiska botaniken un-
der flera decennier varit av övervägande deskriptiv och morfologisk karak-
tär. Kjellman introducerade, särskilt i undervisningen, den moderna bota-
niken med dess inriktning mot fysiologisk anatomi, växternas härstamning 
och invandring i nya områden samt deras utvecklingshistoria.

De båda professorerna Thore M. Fries och Frans Kjellman var under 
många år kolleger och nära vänner, men i slutet av 1890-talet försämrades 
deras förhållande. På hösten 1897 uppnådde Fries pensionsålder, men valde 
att kvarstå på professuren under ytterligare två år. Kjellman, som länge hade 
väntat på att få övertaga den ordinarie professuren, uppskattade inte detta 
och hade svårt att dölja sin besvikelse. Han drog sig därför undan från allt 
umgänge med Fries, även under sommarferierna då de bodde grannar i var 
sin villa vid Flottsund. År 1899 fick Kjellman till slut efterträda Fries som 
ordinarie professor men relationen dem emellan förblev frostig. Konflikten 
ledde några år senare till en öppen polemik, som gällde Kjellmans vård av 
ett antal linneanska träd i Botaniska trädgården. I början av 1905 drabba-
des Kjellman av ett slaganfall, från vilket han aldrig riktigt återhämtade sig. 
Ända fram till sin död två år senare var han dock sysselsatt med att ordna 
och systematisera sina algsamlingar. Algsläktet Kjellmania är uppkallat efter 
honom.
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Bland Uppsalabotanisterna i en något senare forskargeneration fanns 
 Robert Fries, son till Thore M. Fries. Han deltog som tjugofemåring i den 
svenska Chaco-Cordillerexpeditionen till Argentina och Bolivia. Efter hem-
komsten skrev han en avhandling om floran i Argentinas bergstrakter, med 
vilken han disputerade och blev docent 1905. Han deltog även i Eric von 
Rosens expedition genom Afrika från Kap till Alexandria innan han 1915 
efterträdde Veit Wittrock som professor Bergianus i Stockholm. Även hans 
tio år yngre bror Thore C.E. Fries följde familjetraditionen och blev botanist. 
Han disputerade i växtbiologi för Rutger Sernander med Botanische Unter-
suchungen im nördlichsten Schweden (1913), som behandlade växtligheten i 
Torne lappmark. Han återkom till Norrlands flora i flera andra arbeten, men 
intresserade sig även för Afrikas växtliv. År 1927 utsågs han till professor i 
botanik i Lund, men avled efter bara tre år på lärostolen.

När Kjellman övergick till den ordinarie lärostolen anslogs den extra or-
dinarie professuren ledig för ansökan. En rad kvalificerade botanister anmäl-
de intresse för befattningen: Uppsaladocenterna Oscar Juel, Rutger Sernan-
der och Teodor Hedlund, lundensarna Svante Murbeck och Bengt Lidforss 
samt Stockholmslektorn Carl A.M. Lindman och den tidigare Regnellska 
amanuensen vid Riksmuseet, Gustaf Malme. Samtliga sju blev kompetens-
förklarade av både sakkunniga, sektion och konsistorium, vilket visar att 
återväxten bland botanisterna var god. Vid tillsättningen blev skiljelinjen 
tydlig mellan å ena sidan den äldre, linneanska, inventerande och beskri-
vande botaniken och å andra sidan den nya laboratorievetenskapen, som 
hade brutit igenom framför allt i Tyskland under 1800-talets sista decennier. 
I motsats till äldre botanisters fältarbete och inventeringar ville man arbeta 
i laboratoriet med mikroskop och annan teknisk apparatur för att i minsta 
detalj kunna studera uppbyggnaden hos olika växter. Genom denna arbets-
metod kunde man också draga slutsatser om olika arters utvecklingshistoria, 
vilket naturligtvis tilltalade de darwinistiskt präglade forskarna.

Av de sju kandidaterna representerade Lindman och Malme den mer 
konventionella och systematiska botaniken. Även växtgeografen Sernander 
stod med sin linneanska inriktning främmande för mikroskop- och labora-
torievetenskapen. Kjellman uttryckte i sitt sakkunnigutlåtande stor respekt 
för både Lindman och Malme, men ansåg att de måste stå tillbaka för Juel, 
Murbeck och Lidforss, vilka representerade den moderna mikroskopveten-
skapen. Denna trio hade, framhöll Kjellman, till skillnad från de fyra övriga, 
”genom det herravälde, det tillegnat sig öfver den högt uppdrifna nutida 
mikroskopiska tekniken, kunnat gripa sig an med undersökningar som ford-
ra denna tekniks alla hjelpmedel och intränga i äfven de svåraste ämnen så 
djupt, som för närvarande öfverhufvud är möjligt.” Användningen av den 
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Striden om Linnés träd
År 1903 utgav Thore M. Fries en stor biografi över Carl von Linné. Han beklagade däri 
att ett antal träd, vilka härstammade från Linnés tid, blivit fällda sedan han själv lämnat 
föreståndarskapet för Botaniska trädgården 1899. Beståndet av linneanska växter hade 
därmed reducerats till ”endast några lagrar, en Justicia samt måhända ett par exemplar af en 
pelarkaktus”. Fries hade inte nämnt sin efterträdare Frans Kjellman vid namn, men en syd-
svensk tidning rapporterade kort därefter att flera ”trotjänare från blomsterfurstens hof ” 
hade ”dödats af Linnés successor i sena led, af nuvarande professorn i botanik F. Kjellman”.

Kjellman, som tog illa vid sig av beskyllningarna, påpekade att endast ett lagerträd 
hade avlägsnats – och det hade varit sjukt. Av årsringarna hade framgått att det var högst 
åttiofem år gammalt och således omöjligen kunde vara ”linneanskt”. De två kasserade 
idegranarna saknade vetenskapligt värde. Kjellman betvivlade att de härrörde från Lin-
nés tid men om så hade varit fallet borde Fries ha upplyst honom om detta. 

Fries påpekade att han på intet sätt velat kritisera sin efterträdare. Han fann det 
”ytterst pinsamt” att offentligt polemisera mot en kollega, men ansåg sig vara tvungen 
att gå i svaromål. Först ville han dock invänta Kjellmans vetenskapliga rapport, vilken 
inflöt i Arkiv för botanik 1904. Fries godtog inte Kjellmans uppfattning att årsringarna 
lämnade säker vägledning för åldersbestämning. Vidare hänvisade han till en rad belägg 
i källor från 1800-talets början samt till en muntlig tradition från Göran Wahlenberg. I 
en beskrivning i Svea 1858 hade örtagårdsmästaren Daniel Müller skrivit: ”Ifrån gamla 
Botaniska Trädgården flyttades till den nya, allt som var transportabelt. De flesta stora 
träd, som här odlas i baljor och öfvervintras i stora orangeribyggnaden, såsom Lager-, 
Myrt-, Kirs-lager, Justitier o.a., härstamma från den första Botaniska Trädgården.” Fries 
förklarade att han hade bevarat denna tradition ”ända sedan jag vårterminen 1853 fick 
min första befattning såsom amanuens vid trädgården”. Debatten om Linnés träd lind-
rade inte det redan spända förhållandet mellan de båda Uppsalabotanisterna.

Ett av de träd som Frans Kjellman lät avlägsna från Botaniska trädgårdens frigidarium var 
denna lagerhägg (Prunus laurocerasus).
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nya tekniken innebar att deras arbeten befann sig vid den vetenskapliga 
forskningsfronten, exempelvis avseende cellkärnans uppbyggnad, faneroga-
mernas befruktning och embryologi samt kring diverse invecklade histolo-
giska förhållanden.

Lidforss’ vetenskapliga författarskap, i synnerhet Zur Physiologie des 
pflanzlichen Zellkernes (1897), förtjänade enligt Kjellman stort erkännande, 
men kunde inte fullt ut mäta sig med Juels eller Murbecks motsvarande 
arbeten. I sin jämförelse mellan de båda sistnämnda blev Kjellmans slut-
sats att Juel, ”såsom mikroskopiker såväl i grundlighet och skicklighet, som 
också i mångsidighet” ägde företräde framför Murbeck. De båda andra sak-
kunniga, Axel N. Lundström och Fredrik Areschoug, delade bedömningen 
att Murbeck och Juel stod främst bland de sökande, även om Areschoug 
ansåg att hans lundensiske kollega Murbeck borde erhålla förstarummet. I 
metodologiskt hänseende tillhörde Juel och Murbeck samma riktning, men 
ämnesmässigt var deras forskning väsensskild. Murbeck hade fördjupat sig 
inom floristiken, men var å andra sidan föga förtrogen med Juels specialom-
råden blombiologi och experimentell växtfysiologi. Såväl i sektionen som i 
konsistoriet uppfördes Juel med stor majoritet i första förslagsrum och han 
utnämndes 1902.

Oscar Juel hade skrivits in vid universitetet i början av 1880-talet, men 
studerade huvudsakligen för Eugen Warming i Stockholm. När Warming 
återvände till Köpenhamn återkom Juel till Uppsala, där han framlade sin 
doktorsavhandling 1889. Trots att Juel var botanist valde han att skriva om 
trematoder (sugmaskar) och därmed disputera i zoologi. Anledningen var 
att han endast vid det zootomiska laboratoriet hade möjlighet att använda 
och tillägna sig den moderna mikroskoptekniken. Även om han person-
ligen uppskattade både Thore M. Fries och Frans Kjellman ansåg han att 
de representerade en antikverad inriktning som inte motsvarade hans egna 
förväntningar.

Efter disputationen kallades Juel till Riksmuseet, där han tjänstgjorde 
som amanuens under Veit Wittrock. Under de följande åren utgav han flera 
arbeten, bland annat över släktet Veronica. På våren 1892 utnämndes han till 
docent i botanik vid universitetet, varför han på nytt lämnade Stockholm. 
Från sommaren 1893 till professorsutnämningen i augusti 1902 uppehöll han 
utan avbrott någon av de båda botaniska professurerna. I sin forskning upp-
märksammade han under 1890-talet särskilt mykologin, inom vilket område 
han höll traditionen från Elias Fries levande. Han publicerade ett antal stu-
dier häröver, däribland Mykologische Beiträge i nio delar (1894–1925).

I mitten av 1890-talet vistades Juel hos Eduard Strasburger i Bonn, där 
han fick möjlighet att utveckla sin tekniska skicklighet som mikroskopfors-
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kare. Han tillägnade sig de nya forskningsmetoderna inom mikrotekniken, 
vilken han sedan lanserade i Uppsala. I sin egen forskning använde han tek-
niken såväl i studiet av svampar som av fanerogamer. År 1900 utgav han Ver-
gleichende Untersuchungen über typische und parthenogenetische Fortplanzung 
bei der Gattung Antennaria, vilken belönades med halva årsräntan av Oscar 
II:s jubelfestdonation. Juel var även verksam inom den historiska botaniken 
och författade flera uppsatser om Linné och Linnélärjungarna. Uppsalabo-
tanikens inriktning förändrades efter Juels professorstillträde och den linne-
anska systematiken sköts åt sidan. Profileringen förstärktes när Juel övergick 
till den ordinarie professuren 1907.

Den extra ordinarie professuren, som Juel lämnade, hann genom refor-
men 1908 omvandlas till en ordinarie lärostol innan den erhöll en ny inneha-
vare. Tjänsten söktes av Uppsaladocenterna Nils Svedelius, Robert Fries och 
Carl Skottsberg samt av Lundadocenten Bengt Lidforss, docenten vid Stock-
holms högskola Otto Rosenberg och läroverkslektorn i Karlstad Richard 
Jungner. Samtliga, med undantag av Jungner, förklarades kompetenta och 
de sakkunniga var överens om att Lidforss och Rosenberg, i nämnd ordning, 
ägde ett bestämt försteg framför sina medsökande. Lidforss, som uppfördes 
i första förslagsrum av både sektionen och konsistoriet, utnämndes i januari 
1910. I Lund hade Lidforss’ karriär kantats av uppmärksammade konflikter 
med prokanslern Gottfrid Billing och kanslern Erik Gustaf Boström. Även 
professorsutnämningen i Uppsala föregicks av dramatik. Ärkebiskopen och 
prokanslern J.A. Ekman gjorde ett allvarligt försök att förhindra utnämning-
en av Lidforss. I en skrivelse till Kungl. Maj:t framhöll Ekman att Rosenbergs 
”större förtjänster i avseende på klanderfri vandel” mer än väl uppvägde ”do-
centen Lidforss större vetenskapliga förtjänster”. Ecklesiastikministern Elof 
Lindström lämnade dock ärkebiskopens dubier utan beaktande.

Bengt Lidforss blev därmed den fjärde upsaliensiske botanikprofessorn 
som rekryterades från Lund efter Elias Fries, John Areschoug och Sven 
 Berggren. Till sin professorskollega Oscar Juel hade Lidforss ett gott förhål-
lande, även om deras vetenskapliga inriktning skilde sig åt. Trots detta kände 
sig Lidforss aldrig riktigt hemma i Uppsala. Intresset för hans växtfysiolo-
giska forskningar var begränsat och något adekvat växtfysiologiskt laborato-
rium fanns inte. Hans radikala politiska åskådning gjorde att han inte var väl 
sedd i alla kretsar. Det var följaktligen med glädje som han mottog kallelsen 
till professuren i Lund efter Bengt Jönsson. Hans Uppsalatid varade endast 
ett drygt år, från april 1910 till maj 1911, varför han inte hann lämna några 
djupare avtryck.

Lidforss’ beslut att återvända till Lund öppnade vägen för Nils Svedelius, 
som tidigare blivit förbigången flera gånger. Allt sedan 1907 hade han dock, 
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med enstaka avbrott, uppehållit någon av professurerna. Han utnämndes i 
februari 1914, men även denna tillsättning föregicks av diskussioner om hur 
ämnet skulle avgränsas och hur de till lärostolen hörande disciplinerna skul-
le värderas i förhållande till varandra. Svedelius’ forskning var, liksom Juels, 
inriktad mot anatomi och cytologi. Hans medsökande Robert Fries fullfölj-
de däremot släkttraditionen och ägnade sig främst åt systematik och artbe-
skrivning. När konsistoriet behandlade frågan inträdde en annan komplika-
tion. De sakkunniga hade visserligen placerat Herman Nilsson-Ehle i tredje  
förslagsrum men hade samtidigt medgivit att han som vetenskapsman var 
mer framstående än både Svedelius och Fries. Att han ändå fick stå tillbaka 
motiverades med att han var alltför specialiserad och endast hade ägnat sig 
åt ärftlighetsforskning. Majoriteten av konsistoriet underkände detta reso-
nemang och förordade Nilsson-Ehle, men till slut utnämndes Svedelius.

Svedelius hade disputerat med Studier öfver Östersjöns hafsalgsflora (1901), 
där han utgick från både ekologiska och växtgeografiska perspektiv. Det var 
Kjellman som inspirerade honom att ägna sig åt algernas utvecklingshistoria 
och mikroskopiska byggnad. Algologin förblev Svedelius’ huvudsakliga spe-
cialområde. Som nybliven docent genomförde han en studieresa till tropi-
kerna, varvid han tillbringade en längre tid på Ceylon. Under resan fick han 
tillfälle att studera de tropiska algernas taxonomi, utbredning och ekologi. 
Han innehade professuren fram till 1938 och under hans ledning blev bota-
niken i Uppsala allt mer cytologiskt inriktad.

Växtbiologi

Under 1890-talet betraktades Axel N. Lundström, lärare vid Ultuna lant-
bruksinstitut, som den ledande växtbiologen i Uppsala. År 1891 föreslog 
sektionen att medel skulle anslås för en personlig extra ordinarie professur 
åt honom. Förslaget vann dock inget gehör, eftersom det ansågs vara för 
mycket med tre professurer inom botaniken. Lundström hade goda kontak-
ter med sin vän och före detta studiekamrat Frans Kempe, som var direktör 
vid skogsbolaget Mo och Domsjö. På Gustaf Adolf-dagen 1897 meddelade 
Kempe att han donerade 150 000 kronor till en extra ordinarie professur i 
växtbiologi. Enligt donationsbrevet skulle innehavaren utses på samma sätt 
som till andra professurer, undantaget dock den första tillsättningen. Enligt 
donators önskan skulle Axel N. Lundström kallas till förste innehavare av 
professuren.

Genom donationen lyckades Kempe bereda sin förtrogne en fast plats 
vid universitetet, men andra förhållanden kan också ha inverkat på hans 
beslut att inrätta den så kallade Kempeska professuren i växtbiologi. I slutet 
av 1800-talet hade flera ansatser gjorts för att institutionalisera den svens-
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ka skogsforskningen, men utan att några avgörande beslut fattades. Det är 
möjligt att de uteblivna resultaten bidrog till att han valde att inrätta en 
professur med egna medel. Tidningen Fyris fann det särskilt glädjande att 
donationen hade kommit från en industriman, eftersom det utgjorde ”ett 
storartadt vittnesbörd om det vetenskapliga arbetets betydelse äfven för 
den materiella odlingen”. Donationen innebar dessutom ett erkännande av 
den praktiska betydelsen av Lundströms arbeten. Som ett slags tack för do-
nationen kreerades Kempe till filosofie hedersdoktor 1900.

Axel N. Lundström hade disputerat och blivit docent med avhandlingen 
Studier öfver slägtet Salix (1875) och därefter författat ett antal arbeten inom 
växtbiologin. I likhet med Kempe var han intresserad av att förbättra skogs-
industrins villkor och utgav bland annat Om våra skogar och skogsfrågorna 
(1895). Vid Stockholmsutställningen 1897 var han ansvarig för en exposé 
över det norrländska skogsbruket. Under flera somrar genomförde han bo-
taniska forskningsresor till Norrbottens lappmark samt till Novaja Semlja 
och Jenisej. Under expeditionen till Novaja Semlja studerade han ett antal 
videarter och ansåg sig därigenom ha funnit belägg för att Darwins descen-
densteori var riktig. Hans forskarkarriär präglades till en början av vissa 
motgångar. I slutet av 1870-talet var han sysselsatt med att studera Eduard 
Strasburgers analyser av cellbildningens förlopp hos växter av släktet Tra-
descantia, men just när han var i färd med att slutföra arbetet utgav Stras-
burger själv en studie byggd på samma material. Lundström övergick då 
till att studera Tradescantia-arternas pollen, varpå samma sak inträffade på 
nytt. Denna gång var det Wienprofessorn Josep Baranetzky, som utan hans 
vetskap hade bedrivit forskning kring exakt samma ämne.

År 1878 blev Lundström av sektionen förklarad skicklig och kompetent 
till den extra ordinarie professuren, men var chanslös i den hårda konkur-
rensen med meriterade forskare som Veit Wittrock, Sven Berggren och 
Frans Kjellman. Sedan Wittrock lämnat Uppsala 1879 erhöll emellertid 
Lundström förordnande att uppehålla befattningen under tre terminer. Han 
sökte tjänsten även vid detta tillfälle men uppfördes i tredje förslagsrum 
efter Berggren och Kjellman. I mitten av 1880-talet blev Lundström återigen 
förbigången i ett tillsättningsärende, som blev kontroversiellt. Den lediga 
professuren vid Stockholms högskola tillföll nämligen den norske botanis-
ten Nordal Wille, som stöddes av professurens före detta innehavare  Eugen 
Warming. Några år tidigare hade Lundström framlagt en tyskspråkig studie 
om växters anpassning till regn och dagg, som belönades med halva års-
räntan av Oscar II:s jubelfestdonation. Botanisterna i Uppsala, i synnerhet 
Frans Kjellman, tillmätte Lundströms rön stort värde. På andra håll var en-
tusiasmen däremot begränsad och den tyske växtfysiologen Leopold Kny 
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avfärdade teorierna med kraft. Inför professorstillsättningen i Stockholm 
underlät inte Lundströms motståndare att påminna om detta. Nordal Wille 
utmanade sin medsökande på offentlig debatt och i tidskriften Ur dagens 
krönika utsattes Lundström för ett hätskt angrepp, mot vilket han efter 
bästa förmåga försvarade sig.

Lundström var en aktiv sällskapsmänniska. Han deltog vid utforman-
det av ett flertal studentkarnevaler och ledde Samfundet SHT i egenskap 
av stormästare. Vid SHT:s damfest på Grand Hotel i Stockholm på hösten 
1904 blev många deltagare allvarligt matförgiftade, och flera av dem avled. 
Lundströms njurar fick obotliga skador och han dog i sviterna ett år senare. 
Genom Lundströms tragiska bortgång blev professuren i växtbiologi ledig. 
Den söktes av Rutger Sernander, Henrik Hesselman, Bengt Lidforss, Teodor 
Hedlund och Nils Svedelius. Innebörden av ämnet växtbiologi hade föränd-
rats under de tio år som förflutit sedan donationen tillkom, och de sakkun-
niga hade därför uttryckt viss tveksamhet inför rangordningen av kandida-
terna. Sektionen rådgjorde med Frans Kempe och bad honom förtydliga sina 
intentioner med professuren. Kempe meddelade att han med växtbiologi 
avsett något annat än botanik i hela dess omfattning; i synnerhet gjorde han 
en avgränsning gentemot växtfysiologin. Han insåg att det inte gick att draga 
någon absolut gräns mellan växtbiologi och växtfysiologi, men påpekade 
att de båda vetenskapsgrenarna såväl till uppgift som undersökningsmetod 
företedde ”högst väsentliga olikheter”.

Sernander förordades av en majoritet av de sakkunniga och sektionen. 
Konsistoriet uppförde honom i första förslagsrum, varefter han utnämndes 
i juni 1908. Knappt ett år senare omvandlades befattningen till en ordinarie 
professur. Redan under studieåren i Örebro hade Sernander intresserat sig 
för vegetationshistoria. Efter ankomsten till universitetet 1885 inspirerades 
han främst av kvartärgeologen Hampus von Post, lavforskaren Thore M. 
Fries och algologen Frans Kjellman. Just dessa tre forskningsområden kom 
han själv att omfatta med särskilt intresse. Flera av hans tidiga arbeten be-
fann sig i skärningspunkten mellan kvartärgeologi och botanik, bland annat 
en studie över litorinatidens klimat och vegetation.

I slutet av 1880-talet hade Sernander bestämt sig för att fördjupa sig i 
de växtgeografiska förhållandena på Gotland, vilket resulterade i gradual-
avhandligen Studier öfver den gotländska vegetationens historia (1894). Han 
utnämndes till docent i växtgeografi, inom vilket område han blev en ban-
brytande forskare. I det omfångsrika arbetet Den skandinaviska vegetatio-
nens spridningsbiologi (1901) behandlade han växternas spridningsmöjlighe-
ter, varvid han särskilt framhöll de yttre omständigheternas inverkan, inte 
växternas egen anpassning. Växtspridning handlade i stor utsträckning om 
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tillfälligheternas spel: frön kunde exempelvis flyta med vattenströmmarna, 
föras med vinden eller transporteras av djur. 

Enligt Sernanders definition var växtbiologi inte begränsat till studiet av 
växternas liv i snäv mening. Han inkluderade en rad aspekter som spridning, 
historisk utveckling och livsmiljöer. Sernander var en utpräglad fältforskare 
och mindre tilltalad av den mikroskopvetenskap och laboratoriebotanik 
som stod högt i kurs hos många andra Uppsalabotanister vid denna tid. I 
detta ligger förklaringen till att han blev snålt bedömd av de sakkunniga vid 
tillsättningen av botanikprofessuren 1902. Frans Kjellman ansåg exempelvis 
att hans studie över växternas spridningsbiologi inte kunde ”anses fullgod 
vare sig i form eller till sin vetenskapliga hållning”.

Sernander engagerade sig i en rad naturvårdsfrågor. Han utgav Verdan-
diskriften Naturminnesmärken och naturskydd (1906) och deltog vid grun-
dandet av Svenska Naturskyddsföreningen, vars ordförande han var under 
många år. Tillsammans med lektorn och politikern Karl Starbäck låg han 
bakom tillkomsten av den första svenska naturskyddslagstiftningen 1909.

Växtbiologin och växtgeografin befann sig i ett dynamiskt skede i slutet 
av 1800-talet. Den finländske botanisten och geografen Ragnar Hult hade 
nyligen lanserat ett nytt sociologiskt perspektiv vid studiet av växtsamhäl-
lenas utveckling, bland annat i avhandlingen Försök till en analytisk behand-
ling af växtformationerna (1881). Hans metod, som byggde på induktion och 
noggranna fältanalyser, fick stort genomslag i Sverige. I praktiken kan han 
betraktas som grundaren av den så kallade Uppsalaskolan inom växtsocio-
login. Sernander studerade för Hult under sommaren 1896 och började ef-
ter hemkomsten undersöka de svenska torvmossarna utifrån dennes teorier. 
Teoretiska utgångspunkter fann Sernander även på andra håll. I Uppsala 
hade visserligen Kjellman föreläst om den skandinaviska fanerogamflorans 
utvecklingshistoria, men den norske botanisten Axel Blytts arbeten blev av 
vida större betydelse för Sernander. Blytt utgav bland annat den växtgeo-
grafiska studien Den norske floras invandring i afvexlende törre och regnfulde 
perioder (1876), i vilken han tilldelade klimatets växlingar en helt avgörande 
roll för florans invandring till Skandinavien. Genom att studera postglaciala 
lager kunde han fastställa när olika växter hade invandrat liksom att snabba 
skiftningar i klimatet följdes av motsvarande variationer i vegetationen. Han 
ansåg sig kunna belägga att klimatet inte bara hade undergått en jämn och 
långsam förändring från kallare till varmare, utan dessutom olika faser av 
torrare och fuktigare tillstånd.

Sernander tog intryck av Blytts arbetssätt, men anpassade det till svenska 
förhållanden. Metoden att studera den postglaciala vegetationshistorien ge-
nom lämningar i torvmossarna har efter upphovsmännen fått namnet de 



322

Uppsala Universitet 1852–1916

Blytt–Sernanderska klimatperioderna. I sitt arbete tog Sernander hjälp av 
både kvartärgeologer och arkeologer, varför hans forskning fick en tvärve-
tenskaplig prägel.

Genom sin företrädare Axel N. Lundström hade Sernander blivit intres-
serad av skogsforskning och dendrologi. År 1892 publicerade han uppsat-
sen ”Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien” i Botanische Jahrbücher. 
Granens invandring var fortfarande ett känsligt och kontroversiellt ämne, 
eftersom furan betraktades som det dominerande trädet i den svenska 
skogstypen. Den höga och ståtliga tallen blev följaktligen en tacksam na-
tionalistisk symbol i motsats till den yngre och vekare granen. Till detta 
kom att tallen ansågs vara ekonomiskt mer värdefull, varför granens intåg 
hade medfört en allmän försumpning av den svenska naturen. Några år tidi-
gare hade geologen Alfred G. Nathorst funnit spår av tall i djupa lager i de 
svenska torvmossarna, varför han drog slutsatsen att trädet hade en avsevärt 
äldre historia än granen. Nathorsts elev Gunnar Andersson intog samma 
ståndpunkt, men Sernander var av en annan uppfattning. Han medgav att 
granen var yngre än tallen, men framhöll att den var betydligt äldre än vad 
man tidigare hade ansett. I darwinistiskt inspirerade ordalag hävdade han 
att den till synes veka granen i själva verket var en stark invandrare i den 
svenska myllan med en förmåga att både anpassa sig och konkurrera ut re-
dan befintliga trädslag.

Sernanders teorier om tidpunkten för granens invandring blev hårt kri-
tiserade av Gunnar Andersson, som ansåg att Sernander hade feltolkat sitt 
material. Det krävdes ”större noggrannhet” och ”omsorgsfullare arbete” för 
att göra anspråk på att kartlägga ”vår floras invandringshistoria”. En häftig 
debatt följde. Sernander erkände att hans studie innehöll brister och felak-
tigheter, men framhöll att dessa inte påverkade resultatet i stort. Eftervärl-
den har dömt salomoniskt i tvisten: Sernander hade i princip rätt i sak, men 
flera av Anderssons anmärkningar och nyanseringar var befogade.

Sernanders insats som institutionsbyggare kan knappast överskattas. Vid 
hans tillträde var institutionen förlagd till en förhyrd lägenhet vid Jernbroga-
tan (nuvarande S:t Olofsgatan). Genom Axel N. Lundström hade Sernander 
lärt känna Frans Kempe, som donerade ytterligare medel. De ekonomiska 
tillskotten gjorde det möjligt för växtbiologerna att uppföra en egen insti-
tutionsvilla i Kåbo, vilken invigdes hösten 1914. Sernander var en engagerad 
och omtyckt lärare, vilket inte innebar att hans elever var osjälvständiga eller 
okritiska. Forskare som Thore C.E. Fries, Hugo Osvald, Tor Åke Tengwall 
och Einar Du Rietz ansåg exempelvis att hans allomfattande definition av 
växtbiologin var alltför nebulös och oprecis. I stället sökte de sig tillbaka till 
Ragnar Hults ursprungliga teorier.
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Sernanders seminarium
Seminarieundervisningen var utmärkande för de humanistiska ämnena, men den tvärve-
tenskapligt inriktade Rutger Sernander grundade ett seminarium även i växtbiologi, vilket 
trädde i verksamhet i januari 1909. Innan institutionsvillan togs i bruk 1914 ägde sam-
mankomsterna rum i Linneanum. Sammanträdena följdes av postseminarier på Gillet eller 
Stadshotellet, varefter vidare nachspiel emellanåt följde i ”Sernagården” – Sernanders hem 
vid Södra Rudbecksgatan 16.

Grundvalen var dock inte sammanträden utan exkursioner, som erbjöd möjlighet till 
fältstudier kring den nordiska vegetationens växtsamhällen. Förutom till platser i Upp-
salas närhet genomfördes resor till Roslagen, Utö, Sala och Gästrikland. På somrarna 
skedde längre utfärder till resmål som Hornborgasjön, Skåne, Öland och Gotland. Un-
der en exkursion 1910, då bland andra skalden Sten Selander deltog, upptäcktes Fiby 
urskog utanför Uppsala. Om skogen, som blev ett återkommande utflyktsmål, skrev 
Sernander 1917: ”Fiby urskog och i någon mån hällmarksskog med deras inströdda och 
kransande kärrmarker ge oss säkerligen en ganska god bild af det Upland, där järnet för 
att tala med Geijer, en gång bröt bygd. Av denna natur kan det nutida Svealand endast 
bjuda på några ytterligt sällsynta splittror, och bland dessa bör förvisso Fiby urskog räk-
nas som en av de allra värdefullaste.”

Seminariedeltagarna, som kom från hela Europa, undersökte bland annat kärr och 
mossar för att studera de historiska klimatperioderna enligt det Blytt–Sernanderska 
schemat. Därigenom blev seminariet närmast identiskt med den så kallade Uppsalasko-
lan inom växtbiologin. År 1918 framhöll Sernander, inte utan stolthet, att seminariets 
verksamhet redan hade resulterat i ett hundratal avhandlingar. Han beklagade dock att 
dessa inte hade ”kunnat samlas i en Seminariets egen publikation utan äro spridda i ett 
stort antal tidskrifter”. År 1929 tillkom den önskade skriftserien, nämligen Acta Phyto-
geographica suecica.

Rutger Sernander går över Fibyån under det växtbiologiska seminariets exkursion den 11 
maj 1910, då Fiby urskog upptäcktes. Fotografiet är taget av seminariedeltagaren Dan 
Åkerblom.
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Vid sidan om professuren hade Sernander en rad andra uppdrag, vilka i 
sig illustrerar hans breda forskningsintressen kring naturvetenskap, arkeo-
logi och allmän kulturhistoria. I Föreningen Urd fann han en naturlig mö-
tesplats med arkeologerna Oscar Almgren och Knut Stjerna, språkforskarna 
Adolf Noreen och Otto von Friesen, konsthistorikern Johnny Roosval och 
geologen Arvid G. Högbom. Sernander drog nytta av detta tvärvetenskap-
liga nätverk, och deltog bland annat vid Almgrens arkeologiska utgrävningar 
av Läbybron och Hågahögen. Under många år ingick han i Upplandsmuseets 
styrelse och han var djupt engagerad i Upplands fornminnesförening. Under 
gillesnamnet Rutgerus fibulator tillhörde han de första medlemmarna av 
samfundet Michaelisgillet. Han tillhörde stiftarna av Svenska Linnésällska-
pet och införde åtskillig Linnaeana i dess årsskrift. Till detta kan läggas att 
han var inspektor för både Gotlands och Södermanlands-Nerikes nationer.

Zoologi

Zoologin hade varit eftersatt i Uppsala alltsedan Carl von Linnés och Carl 
Peter Thunbergs dagar. Ämnet ingick tidigare, liksom botaniken, i den lin-
neanska professuren i naturalhistoria inom medicinska fakulteten. Under 
Göran Wahlenbergs tid som professor hamnade emellertid zoologin helt i 
skuggan av botaniken; undervisningen i ämnet förefaller i princip ha upp-
hört efter Thunbergs död 1828. För medicinarna framstod helt enkelt in-
sikter i botanik som viktigare än kunskaper om djurvärlden. Utvecklingen 
i Uppsala stod i bjärt kontrast till Lund, där namnkunniga forskare som 
Anders Jahan Retzius, Sven Lovén, Carl J. Sundewall och inte minst Sven 
Nilsson var verksamma.

I slutet av 1820-talet hade Kommittén till öfverseende av rikets allmänna 
undervisningsverk, den så kallade snillekommittén, lyft fram behovet av 
lärostolar i såväl zoologi som botanik inom filosofiska fakulteten, men dessa 
förslag fick inget omedelbart gehör. Två decennier senare väcktes frågan på 
nytt. Historikern F.F. Carlson motionerade 1850 om inrättandet av två pro-
fessurer i kemi och en i zoologi. Debatten i riksdagen sammanföll med den 
stora omorganisationen av de naturvetenskapliga och medicinska ämnena 
vid Uppsala universitet efter Göran Wahlenbergs död. I slutet av 1851 ut-
verkades medel för en lärostol i zoologi. Två personer, Carl J. Sundewall och 
Wilhelm Lilljeborg, visade intresse, men båda återtog sina ansökningar. Pro-
fessuren, som tillfälligt uppehölls av botanisten John Areschoug, utlystes på 
nytt. Lilljeborg var den ende som lämnade in en ansökan, vilken han denna 
gång fullföljde. Han utnämndes i januari 1854 och blev därmed universite-
tets förste professor i zoologi. 
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Lilljeborg och den linneanska zoologin

Wilhelm Lilljeborg hade fått sin skolning i Lund, där den zoologiska veten-
skapen stod stark. I Uppsala kom han inte till ett dukat bord: de zoologiska 
samlingarna befann sig i oordning och någon undervisning i ämnet hade inte 
bedrivits på flera decennier. Det bar syn för sägen att Gustavianum – på grund 
av arvprinsen Carl Oscars död – var draperat i svart sorgkläde under hans in-
stallation. Lilljeborg hade redan från tidiga år intresserat sig för djurlivet, sär-
skilt ornitologin. Sommaren 1840 reste han till Gotland för att inventera få-
gelfaunan men han beslutade sig sedan för att gå i faderns fotspår och bli präst. 
Sven Nilsson, som hade uppmärksammat hans förmåga, övertalade honom 
att i stället förkovra sig inom zoologin. Lilljeborg följde rådet och genomför-
de en forskningsresa till Norge, där han samlade material till avhandlingen 
Observationes zoologicae, på vilken han blev docent våren 1844. Under 1840-
talets andra hälft verkade han huvudsakligen som extra ordinarie adjunkt 
i zoologi och som intendent för de zoologiska samlingarna i Lund. År 1848 
genomförde han i sällskap med Gerhard von Yhlen en forskningsresa till 
Ryssland. Han studerade fågellivet och gjorde ett flertal viktiga ornitologiska 
iakttagelser, till exempel att många fågelarters utbredning sträckte sig be-
tydligt längre norrut i Ryssland än i Skandinavien. 

Lilljeborg var en praktiskt sinnad zoolog, som med förkärlek ägnade sig åt 
fältarbete. Han besökte de flesta svenska landskapen för att finna nya studie-
objekt i skogar, marker och sjöar. Vid Öresund, i Bohuslän och längs norska 
kusten studerade han havsfaunan. Till Norge återvände han ofta och gärna, 
men hans intresse för utlandsresor var i övrigt ljumt. Efter Rysslandsresan 
lämnade han Skandinavien endast vid ett tillfälle, nämligen då han i mitten 
av 1860-talet besökte Paris och London.

År 1853 utgav Lilljeborg en omfattande studie om Skånes kräftdjur, vil-
ken var en avgörande merit när han sökte professuren i Uppsala. Vid sitt 
tillträde erhöll han ett tjänsterum i Gustavianum, där utrymme även be-
reddes för de zoologiska samlingarna. För Lilljeborgs del väntade, förutom 
undervisningsbördan, ett omfattande arbete med att organisera den zoolo-
giska undervisningen och forskningen, vilken hade legat för fäfot under flera 
decennier. Det zoologiska museet befann sig i ett uselt skick och krävde 
stora insatser. Lilljeborg insåg att ett fungerande museum utgjorde en för-
utsättning för att adekvat undervisning skulle kunna bedrivas. Detta arbete 
innebar att Lilljeborg under de första åren i Uppsala inte kunde bedriva 
egen forskning i samma utsträckning som tidigare. Ett märkligt fynd väckte 
dock hans forskariver på nytt. År 1859 påträffades nämligen resterna av en 
fossil val på Gräsö i Roslagen. Lämningarna av valen fördes till Uppsala, där 
Lilljeborg ägnade dem vetenskapliga studier. Inom cetologin blev han snart 
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en auktoritet och han behandlade även den så kallade Swedenborgska valen 
från Västergötland. I första årgången av Upsala universitets årsskrift 1861 
införde han en översikt över de valartade däggdjur som påträffats i Sverige 
och Norge.

Under titeln Ornitologiska bidrag (1860) utgav Lilljeborg en översikt av 
fågelarterna, som han indelade på ett mer sofistikerat sätt än tidigare. Skrif-
ten utgjorde ett slags syntes av hans mångåriga ornitologiska forskning och 
vann stort gensvar även i utlandet. Smithsonian Institution beslutade exem-
pelvis att ordna sina samlingar efter Lilljeborgs system. Efter 1860 ägnade 
sig emellertid Lilljeborg främst åt däggdjuren. Förutom specialstudier ut-
gav han inom detta område omfattande handböcker, exempelvis den drygt 
1 000-sidiga Sveriges och Norges ryggradsdjur: I. Däggdjuren (1874). Arbetet 
var tänkt att inleda en serie motsvarande kartläggningar av alla ryggradsdjur, 
och näst i tur stod fiskarna. I tre delar utkom Sveriges och Norges fauna: Fis-
karne (1881–91), vilket inalles omfattade omkring 2 400 sidor.

Lilljeborg var en omtyckt lärare och föreläsare, men lockade inte särskilt 
många elever. Just detta faktum innebar å andra sidan att undervisningen, 
som en lärjunge har vittnat om, kunde antaga ”formen snarare av förtro-
liga vetenskapliga kollokvier än av högtidliga akademiska föreläsningar”. I 
praktiken handlade det om undervisning i seminarieform långt innan denna 
term slog igenom. Vidare företog Lilljeborg, i god linneansk anda, exkursio-
ner med sina studenter till Lurbo, Vårdsätra, Linnés Hammarby och andra 
platser kring Uppsala. Han svarade själv för en stor del av zoologiundervis-
ningen men en viss avlastning erhöll han av arachnologen Tamerlan Thorell, 
som innehade en rörlig adjunktur under 1860-talets förra hälft.

Wilhelm Lilljeborg avgick med pension på hösten 1882. Han hade då 
innehaft professuren i nästan tjugonio år och hållit föreläsningar under sam-
manlagt femtiotre terminer. Han berörde härvidlag många av zoologins gre-
nar, men Sveriges fauna med systematik stod ofta i centrum. Pensioneringen 
innebar ingalunda slutet på Lilljeborgs vetenskapliga verksamhet, tvärtom 
publicerade han några av sina mest betydande skrifter under emeritustiden, 
däribland monumentalverket om de skandinaviska fiskarna. Vid åttiofem 
års ålder utgav han den 700-sidiga studien Cladocera Sueciae (1901), vilken 
innehöll 87 planscher med sammanlagt omkring 1 400 figurer, varav nästan 
samtliga var ritade av författaren själv. Med detta arbete sammanfattade 
han ett halvt sekels forskning kring de små kräftdjuren i insjöar, kärr och 
vattendrag, vilka utgör huvudfödan för många fiskarter och följaktligen spe-
lar en viktig roll i naturens kretslopp. Redan 1853 hade han, som nämnts, 
publicerat en första studie om de i Skåne förekommande kräftdjuren av 
ordningarna cladocera, ostracoda och copepoda. 
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Spindelforskaren Tamerlan Thorell
Vid universitetet verkade från mitten av 1850-talet zoologen Tamerlan Thorell, som med 
tiden blev en mycket framstående forskare inom arachnologin. Han inledde sina ryktbara 
spindelforskningar redan i gradualavhandlingen 1855, vilken han året därpå byggde ut till 
ett docentspecimen. År 1859 utnämndes han till adjunkt i zoologi och han förestod profes-
suren i ämnet vid flera tillfällen, bland annat 1864–65. Hans sviktande hälsa tvingade honom 
1866 att begära tjänstledighet från adjunkturen, och han beviljades 1877 pension av riksda-
gen. Vid den tidpunkten hade han redan flyttat till Italien, där han huvudsakligen tillbringade 
sina sista decennier i livet. Han fortsatte sina forskningar i Museo Civico di Storia Naturali i 
Genua – ofta tillsammans med dess chef Giacomo Doria. I museets handlingar införde han 
ett flertal viktiga arachnologiska studier. Han fortsatte även att publicera sig i Sverige, och 
skrev bland annat avhandlingen ”Några anmärkningar om darwinismen” i Ny svensk tidskrift 
1880. Sammanlagt beskrev han mer än tusen spindelarter.

Thorell korresponderade med flera andra världsledande arachnologer, till exempel 
Octavius Pickard-Cambridge, Thomas Workman och Eugène Simon. År 1878 tillerkän-
des han professors namn.

Tamerlan Thorell.

Inalles omfattade Lilljeborgs vetenskapliga författarskap drygt sjuttio 
skrifter, varav de allra flesta berörde hans båda huvudområden: ryggradsdjur 
och kräftdjur. Under sina sista år ägnade han sig åt att skriva nya etiketter 
med tusch till zoologiska museets samling av entomostracéer. Den ståtliga 
festskriften Zoologiska studier, som Lilljeborg förärades på sin åttioårsdag 
1896, framstår som ett slags monument över zoologins uppryckning vid uni-
versitetet under 1800-talets andra hälft.

Bland de zoologer som fick sin vetenskapliga skolning under Lilljeborg 
fanns Fredrik Adam Smitt och Carl Nyström, vilka båda disputerade 1863. 
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Smitt ägnade sin avhandling åt mossdjurens liv, och deltog såväl i Otto To-
rells som i Adolf Erik Nordenskiölds expeditioner till Spetsbergen 1861 re-
spektive 1868. Han utnämndes 1871 till intendent för vertebratsamlingarna 
vid Naturhistoriska riksmuseet. Senare framträdde han främst som fiskfors-
kare och han utgav 1892–95 en uppdaterad andra upplaga av Wilhelm von 
Wrights Skandinaviens fiskar i tre volymer. Carl Nyström disputerade på en 
avhandling om faunan i de jämtländska vattendragen, men övergick snart till 
medicinvetenskapen. Han bistod kemisten Henrik Gahn vid utvecklandet av 
antiseptiska preparat och deltog som läkare i Nordenskiölds expeditioner till 
Spetsbergen (1868) och Grönland (1871). Tillsammans med Thore M. Fries 
utgav han 1869 reseskildringen Svenska polarexpeditionen år 1868 med krono-
ångfartyget Sofia. Vid jubelfesten 1893 utsågs han till medicine hedersdoktor.

I en något senare forskargeneration fanns Axel Ljungman och Carl Bo-
wallius, vilka disputerade under 1870-talets förra hälft. Ljungman var docent 
vid universitetet under tretton år, men var mestadels tjänstledig på grund 
av olika offentliga uppdrag i syfte att befrämja sillfisket på västkusten. Han 
utgav en rad skrifter om det bohuslänska sillfisket. Bowallius genomförde 
flera uppmärksammade zoologiska forskningsresor, bland annat till Central-
amerika. Han avled 1907 i Guyana (dåvarande Brittiska Guayana), där han 
tjänstgjorde som direktör för ett kautschukbolag.

Till Lilljeborgs mest uppskattade elever hörde Anton Stuxberg. Denne 
disputerade med en avhandling om Gotlands fanerogamer, men gjorde sig 
framför allt känd som polarforskare. Han deltog under 1870-talet i Adolf 
Erik Nordenskiölds expeditioner till Arktis, Novaja Semlja, Jenisej och Si-
birien, och ingick även i Vegaexpeditionen. Stuxberg, som tillhörde August 
Strindbergs nära vänner, tjänstgjorde därefter som intendent för den zoolo-
giska avdelningen vid Göteborgs museum.

Museivärlden lockade även Christopher Aurivillius, som lämnade Upp-
sala efter disputationen 1880 för att bli intendent vid Naturhistoriska riks-
museet. Han specialiserade sig på studiet av fjärilar, och utgav bland an-
nat handboken Nordens fjärilar (1888–92). Han författade flera arbeten om 
Carl von Linné och var ständig sekreterare i Vetenskapsakademien under 
1900-talets två första decennier. Hans yngre bror Carl Aurivillius var också 
elev till Lilljeborg och lade fram avhandlingen Krustaceer, som lefva hos mol-
lusker och tunikater (1883), varefter han snart vann anseende som framstå-
ende marinzoolog. Under de följande åren utvecklade han en stor produk-
tivitet, men redan som fyrtiofemåring rycktes han bort under hemresan 
från en expedition till Ostindien. Entomologin hade under 1870-talets andra 
hälft en energisk företrädare i docenten Jacob Spångberg. Han behandlade 
de svenska och norska arterna av dagfjärilssläktet Cupido och gav både före-
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läsningar och kollegier kring entomologiska ämnen. På hans initiativ grunda-
des 1880 Entomologisk tidskrift. Vid samma tid valde han att lämna universi-
tetet, varefter han verkade som lektor i Gävle och Sundsvall.

Darwinism och jämförande anatomi

De Lilljeborgelever som fick avgjort störst betydelse för zoologins utveck-
ling i Uppsala var emellertid Tycho Tullberg och Hjalmar Théel. Tullberg, 
som var son till orientalisten Otto Fredrik Tullberg, hade disputerat på av-
handlingen Om skandinaviska podurider af underfamiljen Lipurinae (1869) 
vilken byggde på omfattande kartläggningar av insekterna på Upplandsslät-
ten. Studien utgjorde den första kartläggningen av denna nästintill okända 
grupp av djur. Sommaren 1874 vistades Tullberg i Fiskebäckskil, där han 
påträffade ett okänt djur, som han genom undersökning kunde hänföra till 
molluskerna. Upptäckten beskrev han i ”Neomenia, a new genus of inver-
tebrate animals”, som infördes i Vetenskapsakademiens Handlingar. Under 
1870- och 1880-talen utgav han ett flertal studier rörande havsdjuren. På 
hösten 1871 utnämndes han till docent och från denna tid fick han taga ett 
stort ansvar för undervisningen. Han skapade ett kollegium i systematik och 
jämförande anatomi, avsett för yngre forskare som höll på att författa sina 
avhandlingar.

En studieresa till Leipzig och forskningsmiljön kring Rudolf Leuckart 
1875 inspirerade Tullberg till andra pedagogiska innovationer. Efter hem-
komsten startade han, med Lilljeborgs goda minne, ett zootomiskt labo-
ratorium i två rum i norra delen av Gustavianums bottenvåning. Labora-
toriet fick stor betydelse. Dess tillkomst innebar att anatomi, histologi och 
embryologi fick centrala roller inom zoologin, som dessförinnan hade haft 
en slagsida mot den beskrivande systematiken. Med det zootomiska labora-
toriet introducerades den nya, av darwinismen inspirerade, laboratoriezoo-
login i Uppsala. Lilljeborgs vid samma tid utgivna storverk om Sveriges och 
Norges fauna kan betraktas som en sista manifestation av den deskriptiva 
och inventerande linneanska zoologin men den yngre generationen Uppsa-
lazoologer – Tycho Tullberg, Hjalmar Théel, Axel Wirén och Adolf Appel-
löf – hämtade inspiration från den moderna laboratorievetenskapen, särskilt 
som den framträdde i Tyskland. Inte minst Leuckart, professor i Giessen 
och senare i Leipzig, spelade en viktig roll i detta sammanhang.

Samtidigt som laboratoriet skapades pågick ombildningen av universite-
tets adjunkturer till extra ordinarie professurer. Företrädarna för de natur-
vetenskapliga ämnena önskade att så även skulle ske med Tamerlan Thorells 
adjunktur i zoologi, men resultatet blev i stället att 1878 års riksdag bevil-
jade medel till en ny tjänst som prosektor vid det zoologisk-zootomiska 
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laboratoriet. Tycho Tullberg, som uppehöll befattningen från 1876, utsågs 
formellt 1879 till dess innehavare. Dessförinnan hade han avböjt ett anbud 
om en intendenttjänst vid Riksmuseets entomologiska avdelning. 

Hjalmar Théel disputerade för Lilljeborg 1872 och blev docent tre år se-
nare. Han studerade i synnerhet det marina djurlivet och deltog i mitten av 
1870-talet i Nordenskiölds expedition till Novaja Semlja och Jenisej.

När Lilljeborg avgick 1882 framstod Tycho Tullberg som den självklare 
efterträdaren och han kallades utan ansökan. Med honom fick zoologin en 
framstående och energisk företrädare. I likhet med sin far var han en erkänt 
skicklig föreläsare som förmådde engagera sitt auditorium. Följaktligen spe-
lade föreläsningarna en stor roll för hans undervisning, vilket inte hörde till 
vanligheterna inom de naturvetenskapliga ämnena. Hans muntliga föredrag 
byggde i hög utsträckning på egen forskning. Tullberg var en mycket skick-
lig tecknare och förmådde illustrera sina föreläsningar med teckningar och 
skisser på svarta tavlan. Han hade tidigare varit teckningslärare vid Högre 
allmänna läroverket i Uppsala och var ambidexter, det vill säga han kunde 
använda båda händerna. Bland studenter och lärjungar var han respekterad 
och uppburen. Hos många av hans elever kan man – i problemformuleringar 
och ämnesval – skönja lärarens inflytande, även om han hade som princip att 
inte i onödan blanda sig i lärjungarnas avhandlingsarbeten. 

När zoologiämnet tillkom 1854 förfogade det endast över ett par rum i 
Gustavianum, men i takt med att ämnet växte uppstod behov av allt större 
lokaler. År 1859 togs Olof Rudbecks anatomiska teater i bruk som uppställ-
ningsplats för Gabriel Marklins samlingar; redan vid seklets början hade den 
gamla inredningen i teatern rivits och ett golv inlagts, som avdelade teatern i 
två delar på höjden. År 1876 ställdes två rum på bottenplanet till förfogande 
för Tycho Tullbergs zootomiska laboratorium.

Tullberg tillhörde den första generationen professorer som öppet ställde 
sig bakom darwinismen. Redan i början av 1870-talet hade han presenterat 
Darwins evolutionsteori inom ramen för sitt kollegium i systematisk och 
jämförande anatomi. När han själv blev professor ägnade han åtskilliga före-
läsningar åt att utreda utvecklingsläran och dess betydelse för zoologin som 
vetenskap. Darwinismen satte även sin prägel på hans installationsföreläs-
ning ”Om hästens geologiska utvecklingshistoria”. I skriften Djurriket (1885) 
redogjorde han ingående för darwinismen, särskilt descendensläran, vilken 
enligt hans förmenande erbjöd en vetenskaplig förklaring till den ”omiss-
känneliga likhet i den inre byggnaden, som förefinnes mellan en mängd till 
utseende och lefnadssätt vidt skilda former”. Vidare framhöll han att syste-
matiken ”genom Darwinismen erhållit en helt annan pregel, då man numera 
i och genom denna åsigt åtminstone erhållit ett på vidsträckt vetenskaplig 
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forskning grundadt uppslag till en närmare kännedom af det länge anade 
sambandet mellan de organiska varelsernas skiftande former”.

Zoologiämnet ändrade karaktär under Tullbergs ledning, huvudsakligen 
till följd av darwinismens och utvecklingslärans genombrott. På ett annat 
sätt än tidigare kom områden som jämförande anatomi, utvecklingshistoria 
och studiet av släktskapen mellan djurarterna att intaga centrala roller i 
ämnet. Denna förändring av ämnets innehåll var i flera avseenden en följd 
av tekniska landvinningar, särskilt den så kallade snittseriemetoden som ut-
vecklades i Neapel under 1880-talet. Denna metod innebar att olika djur 
insmältes i paraffin eller celloidin, varefter de kunde sönderdelas i snittse-
rier av bestämd tjocklek. Dessa utsnitt kunde sedan studeras i mikroskop, 
vilket erbjöd möjlighet att på nära håll studera djurkropparnas uppbyggnad.

Både Tullberg och Théel kom tidigt i kontakt med detta arbetssätt. 
Théel tillbringade hela läsåret 1887/88 hos embryologerna Emil Selenka i 
Erlangen och Nicolaus Kleinenberg i Messina. Tullberg studerade snittekni-
ken under sin vistelse vid olika tyska universitet under sommaren 1888. På 
hösten samma år, sedan de båda återvänt till Uppsala, började snittekniken 
tillämpas vid universitetet. Inom både forskning och undervisning fick den 
stort genomslag och det dröjde inte länge innan praktisk färdighet inom 
snittekniken blev en förutsättning för högt betyg i kandidatexamen. Meto-
den att undersöka djur- och växtkroppar genom serier av snitt var, enligt 
Axel Wirén, något som ”näst mikroskopets införande betecknar det största 
framsteg, som någonsin gjorts i konsten att undersöka djur- eller växtkrop-
pars byggnad”. Förskjutningen av zoologiämnets tyngdpunkt uppskattades 
emellertid inte av alla. Gustaf Kolthoff lär exempelvis ha beklagat utveck-
lingen med följande ord: ”Här stöpa de in maskar i talgljus, och sedan skära 
de dem i småbitar med en hyvelmaskin, och så kalla de detta för vetenskap 
– när man har så mycket kvar att lära om fåglarna.”

År 1899 utgav Tullberg under titeln Ueber das System der Nagethiere, en 
stort upplagd studie om gnagarna. Den anses vara hans huvudarbete och 
byggde på ett mycket omfattande material, ihopsamlat under många års 
forskning. Utifrån studier av skelett, tänder och tarmkanaler bedömde han 
djurens föda och levnadssätt. Han diskuterade vidare gnagarnas härstam-
ning samt deras inre släktskap. Tullbergs intresseområden var vidsträckta. 
Utöver gnagarna studerade han bland annat insekter, fiskarnas hörselorgan 
samt egendomliga hudbildningar som hummerpansar och musselskal. Han 
utgav dessutom ett antal populärvetenskapliga skrifter och gjorde sig be-
märkt som kännare av Carl von Linné, som var hans mormors morfar. Vid 
100-årsminnet av Linnés död 1878 publicerade han skriften Familjetraditio-
ner om Linné och vid det följande Linnéjubileet 1907, då han själv promove-
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rades till medicine hedersdoktor, utgav han volymen Linnéporträtt. År 1917 
bildades Svenska Linnésällskapet, vars förste ordförande han blev. I första 
årgången av Svenska Linnésällskapets årsskrift införde han en uppsats om 
Linnés Hammarby. I likhet med Lilljeborg blev Tullberg sin professur trogen 
under förhållandevis lång tid. År 1907 avgick han med pension, varvid han 
på sextiofemårsdagen hedrades med festskriften Zoologiska studier.

När Tullberg 1882 efterträdde Lilljeborg som professor i zoologi blev hans 
egen prosektorsbefattning vid zootomiska laboratoriet ledig. På Tullbergs 
initiativ omvandlades tjänsten 1889 till en extra ordinarie professur i jäm-
förande anatomi, vars förste innehavare blev Hjalmar Théel. Vid denna tid 
fick laboratoriet ett viktigt tillskott i form av nära 100 zoologiska väggtavlor, 
vilka bland annat hade framställts av Rudolf Leuckart i Leipzig, som be-
tydde mycket för den zootomiska undervisningen. Tavlorna kunde förvärvas 
tack vare en donation från den förmögne träpatronen Fredrik Bünsow.

Under Tullbergs tjugofemåriga professorstid fick zoologin i Uppsala en 
påtagligt internationell prägel, vilket var en följd av att påfallande många 
forskare bereddes möjlighet att göra studieresor till olika kontinenter. Den 
lovande studenten Evald Kallstenius dukade under i samband med Alfred 
Björlings Grönlandsexpedition med fartyget Ripple 1892. Många andra åter-
vände dock till Uppsala med rika föremålssamlingar; så hemförde till ex-
empel Yngve Sjöstedt en rad artefakter från Kamerun, där han vistades i 
början av 1890-talet. Sjöstedt, som blev docent i Uppsala, utsågs senare till 
föreståndare för Riksmuseets entomologiska anstalt.

Adolf Appellöf behandlade de japanska bläckfiskarnas anatomi, huvud-
sakligen släktena Octopus, Sepia och Loligo. Hans avhandling innehöll flera 
nya rön kring bläckfiskarnas blodkärls- och nervsystem samt om hektoko-
tyliseringens systematiska betydelse. Carl Forsstrand, som bland annat hade 
ingått i Adolf Erik Nordenskiölds Grönlandsexpedition 1883, ägnade sig åt 
skalkräftornas utbredning i det arktiska havsområdet. Under det följande 
decenniet tjänstgjorde han vid universitetsbiblioteket, men genomförde som 
Vegastipendiat en forskningsresa till Bermudas 1889. Han övergick sedan till 
tidningsbanan och tillhörde under flera decennier Svenska Dagbladets fasta 
medarbetare. Till det zoologiska museet donerade han en samling havsdjur 
från Bermudas.

Einar Lönnberg hade en gedigen bakgrund när han, tjugofem år gam-
mal, lade fram sin doktorsavhandling Anatomische Studien über skandina-
vische Cestoden (1891). I Tyskland hade han bedrivit studier i embryologi 
och histologi. Bland hans svenska lärare fanns Wilhelm Leche vid Stock-
holms högskola och Sven Lovén, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet 
och en av de första svenskarna som helhjärtat anslöt sig till darwinismen. 
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Efter disputationen verkade Lönnberg som docent vid universitetet, men 
han genomförde även forskningsresor till Florida och Kaspiska havet. Till 
hans forskningsområden hörde främst plattmaskar och kräftdjur. I konkur-
rens med Adolf Appellöf utsågs han 1903 till intendent vid zoologiska avdel-
ningen inom Göteborgs museum. Han lämnade dock snart denna befattning 
sedan han utnämnts till föreståndare för avdelningen för ryggradsdjur vid 
Naturhistoriska riksmuseet. Han grundade den biologiska facktidskriften 
Fauna och flora 1904, och gjorde sig känd som förespråkare för förbättrat 
naturskydd och för tillkomsten av nationalparker.

En omväxlande karriär beskrev även Leonard Jägerskiöld, som tillhörde 
Lönnbergs generation och i likhet med denne betydde mycket för zoologins 
popularisering. Han hade blivit docent 1893 på en avhandling om rundmas-
kar, ett ämne som förblev hans huvudsakliga forskningsområde. Sommaren 
1894 tillbringade han i Rudolf Leuckarts laboratorium i Leipzig, där han 
bedrev studier kring inälvsmaskar. Under resan besökte han dessutom flera 
samlingar och museer i bland annat Kiel, Hamburg, Berlin och Jena. I början 
av 1900-talet ledde Jägerskiöld en zoologisk forskningsexpedition till Sinai-
halvön, Egypten och Sudan. Under såväl ned- som hemresan besökte del-
tagarna zoologiska museer, institutioner och samlingar i en rad europeiska 
städer. Resultaten presenterades i den av Jägerskiöld redigerade rapporten 
Results of the Swedish Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 
(fem delar, 1904–28) samt i den mer populära Från Sudan till Sinai (1903). 
Sina mest betydande insatser gjorde han emellertid på annat håll. Under 
drygt trettio års tid, från 1904 till 1937, tjänstgjorde han som intendent vid 
zoologiska avdelningen vid Göteborgs museum. För den breda allmänheten 
gjorde han sig bemärkt för sina populärvetenskapliga föredrag om zoologi, 
bland annat vid flera arbetarinstitut. Under docentåren i Uppsala tillhörde 
han studentidrottens pionjärer och han deltog 1899 i grundandet av Nymans 
verkstäder. Han blev far till historikern Olof Jägerskiöld och juristen Stig 
Jägerskiöld.

Knuten till zoologiska institutionen var även Teodor Odhner, son till 
historikern Clas Theodor Odhner. Han hade kommit till Uppsala för att stu-
dera naturvetenskap, varvid Tullbergs och Wiréns undervisning väckte hans 
intresse för zoologi. Av än större betydelse för hans utveckling blev kontak-
terna med Jägerskiöld, som för honom blev ett slags mentor och den som 
ledde honom in på helmintologin (läran om inälvsmaskar). Odhner hade 
redan som nittonåring publicerat en första vetenskaplig skrift om trema-
toderna (sugmaskarna). Under somrarna 1898 och 1899 fördjupade han sina 
studier om inälvsmaskar och havsfauna vid Kristinebergs zoologiska station. 
År 1900 deltog han som zoolog i Gustaf Kolthoffs expedition till Spetsber-
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gen och Grönland. Två år senare ingick han i Jägerskiölds expedition till 
Egypten och Sinai. I Kairo sammanträffade han med den ledande trema-
todforskaren och Leipzigdocenten Arthur Looss, som på Rudolf Leuckarts 
uppdrag befann sig i Egypten för att studera spridningen av bilharzia (snäck-
feber). Uppmuntrad av Jägerskiöld fortsatte Odhner efter hemkomsten sina 
studier kring inälvsmaskarna. Bland hans skrifter inom detta område märks 
gradualavhandlingen Die Trematoden des arktischen Gebietes (1905). Under 
de följande åren verkade han som docent vid universitetet, och uppehöll 
professuren i zoologi och jämförande anatomi under vårterminen 1907. 
Åren kring 1910 genomförde han en längre studieresa till Wien, München 
och Neapel. Därefter innehade han under några år en professur i Kristiania, 
innan han 1918 efterträdde Théel som professor och intendent vid Natur-
historiska riksmuseets evertebratavdelning.

Wirén, Appellöf och marinzoologin

Marinzoologin, som introducerats av Hjalmar Théel, blev under 1900-talets 
två första decennier en av Uppsalainstitutionens specialiteter, detta trots 
att Théel kallades till professor och intendent vid Naturhistoriska riksmu-
seet redan 1892. Med kraft engagerade sig Théel i arbetet som föreståndare 
för Kristinebergs zoologiska station i Fiskebäckskil, vilken hade grundats av 
hans företrädare Sven Lovén 1877. Viktiga insatser för marinzoologin gjorde 
Axel Wirén, som vistades vid Kristinebergs zoologiska station under ett 
flertal somrar. Fältstudierna av i första hand annelider (ringmaskar) låg till 
grund för avhandlingen Om cirkulations- och digestions-organen hos Anneli-
der af familjerna Ampharetidae, Terebellidae och Amphictenidae (1885). Av-
handlingen tillerkändes betyget Berömlig och författaren utnämndes kort 
därefter till docent. Han verkade därefter som extra ordinarie amanuens 
vid zootomiska laboratoriet och förestod under stora delar av 1888 prosek-
torstjänsten. Under sommaren 1891 genomförde Wirén en studieresa till 
Köpenhamn, Kiel, Göttingen, Heidelberg, München, Erlangen, Jena, Leipzig 
och Berlin. Han ville dels studera nyare histologiska undersökningsmetoder, 
dels undersöka hur de zoologiska och anatomiska ämnena var organiserade. 
Följande år besökte han Trondheim, Kristiania och Bergen för att på nära 
håll taga del av den norska nordhavsexpeditionens arbete.

På hösten 1892 förordnades Wirén att uppehålla den extra ordinarie pro-
fessuren i zoologi och jämförande anatomi. Följande sommar utsågs han till 
innehavare av tjänsten, som han innehade under femton år. Under halvtan-
nat decennium var Tullberg och Wirén professorskolleger i Gustavianum. 
Deras förhållande har beskrivits som ”tämligen reserverat” men i veten-
skapligt hänseende respekterade de varandra, och i samband med sin pen-
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Zoologiämnets grundläggare
Wilhelm Lilljeborg (sittande till höger) blev 1854 Uppsalas förste professor i ämnet zoologi. 
Han efterträddes 1882 av Tycho Tullberg (sittande till vänster), som gick i pension 1907 och 
efterträddes av Axel Wirén (stående). Fotografiet är taget i Lilljeborgs hem i början av april 
1908. Lilljeborg avled, nästan nittiotvå år gammal, under sommaren samma år, varför detta 
torde vara den sista bilden på honom. Det är även ett av Alfred Dahlgrens sista fotografier. 
Den välkände Uppsalafotografen avled två månader efter att bilden togs.

Uppsalazoologerna Tycho Tullberg, Axel Wirén och Wilhelm Lilljeborg. 
Fotografi av Alfred Dahlgren.
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sionering föreslog Tullberg att Wirén skulle kallas till hans professur utan 
ansökan. Förslaget stöddes av både sektionen och konsistoriet, varpå Wirén 
utnämndes i februari 1908.

Wirén ägnade sig företrädesvis åt lägre havsdjur som blötdjur, ringmas-
kar, strandkrabbor och eremitkräftor, vilka han studerade ur ett huvud-
sakligen anatomiskt perspektiv. Hans lärobok Jämförande framställning af 
djurens organsystem (1896), som han utgav tillsammans med botanisten Karl 
Bror Jacob Forssell, fick stor spridning. Wirén kunde skörda frukterna av 
det arbete som Tullberg hade nedlagt, men hans egna insatser för zoologin i 
Uppsala skall inte underskattas. Han skolade ett stort antal lärjungar och på 
hans initiativ grundades 1911 tidskriften Zoologiska bidrag från Uppsala. Ge-
nom hans energiska arbete erhöll zoologin 1916 en egen institutionsbyggnad, 
belägen vid Villavägen. Till detta skall läggas många andra åtaganden, exem-
pelvis ledamotskap i drätselnämnden och inspektorat över Östgöta nation. 
Allt detta, tillsammans med en stor undervisningsbörda, medförde att hans 
tid för egen forskning blev begränsad. Även under professorstiden utgav han 
dock flera studier, bland annat om kräftdjurens självstympning.

I likhet med Tullberg tog Wirén ställning för darwinismen och i sam-
band med Darwinjubileet 1909 underströk han descendenslärans ofantli-
ga betydelse för naturforskningen: ”Alla på ärftlighetsforskningen riktade 
vetenskaper äro frukter af härstamningsläran.” Samtidigt betonade han 
att darwinismen inte fick tolkas som dogmer eller reduceras till slagord. 
”Denna missuppfattning af darwinismen”, påpekade han, ”har varit orsak 
till att dennas inflytande på konst, litteratur och lifsåskådning kanske icke 
varit odelat gott.” Wirén föll bokstavligen på sin post, några månader innan 
han skulle gå i pension. I januari 1925 avled han mitt under ett universitets-
sammanträde. En halvtimme tidigare hade han avslutat en föreläsning, som 
ingen i auditoriet hade anat skulle bli hans sista.

När Wirén övergick till den ordinarie lärostolen i zoologi 1908 blev den 
extra ordinarie professuren i jämförande anatomi ledig. Tjänsten söktes av 
Leonard Jägerskiöld, Adolf Appellöf, Oskar Carlgren och Gustaf Swenan-
der. Äldst bland dessa var Appellöf, som bland studentkamraterna var känd 
under smeknamnet ”Appelhurran”. Han hade blivit utnämnd till docent i 
zoologi 1887 och därefter fortsatt sina studier av bläckfiskarnas anatomi, 
bland annat under en längre studieresa till Nicolaus Kleinenbergs labora-
torium i Messina 1888. Även om bläckfiskarna utgjorde Appellöfs särskilda 
specialområde, framstod han snart som en auktoritet inom marinzoologin 
i dess helhet. I sina omkring fyrtio vetenskapliga skrifter behandlade han 
bland annat mollusker, kräftdjur samt olika aspekter av fiskerifrågor, inte 
minst fiskodling. På nyåret 1890 efterträdde han Fridtjof Nansen som kon-
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servator vid Zoologiska museet i Bergen, varvid han fick utmärkta möjlig-
heter att bedriva marinzoologisk forskning, inte minst om bläckfiskarna. 
Resultaten publicerade han i arbetet Cephalopoden von Ternate (1898). Där-
utöver ägnade han havsanemonerna både morfologiska och embryologiska 
studier, och han kartlade hummerns uppträdande längs norska kusten. I 
Bergen ledde han havsbiologiska kurser, vilka samlade studenter från hela 
världen. Flera gånger deltog han i den norska statens fartyg Michal Sars’ 
havsbiologiska undersökningar i Nordsjön och längs norska kusten. Appellöf 
sammanställde sin forskning i Die decapoden Crustaceen (1906), som blev ett 
standardverk inom den nordiska marina zoologin. Samma år kallades han 
till en nyinrättad lärostol i zoologi vid museet i Bergen (C. Sundt’s lärestol 
ved en vordende höjskole i Bergen).

Under Norgetiden genomförde Appellöf flera vetenskapliga resor, bland 
annat till Würzburg, där han bedrev cellhistologiska studier under Theodor 
Boveris ledning. År 1901 reste han till Algeriet, Sahara, Tunisien, Italien, 
Tyskland och Danmark. Denna resa hade visserligen privat karaktär, men 
han besökte en rad zoologiska museer och samlingar. Hans manuskript ”Er-
indringer fra en reise i Nordafrika” förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.

Oskar Carlgren specialiserade sig på havsanemonerna. Han disputerade 
på den lovordade avhandlingen Studien über nordische Actinien (1894), varef-
ter han utnämndes han till docent vid Stockholms högskola, där han huvud-
sakligen kom att verka. Han ordnade Naturhistoriska riksmuseets samlingar 
av actinieartade djur, och i likhet med många andra zoologer tillbringade 
han flera somrar vid Kristinebergs zoologiska station. Hans perspektiv hade 
vidgats genom studieresor till England, Italien och Tyskland, varvid han un-
der en längre tid studerade allmän fysiologi under Max Verworn i Jena. 

Gustaf Swenander var yngre än sina medsökande. Han hade lagt fram 
avhandlingen Studien über den Bau des Schlundes und des Magens der Vö-
gel (1902), vilken byggde på material han insamlat under en resa till Got-
land. Han hade bedrivit fältstudier vid Kristinebergs zoologiska station, 
och ingick i den svenska expeditionen till Björnön 1899. I början av 1900- 
talet tjänstgjorde han vid Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs mu-
seum i Trondheim samt vid Etnografiska museet i Stockholm. Han utnämn-
des till docent i Uppsala i december 1905 och tjänstgjorde det följande året 
som amanuens vid universitetets zoologiska museum. Han uppehöll profes-
suren i jämförande anatomi hösten 1907 samt hela 1908. Från nyåret 1909 
tjänstgjorde han som fiskeriintendent på Gotland.

De sakkunniga var eniga om Appellöfs företräde. Helt i linje med de 
sakkunnigas yttrande uppfördes Appellöf i första förslagsrum av sektionen, 
men i konsistoriet blev utfallet betydligt mer uppseendeväckande. Appellöf 
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var visserligen svensk sedan födseln, men hade tillbringat tjugo år i Nor-
ge och blivit norsk medborgare. Eftersom hans ansökan om att återfå det 
svenska medborgarskapet ännu inte hade beviljats, ansåg majoriteten att re-
geringsformen förhindrade att han uppfördes på förslag. I stället tillerkändes 
Carlgren första rum före Jägerskiöld och Swenander. Till slut behövde dock 
inte Appellöf falla på denna teknikalitet, utan utnämndes av Kungl. Maj:t på 
hösten 1910. Han blev därmed den tredje innehavaren av lärostolen i zoologi 
med jämförande anatomi, men den förste som kunde titulera sig ordinarie 
professor.

Efter återkomsten till Uppsala försökte Appellöf organisera en havsbiolo-
gisk undervisningsanstalt motsvarande den han hade lett i Bergen. Tack vare 
en donation från konsuln Robert Bünsow kunde han förverkliga sina planer 
genom tillkomsten av Klubbans biologiska station vid Gullmarsfjorden ut-
anför Fiskebäckskil på västkusten. Appellöf hade lärt känna Bünsow genom 
Gustaf Kolthoff och vänskapen mellan de tre var av avgörande betydelse för 
donationens tillkomst. Stationen i Fiskebäckskil blev Appellöfs skötebarn, 
som han omvandlade till en mönsteranstalt i sitt slag. Under uppbyggnaden 
hade han god hjälp av Hjalmar Östergren, som förestod Vetenskapsakade-
miens närbelägna station Kristineberg. I Fiskebäckskil ledde Appellöf kurser 
i nordisk havsfauna under somrarna. I januari 1921, mitt under denna verk-
samhet, rycktes Appellöf oväntat bort, sextiotre år gammal. 

Till den zoologiska forskningsmiljön i Uppsala åren kring 1910 hörde 
även Sven Ekman, Nils von Hofsten, Ivar Sefve och Sixten Bock. Ekman 
ägnade sig främst åt sötvattensbiologi. Han verkade som docent fram till 
1909, därefter som läroverkslektor i Jönköping och Uppsala, innan han 1927  
utnämndes till ordinarie professor i zoologi vid universitetet. Nils von Hof-
sten lade fram en avhandling om plattmaskar, varpå han som nybliven do-
cent deltog i Gerard De Geers forskningsexpedition till Spetsbergen 1908. 
Under 1910-talet utgav han skrifter om ärftlighetsproblematik och darwi-
nismen. I början av 1920-talet efterträdde han Appellöf som professor i 
zoologi med jämförande anatomi. Ivar Sefve genomförde en forskningsresa 
till Sydamerika, vilken resulterade i avhandlingen Die fossilen Pferde Süd-
amerikas (1912). Han utgav senare ett flertal populärvetenskapliga skrifter 
och läroböcker. Mellan 1912 och 1914 tjänstgjorde han som docent, men 
övergick därefter till en karriär som skolman. Sixten Bock, som blev docent 
1914, genomförde forskningsresor till bland annat Japan och Stillahavsöarna. 
Senare tjänstgjorde han som tillförordnad professor och föreståndare för 
Klubbans biologiska station. 
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Mineralogi och geologi

För den geologiska vetenskapen utgjorde 1800-talets första hälft en mycket 
omvälvande period. Redan i slutet av 1700-talet hade den skotske geologen 
James Hutton lanserat uniformismen, som hävdade att moderna observerbara 
förhållanden på jordytan erbjöd en nyckel till förståelsen av jordens förhis-
toria, eftersom de grundläggande, långsamma förändringsmekanismerna var 
desamma. Det långa tidsperspektiv som därmed öppnade sig innebar ett ifrå-
gasättande av bibelkronologin. Teorin utvecklades och förfinades av en an-
nan skotsk geolog, Charles Lyell, som 1830–33 utgav det banbrytande verket 
Principles of Geology i tre delar. Hans geologiska teorier påverkade i sin tur 
Darwins utvecklingslära. Den uniformism som förfäktades av den nya geo-
login innebar ett brott mot den så kallade katastrofismen, som hade betonat 
betydelsen av våldsamma förändringar i jordens historia. Motsättningen mel-
lan dessa båda perspektiv präglade den geologiska debatten under 1800-talets 
första hälft. Striden hade klara religiösa undertoner, eftersom katastrofismen 
lättare gick att tolka utifrån de omvälvande händelser som omtalas i Bibeln. 
Många av dess förespråkare, däribland den franske naturalhistorikern  Georges 
Cuvier, var dock inte i första hand ute för att försvara skapelseberättelsen. 
 Diluvialism kom att bli benämningen på den mer bibeltrogna varianten av 
katastrofismen. En känd anhängare vann denna riktning i engelsmannen  
William Buckland. I Sverige anslöt sig bland andra geologen Nils Gabriel Sef-
ström till diluvialteorin, men hans idé om ”rullstensfloden” eller ”den petri-
delauniska floden” byggde på omfattande empiriska studier av rullstensåsarna.

Parallellt med den grundläggande principdiskussionen mellan uniformis-
ter och katastrofister fördes en livlig vetenskaplig debatt kring olika geolo-
giska fenomen, inte minst landhöjningen. James Hutton hade inte uttryck-
ligt talat om landhöjning, men däremot skildrat hur jordytan genomgått 
dramatiska förändringar. Huttons linje fullföljdes kring sekelskiftet 1800 
av John Playfair, främst i Illustrations on the Huttonian Theory of the Earth 
(1802). Under 1800-talets första decennier var de flesta överens om att landet 
höjde sig, och att fenomenet inte kunde förklaras genom ”vattuminskning”, 
som man hade trott under 1700-talet. Charles Lyell blev definitivt överty-
gad om landhöjningen efter en studieresa i Sverige under 1830-talet, då han 
bland annat undersökte Uppsalaåsen och gjorde utflykter i sällskap med 
Gabriel Marklin och Göran Wahlenberg.

Landhöjningsproblematiken gav i sin tur upphov till en debatt om ex-
istensen av en förhistorisk istid. John Playfair hade redan vid seklets bör-
jan noterat att stora flyttblock måste ha transporterats av glaciärer. Den 
tysk-schweiziske naturforskaren Jean de Charpentier framhöll i början av 
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1820-talet att glaciärerna i Alperna tidigare hade sträckt sig betydligt längre 
ned i dalgångarna. Glacialteorin i en mer färdig form lanserades av den unge 
naturforskaren Louis Agassiz i ett tal inför Société Helvetique i Neuchâtel 
1837 samt tre år senare i studien Études sur les glaciers. Agassiz’ nya teori 
var inte okontroversiell men vann snabbt anhängare. Till glacialteorin slöt 
sig bland andra den tidigare diluvialisten William Buckland. Även Lyell ac-
cepterade så småningom teorin, trots att den stred mot hans föreställning 
om en strikt uniformitet i det geologiska skeendet. I Sverige arbetade Otto 
Torell energiskt för glacialteorin, som snart upptogs av andra forskare, där-
ibland Hampus von Post och Axel Erdmann. Geologin hade närmast blivit 
en modevetenskap under 1800-talets första decennier, men vid de svenska 
universiteten saknade ämnet representation. I både Uppsala och Lund var 
geologin, liksom mineralogin, integrerade i kemiämnet. 

I Uppsala skapades en självständig professur i mineralogi och geologi i 
samband med kemiämnets delning 1852. Självständiga lärostolar i mineralogi 
och geologi inrättades i Stockholm 1881 och i Lund först 1900; dock tillkom 
1866 en extra ordinarie professur i zoologi och geologi i Lund med Otto 
Torell som förste innehavare. Lars Peter Walmstedt, som under trettio år 
varit professor i kemi, övergick i samband med delningen av kemiämnet till 
det nya ämnet mineralogi och geologi. Formellt var det dock Lars Svanbergs 
professur i kemi som nybildades, varför Walmstedts lärostol i mineralogi och 
geologi, åtminstone i teorin, representerade kontinuiteten bakåt till den ur-
sprungliga kemiprofessuren. Detta kan vara värt att påpeka, eftersom det 
visar att mineralogi, metallurgi och den praktiska tillämpningen inom bergs-
bruket hade stor betydelse inom den äldre kemiprofessuren. Det nya som 
skedde i början av 1850-talet var att den allmänna kemin – och dess tillämp-
ning, inte minst inom jordbruket – ansågs behöva en självständig företrädare. 
Även om benämningen var mineralogi och geologi låg tyngdpunkten på det 
första ledet. Walmstedt var en renodlad mineralog och behandlade i sina 
föreläsningar under 1850-talet nästan uteslutande mineralogi och metallurgi.

När professuren delades 1852 var Walmstedt sjuttio år gammal, men han 
hade inga planer på att draga sig tillbaka. Hans egen önskan var att kvarstå 
i tjänst till 1857, då han dels skulle fylla sjuttiofem år, dels skulle kreeras till 
jubelmagister. Inte ens ett benbrott, som tvingade honom till sjukledighet 
under ett helt läsår, fick honom att ompröva denna föresats. Från sommaren 
1857 var Walmstedt tjänstledig från alla uppdrag utom prefektskapet för 
de mineralogiska samlingarna, men inte förrän på våren 1858, då han skulle 
fylla sjuttiosex år, anhöll han om pension. Han avled i juli samma år och 
hann aldrig bli emeritus. Han fick inte heller uppleva hur hans son Edward 
Walmstedt under starkt motstånd utsågs till hans efterträdare 1859.
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Den Walmstedtska inkompetensförklaringen

Geologins ställning vid universitetet hade således varit svag under 1800- 
talets första hälft. Göran Wahlenberg hade visserligen utgivit det geologiska 
arbetet Om den svenska jordens bildning (1818) och även berört petrografin. 
Båda dessa ämnen låg dock utanför den redan omfångsrika professur han 
innehade. Lars Peter Walmstedts intressen rörde uteslutande mineralogin. 
För den geologiska vetenskapen i Sverige framstår 1850-talet som en genom-
brottstid, men detta skedde i allt väsentligt utanför universiteten. År 1850 
hade geologen Axel Erdmann blivit knuten till bergsskolan i Falun, efter att 
ha bedrivit studier i Tyskland. Från nyåret 1853 fungerade han som lärare vid 
Högre artilleriläroverket vid Marieberg. Erdmann var således ingen univer-
sitetsman, även om han under 1830-talet hade avlagt hovrättsexamen och 
bergsexamen vid Uppsala universitet. År 1854 erhöll han professors namn.

Vid 1850-talets mitt väcktes frågan om att efter utländsk förebild ut-
föra en statligt organiserad allmän geologisk undersökning av Sverige. Hus-
hållningssällskapet i Uppsala län hade i januari 1855 beslutat att genomföra 
en geologisk undersökning av Uppsala län. Initiativtagare var bland andra 
sällskapets ordförande, landshövdingen Robert von Kræmer. Axel Erdmann 
utformade tillsammans med Elias Fries och Lars Svanberg en kostnadsbe-
räkning, som senare sändes till Kungl. Maj:t. Statsanslag utverkades och re-
sultatet av Erdmanns undersökningar blev Geologisk karta öfver Fyrisåns 
dalbäcken, som trycktes i maj 1857. Den blev en prototyp för senare geolo-
giska kartor, bland annat dess skala 1:50 000. Snart följde ett riksdagsbeslut 
om att inrätta en statligt organiserad geologisk undersökning (SGU), till vars 
chef Erdmann utsågs i början av 1858.

Efter den åldrige Walmstedts bortgång hoppades många att universitetet 
skulle kunna rekrytera Erdmann till professuren. I september 1858 skrev 
professorerna Elias Fries, Anders Ångström, Knut Olivecrona, Fredric Sun-
dewall, F.F. Carlson, Carl Axel Torén, Anders Fredrik Beckman och Olof 
Glas ett gemensamt brev, i vilket de vädjade till Erdmann att söka tjäns-
ten. ”Vi handla”, framhöll de, ”endast i vetenskapens, vårt fäderneslands och 
Upsala universitets framtida bästa, då vi öppet för Hr Professorn m.m. ut-
tala våra innerliga önskningar, att snart få räkna Hr Professorn ibland lära-
rena vid vårt älskade fäderneslands äldsta universitet.” Eftersom de insåg att 
Erdmann knappast skulle vara beredd att lämna befattningen som chef för 
SGU, betonade de att denna tjänst kunde ”med universitetsprofessionen för-
enas”. Erdmann avböjde dock propåerna, eftersom han ansåg sig kunna göra 
större nytta ”i fosterlandets tjänst” som chef för SGU. F.F. Carlson gjorde 
senare en mer informell framstöt för att undersöka om Erdmann trots allt 
skulle acceptera en utnämning om konsistoriet kallade honom utan ansö-
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kan. I ett svarsbrev till Carlson, avsänt i början av februari 1859, svarade 
emellertid Erdmann definitivt nej till ”den vänliga vinken till en plats, på 
hvilken jag af egen böjelse, jag medger det, en gång varit nog djerf att fästa 
mina förhoppningar”.

När Erdmann var avförd från diskussionen försökte Svanberg övertala 
sin gode vän Hampus von Post att söka professuren, men inte heller denne 
fann anbudet lockande. Innan dess hade Svanberg i ett brev till den danske 
professorn Johan Georg Forchhammer uttryckt sin oro över situationen. 
Han insåg redan då att utsikterna var små att Erdmann ”sedan han fått 
sig uppdraget ledningen af hela vårt lands geologiska recognoscering, vill 
emottaga denna profession, hvartill han naturligtvis framför någon annan 
vore sjelfskrifven”. Av detta skäl undrade han om inte Forchhammer kun-
de uppmana någon ”välkänd yngre utländsk geolog” att söka professuren. 
Forch hammer övertalade sin elev Johannes Frederik Johnstrup, överlärare 
vid Sorö akademi, att insända en ansökan, vilken dock var halvhjärtad och 
aldrig fullföljdes. 

En av Svanbergs främsta bevekelsegrunder synes ha varit att stärka geo-
logins ställning på mineralogins bekostnad. Han skriver nämligen i brevet 
till Forchhammer: ”Jag får tillika omnämna för Dig att professionen omfat-
tar mineralogi och metallurgi. Utan fråga bör dock professionens innehaf-
vare betrackta geologin såsom hufvudsak.” Efter geologins framsteg under 
1850-talet fanns en utbredd opinion för att höja ämnets status vid universi-
teten. Svenska Tidningen hade exempelvis i en ledarartikel på hösten 1857 
beklagat avsaknaden av en lärostol i geologi, ”denna i så många hänseenden 
vigtiga och hos oss hittills alltför mycket försummade vetenskap”. Uppfatt-
ningen delades av starka krafter inom universitetet, men försöken att rekry-
tera en framstående geolog blev resultatlösa. Professuren söktes nämligen 
endast av Edward Walmstedt, det vill säga just den person som Svanberg 
och de andra professorerna till varje pris ville undvika.

Den yngre Walmstedt var en plikttrogen lärare men hans vetenskapliga 
meriter var i stort sett obefintliga. Geologi hade han knappt ens befattat sig 
med. De enda skrifter han kunde åberopa var två korta avhandlingar med 
titeln Mineral-analytiska studier från 1848, varav den första var hans gradu-
alavhandling. Med dessa skrifter som grund hade han erhållit en nyinrättad 
docentur i mineralogi och analytisk kemi, en tjänst vars tillkomst innebar 
ett slags förberedelse för kemiämnets delning i början av 1850-talet.

Såväl fakultet som konsistorium hamnade i bryderi när professuren skul-
le tillsättas. I oktober 1858 uppmanade konsistoriet Walmstedt att inlämna 
ett specimen för att stärka sin kompetens. Walmstedt var dock inte intres-
serad av detta, utan insände sin meritförteckning tillsammans med ett följe-
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brev där han meddelade att han inte avsåg att författa något nytt specimen. 
Inofficiella påstötningar gjordes, men utan resultat. 

Två månader senare sammanträdde fakulteten för att avge ett yttrande 
i saken. Lars Svanberg tog först till orda i egenskap av professor i det närlig-
gande kemiämnet. Han medgav att fakulteten stod i tacksamhetsskuld till 
Walmstedt för att denne under lång tid hade uppehållit undervisningen i 

Mineralogen i Walmstedtska gården
Edward Walmstedt utsågs 1859 till professor i mineralogi och geologi, trots att hans ve-
tenskapliga kvalifikationer blev starkt ifrågasatta. Han var en strävsam universitetslärare, 
men knappast någon vetenskapsman. Han nedlade ett omfattande arbete på att vårda 
universitetets mineralogiska samlingar och avstod frivilligt sin tjänstebostadsvåning för in-
stitutionens behov. Enligt Tycho Tullberg var han den förste läraren vid universitetet som 
diskuterade Darwins selektionsteori i sina föreläsningar. Walmstedt ingick dessutom i den 
kommitté som utformade 1876 års universitetsstatuter, och han deltog i debatten om 
seminariernas införande. Under sin professorstid var Walmstedt bosatt i den så kallade 
Walmstedtska gården vid Sysslomansgatan. Tomten hade börjat bebyggas av Lars Peter 
Walmstedt i mitten av 1850-talet, men denne dog innan det nya huset stod färdigt. 
Walmstedtska gården slutfördes av sonen och efterträdaren Edward, som inredde hu-
sets övervåning till sin bostad. Bottenvåningen hyrde han ut till sina professorskolleger 
Herman Rydin och Isak Landtmanson. Walmstedtska gården inköptes av Uppsala kom-
mun i bevarandesyfte 1963. Husets övre våning restaurerades därefter och utformades 
i enlighet med det Rydinska professorshemmets utseende under 1800-talet. God do-
kumentation rörande detta finns tillgänglig i form av Alfred Dahlgrens fotografier och 
Herman Rydin den yngres memoarer Ur minnet och andra gömmor, I (1929). Invigningen 
skedde 1973. Det ursprungliga Rydinska hemmet var dock beläget i husets bottenvåning.

Edward Walmstedt bodde under professorstiden i Walmstedtska gården. Pehr Hansellis 
fotografi är taget omkring 1860.
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ämnet, men underströk att detta inte kunde räcka för att förklara honom 
professorskompetent. Faktum är att samtliga företrädare för de naturveten-
skapliga ämnena underkände Walmstedts kompetens, men humanisterna 
ansåg att hans fleråriga insatser som vikarie utgjorde en tillräcklig kvalifi-
kation. Med minsta möjliga marginal, sju röster mot sex, förklarades han 
därför kompetent.

Utgången blev den omvända när saken behandlades i konsistoriet i ja-
nuari 1859: med tolv röster mot elva blev Walmstedt inkompetensförklarad. 
Av protokollet framgår att stämningen under mötet var mycket uppjagad 
och att Walmstedts vänner – framför allt Herman Rydin – var mycket för-
bittrade på Lars Svanberg. Walmstedt överklagade hos Kungl. Maj:t, som 
erkände hans kompetens. Men eftersom han inte hade blivit uppförd på 
förslag kunde Kungl. Maj:t inte utnämna honom, utan tvingades återremit-
tera ärendet till universitetet. Likafullt innebar utslaget från Kungl. Maj:t att 
konsistoriet var ställt inför fait accompli när frågan åter kom upp till behand-
ling. Lars Svanberg förklarade demonstrativt att han inte ville avge någon 
röst, men de övriga nio ledamöterna fann ingen annan råd än att motvilligt 
uppföra Walmstedt på förslag. Utnämningen följde i november 1859.

Striden om Walmstedts professur äger sitt intresse, eftersom den åskåd-
liggör skillnaden mellan två olika ideal; dels ett äldre, som räknade under-
visningen till en professors huvuduppgift, dels ett nyare, som hävdade att 
en professor framför allt skulle vara vetenskapsman. Filosofen Christopher 
Jacob Boström stödde Walmstedt med motiveringen att ”icke författare-
skicklighet, utan lärareskicklighet är det väsendtliga och vigtiga hos den 
academiska läraren; ty Universitetet är icke en vetenskapsacademie för verl-
dens lärde, utan endast en Högschola eller ett högsta undervisningsverk för 
landets ungdom”. Juristen Knut Olivecrona, som intog den motsatta stånd-
punkten, har lämnat detta krassa omdöme om Walmstedts kvalifikationer: 
”Sällan har väl någon professor intagit en lärostol med så medelmåttiga in-
sigter, som här var fallet, i just de läroämnen, hvilka ålåg honom såsom en 
vetenskapens målsman att vårda och befrämja.” 

Walmstedt intresserade sig för universitetets mineralogiska och geologis-
ka samlingar, och han besökte Gotland i syfte att studera fossil. En särskild 
uppmärksamhet ägnade han conchyliologin (läran om blötdjursskal). Inom 
konsistoriet arbetade han för att ge naturvetenskaperna en friare ställning, 
men i övrigt är inte mycket känt om hans verksamhet. Han led av svår 
astma, varför han under långa perioder var sjukledig. I hemmet ägnade han 
sig åt att katalogisera universitetets mineraliekabinett, för vilket han var 
prefekt. Efter tjugofem år som professor avgick han med pension på hösten 
1884. 
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De förhållanden som rådde för mineralogin och geologin gjorde många 
bekymrade. Gerard De Geer beklagade geologins ”mässfall” och kemisten 
Otto Pettersson berörde ämnets ställning i sin uppgörelse med Thalén och 
experimentalfysiken i början av 1880-talet. Han menade att situationen 
inom ämnena geologi och fysik påminde om varandra, men medgav att ”till 
den utmärkta föreläsarförmåga, som står i den fysiska vetenskapens tjenst, 
eger geologien intet motsvarande”. Läget förvärrades av att Walmstedts långa 
sjukledighetsperioder omöjliggjorde all kontinuitet i undervisningen. ”Om 
också”, fortsatte Pettersson, ”en energisk föreläsare för tillfället lyckas samla 
en krets af åhörare omkring föreläsningsbordet, så nedgår dock genast, när 
de ordinarie förhållandena åter inträda, skaran af åhörare till det ordinarie 
antalet, hvilket numera är 1, 2 eller 3.”

Ett sammansatt universitetsämne

År 1882 utnämndes Hjalmar Sjögren till docent vid universitetet sedan han 
året innan utgivit avhandlingen Kristallografisk undersökning af chondrodit 
och humit från svenska fyndorter. Det var Adolf Erik Nordenskiöld som före-
slog avhandlingsämnet och uppmanade honom att bearbeta Naturhistoriska 
riksmuseets förråd av kondrodit från bland annat Kaveltorp i Kopparberg. 
Dessförinnan hade Sjögren studerat vid både Tekniska högskolan och Lunds 
universitet. Förutom Nordenskiöld tillhörde fadern Anton Sjögren hans in-
spiratörer. Denne hade varit docent i mineralogi vid Lunds universitet under 
några år vid 1800-talets mitt och senare lett arbetet vid flera av Sveriges 
gruvor. Han utgav 1865 Lärobok i mineralogi för elementar-läroverk och tek-
niska skolor, vars tredje upplaga från 1880 var ”bearbetad och tillökad” av 
sonen Hjalmar. I praktiken övertog Sjögren ansvaret för ämnet redan vid sin 
ankomst till universitetet, eftersom Walmstedt var sjuklig. Större delen av 
1880-talet tillbringade Sjögren emellertid i Baku, där han var anställd som 
geolog hos Naftabolaget Bröderna Nobel. Erfarenheterna därifrån skildrade 
han bland annat i uppsatsen ”Preliminära meddelanden om de kaukasiska 
naftafälten” i serien Meddelanden från Upsala universitets mineralog-geologis-
ka institution (1891–92). I Baku träffade han dessutom Anna Nobel, dotter 
till Ludvig Nobel och brorsdotter till Alfred Nobel, med vilken han ingick 
äktenskap 1889. Eftersom Sjögren befann sig utomlands var det docenten 
och geologen Gerhard Holm som uppehöll professuren efter Walmstedts 
pensionering 1884.

År 1885 flyttade den mineralogiska institutionen in i nya lokaler i kon-
sistoriehuset, som blivit ledigt sedan förvaltningen kunnat taga det nya 
universitetshuset i bruk. Under 1880-talets andra hälft befann sig ämnet i 
ett längre interregnum, eftersom utnämningen av Walmstedts efterträdare 
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drog ut på tiden. Skälet var inte brist på intresserade kandidater, utan i 
stället den utveckling som skett inom ämnet mineralogi och geologi sedan 
Walmstedts tillträde 1859. Professurens båda huvuddiscipliner hade under-
gått en omfattande specialisering, varför det blev allt svårare att finna någon 
som var vetenskapligt kvalificerad inom både geologi och mineralogi. Till 
detta kom att lärostolens innehavare förutsattes behärska såväl kristallografi 
som petrografi, liksom paleontologi, eftersom det ålåg honom att sköta uni-
versitetets paleontologiska samlingar. Slutligen förväntades han äga tillräck-
liga insikter i metallurgi, för att kunna examinera de studenter som skulle 
avlägga bergsexamen. Under Walmstedtepoken lät sig allt detta hjälpligt 
förenas, men den tilltagande specialiseringen hade gjort ämnet otympligt, 
svårhanterligt och med många inbyggda motsättningar.

Detta förhållande föranledde Alfred G. Nathorst att rikta hård kritik mot 
matematisk-naturvetenskapliga sektionen i Uppsala. I Svenska Dagbladet in-
förde han artikeln ”De geologiska lärostolarne vid våra universitet”, där han 
beklagade reformen från 1852, då geologin och mineralogin fördes samman 
under en gemensam professur. Han konstaterade att far och son Walmstedt 
förvisso hade ”varit samvetsgranna lärare” men tillade att de ”icke utmärkt 
sig genom offentliggörandet af egna arbeten inom sina läroämnen”, vilket 
närmast var ett understatement. Någon lycklig tid för vetenskapen hade 
deras dryga tre decennier på lärostolen inte varit, eftersom vetenskapliga fö-
reläsningar måste vara något mer än enbart kompilationer och förmedlande 
av handbokskunskap. Genom att på nytt utlysa professuren i mineralogi 
och geologi hade universitetet svikit sin skyldighet mot vetenskapen. Ingen 
sökande kunde rimligen äga kvalifikationer inom samtliga dessa läroområ-
den, varför professuren borde ha delats. Endast genom denna åtgärd kunde 
”geologiens studium vid universitetet till sitt fulla omfång bedrifvas och 
såsom vår tids vetenskap det fordrar”. Detta var ett inlägg med stor tyngd, 
eftersom Nathorst – i kraft av sin position som intendent och professor vid 
Naturhistoriska riksmuseet – tillhörde de ledande svenska geologerna. 

Debatten om professurens framtid pågick för fullt när Eugène Svedmark, 
Hjalmar Sjögren, Gerhard Holm och lundensaren Fredrik Eichstädt på vå-
ren 1885 lämnade in sina ansökningar. Ingen av dem behärskade samtliga 
till professuren hörande läroämnen och följden blev att alla utom Sjögren 
förklarades inkompetenta. För Gerhard Holm – en framstående geolog, pa-
leontolog, zoolog och botanist som i mångas ögon framstod som förhands-
favorit – blev detta ett stort bakslag. Utgången visade att den praxis som 
varit rådande sedan Walmstedtarnas tid ännu ägde bestånd, det vill säga 
att den huvudsakliga uppgiften för professorn i mineralogi och geologi an-
sågs vara ansvaret för den kemisk-mineralogiska undervisningen. Sjögrens 
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Uppsalageologer
Edward Walmstedts kvartssekellånga professorstid utgjorde ingen storhetstid för mine-
ralogin och geologin. Under denna period svarade i stället flera forskare i den yngre ge-
nerationen för betydande forskningsinsatser. Carl Wilhelm Paijkull disputerade 1860 med 
avhandlingen Om de lösa jordlagren i en del af Mälaredalen. Efter att under några år ha varit 
verksam under Axel Erdmann vid SGU utnämndes han 1862 till docent. Han tog aktivt 
ställning för glacialteorin. I sin skrift Istiden i Norden (1867) hävdade han, i likhet med bland 
andra Hampus von Post, att rullstensåsarna hade bildats av glaciärfloder. Hans åsikt skilde 
sig därvidlag från Axel Erdmanns, enligt vilken åsarna i stället utgjorde rester av strandval-
lar. År 1865 utgav han Försök till en lärobok i mineralogi och geologi för elementarläroverken, 
följd året därpå av den mycket kända reseberättelsen En sommar på Island. Han tillhörde 
de första forskarna vid universitetet som anslöt sig till Darwins teorier och han översatte 
John Lubbocks darwinistiska Pre-historic times (1865) till svenska. Paijkull avled 1869, endast 
trettiotvå år gammal. 

Gustaf Linnarsson försvarade 1866 en avhandling om de siluriska bildningarna i mel-
lersta Västergötland. År 1869 erhöll han en docentur i mineralogi och geologi, men 
övergick kort därefter till SGU. Läsåret 1872/73 återvände han tillfälligt till universitetet 
för att vikariera på professuren medan Walmstedt innehade rektoratet. Linnarsson, som 
tillhörde Geologiska föreningens stiftare, dog i september 1881 några månader före sin 
fyrtioårsdag.

Eugène Svedmark, som 1875 framlade avhandlingen Bidrag till kännedomen om Vest-
götabergens trapp, var en av de första svenska forskarna som använde mikroskop vid 
studiet av olika bergarter. Som nybliven docent studerade han två år i Tyskland för bland 
andra geologerna Ferdinand Zirkel i Leipzig och Karl Heinrich Rosenbusch i Strassburg. 
Han uppehöll Walmstedts professur under läsåret 1879/80. I början av 1880-talet läm-
nade han universitetet och verkade därefter inom SGU.

Gerhard Holm, som huvudsakligen intresserade sig för djurlivet under Sveriges kam-
brosilurtid, utnämndes 1883 till docent. Han genomförde flera forskningsexpeditioner 
till Baltikum, bland annat i sällskap med den ryske naturforskaren och paleontologen 
Friedrich Schmidt. Holm sökte utan framgång professuren efter Walmstedt, varefter 
han övergick till SGU. År 1901 blev han professor och intendent vid Naturhistoriska 
riksmuseets zoologiska avdelning.

Mammutskelett avbildat i Carl Wilhelm Paijkulls Istiden i Norden.
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kompetensförklaring var å andra sidan så svag (tolv röster mot elva) att han 
inte blev utnämnd. Kungl. Maj:t uppmanade i stället konsistoriet att utlysa 
professuren på nytt, varvid alla kandidater utom Holm förnyade sina an-
sökningar. Dessutom inflöt intresseanmälningar från SGU-geologen Fredrik 
Svenonius och från den trettioettårige Arvid G. Högbom. Svenonius, liksom 
även Svedmark, återkallade sin ansökan under processens gång.

Även under den andra tillsättningsomgången fördes principiella diskus-
sioner om vilka krav på insikter i de till professuren hörande läroämnena 
som krävdes för att en sökande skulle anses ha styrkt sin skicklighet. Alfred 
G. Nathorst, som var sakkunnig, påpekade att varken Svedmark, Eichstädt 
eller Högbom hade ”ådagalagt någon ens i aflägsen mån tillräcklig kompe-
tens i mineralogi”, varför endast Sjögren kunde anses ha styrkt sin skick-
lighet. I sektionen vidhöll botanisten Thore M. Fries att omfattande krav 
måste ställas på både bredd och djup, men trots ”någon ringa grad af tvekan” 
förklarade han både Sjögren och Eichstädt kompetenta. Kemisten Per T. 
Cleve framhöll å andra sidan att vetenskapernas snabba utveckling hade 
medfört att ”fordringarne på kompetens hos sökande till professuren äro 
orimliga och att utsigterna att finna en kompetent vetenskapsman till em-
betets besättande äro mycket små samt blifva för hvarje år mindre”. Dessut-
om påtalade han att lärostolen redan under flera års tid hade uppehållits av 
vikarier, vilket var en olycklig situation, som inte gagnade ämnet. Resultatet 
blev att både Sjögren och Eichstädt, men inte Högbom, förklarades skickliga 
och kompetenta.

När konsistoriet behandlade ärendet blev även Högbom kompetensför-
klarad. Full enighet rådde om att Sjögren stod avgjort före sina medsökande. 
Utnämningen dröjde dock till slutet av november 1889, eftersom Eichstädt 
– som var djupt besviken på de sakkunniga – anförde besvär. På våren 1890 
tillträdde Sjögren sitt ämbete med installationsföreläsningen ”Om kontinen-
talområden med och utan aflopp till verldshafvet”. Som ny professor lade 
han ned stor kraft på att försöka modernisera mineralogiska institutionen, 
bland annat genom att införa nya teoretiska perspektiv och arbetsmetoder 
inom exempelvis kristallografi och petrografi. Redan i samband med insti-
tutionens inflyttning i konsistoriehuset 1885 hade han lämnat ekonomiska 
bidrag till inredning och utrustning. Sjögren ledde också en omfattande ve-
tenskaplig kartläggning av gruvan i Sulitelma. År 1892 inledde han utgiv-
ningen av Bulletin of the Geological Institutions of the University of Upsala, 
som han själv bekostade. I serien införde han 1893 uppsatsen ”Contributions 
to Swedish Mineralogy”, som behandlade Värmlands gruvor. Tillkomsten 
av publikationen betydde mycket för mineralogisk-geologiska institutionen, 
som därmed blev ett av få ämnen vid universitetet med en egen vetenskap-
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lig tidskrift. Med hjälp av Bulletins of the Geological Institutions kunde man 
dessutom knyta internationella kontakter och i utbyte få tillgång till en rad 
internationella facktidskrifter.

Redan efter några år drog sig Sjögren tillbaka från professuren för att 
njuta sitt otium vid Nynäs herrgård utanför Nynäshamn, som han hade för-
värvat. Äktenskapet med Anna Nobel hade gjort honom ekonomiskt obe-
roende och han kunde därför helt ägna sig åt sin snabbt växande privata mi-
neralsamling. Under 1890-talet inköpte han mineraler för omkring 130 000 
kronor, en enorm summa på den tiden. Efter Adolf Erik Nordenskiölds 
bortgång i slutet av 1901 utnämndes han till intendent för Riksmuseets mi-
neralogiska avdelning, varvid han till museet donerade sin samling – en av 
världens främsta privatsamlingar. Han ägnade sin företrädare Nordenskiöld 
en biografi 1912. Sjögren uppehöll nära kontakter med institutionen i Upp-
sala även efter sin avgång och deltog gärna vid dess seminarier och veten-
skapliga möten. Han fortsatte att helt och hållet finansiera den viktiga ut-
givningen av Bulletin of the Geological Institutions of the University of Upsala.

Gotlänningen Torbern Fegraeus bedrev under 1880-talet geologiska stu-
dier i Uppsala samtidigt som han under somrarna arbetade som extrageolog 
vid SGU. Han deltog i stiftandet av Svenska Turistföreningen och lade fram 
avhandlingen Om de lösa jordaflagringarna i några af Norrlands elfdalar 
(1890). Han övergick kort därefter till praktisk geologisk verksamhet och 
efterträdde Sjögren som geolog vid bolaget Bröderna Nobel i Baku.

Även Henrik Munthe kom huvudsakligen att verka som praktisk geo-
log sedan han 1898 rekryterats till SGU. Han hade 1887 lanserat sin upp-
märksammade teori om den förhistoriska Ancylussjöns existens. Docent 
vid universitetet blev han 1892 sedan han publicerat Studier öfver baltiska 
hafvets qvartära historia. Docent vid denna tid blev även Otto Nordenskjöld, 
som försvarade avhandlingen Ueber archaeische Ergussgesteine aus Småland 
(1894). Efter disputationen begav han sig till Paris för fortsatta petrografiska 
studier. Han gjorde sig senare bemärkt som forskningsresenär, innan han 
1905 blev professor i geografi vid Göteborgs högskola.

När lärostolen skulle återbesättas efter Sjögren vaknade diskussionen om 
professurens innehåll åter till liv; det gällde exempelvis frågan om något av 
ämnena mineralogi eller geologi skulle väga tyngre än det andra. Tjänsten 
söktes av Henrik Munthe, som vikarierat på professuren efter Sjögrens av-
gång, samt av Fredrik Eichstädt och Arvid G. Högbom, vilka hade tiller-
känts andra respektive tredje förslagsrum när professuren tillsattes 1889. 
Dessutom inkom ansökningar från Otto Nordenskjöld och lundensaren 
Johan Christian Moberg. De sakkunniga var överens om att placera Hög-
bom främst, eftersom han var den ende som kunde uppvisa meriter inom 
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både mineralogi och geologi. Munthe och Moberg var renodlade geologer, 
medan Eichstädt och Nordenskjöld nästan uteslutande hade ägnat sig åt 
petrografi. I sektionen blev endast Högbom, Eichstädt och Nordenskjöld 
kompetensförklarade, men konsistoriet var generösare och godtog samtliga 
fem kandidater. Högbom tillerkändes emellertid enhälligt förstarummet 
och utnämndes kort därefter.

Högbom och Norrlands geologi

Västerbottningen Arvid G. Högbom, som var uppväxt i Lövånger, inskrevs 
som tjugoettåring vid universitetet 1877. Han studerade till en början kemi 
och meteorologi men utgav redan 1881 en skrift med titeln Om glacialrepor-
na i Vesterbotten, vilken bildade upptakten till ett mycket omfattande ve-
tenskapligt författarskap inom geologin. Själv har han berättat att Darwins 
Om arternas uppkomst inspirerade honom till fortsatta naturvetenskapliga 
studier, men att det var ett föredrag om istiden av Fredrik Svenonius som 
fick honom att inrikta sig mot just geologin.

Från 1882 och flera år framåt arbetade Högbom under somrarna som geo-
log vid SGU. Han kom därvid att särskilt intressera sig för Jämtlands geologi, 
vilket även blev ämnet för hans avhandling, Iakttagelser rörande Jemtlands 
glaciala geologi med inledande öfversigt af berggrunden (1885). Han kunde 
visa hur inlandsisen hade rört sig i Jämtland och Härjedalen under istidens 
sista skede. Till detta ämne återkom han flera gånger, bland annat i studien 
Geologisk beskrifning öfver Jemtlands län (1894).

Från 1887 till 1890 uppehöll Högbom den vakanta professuren i mine-
ralogi och geologi vid universitetet. Under en forskningsresa 1890 stude-
rade han bland annat mikroskopisk petrografi för Ferdinand Zirkel i Leipzig 
och Paul Heinrich von Groth i München. I Berlin åhörde han geografen 
Ferdinand von Richthofens föreläsningar och han besökte även Österrike, 
Schweiz, Italien, Frankrike, Holland, Ryssland och Skottland. Som företrä-
dare för naturvetenskapen intog han en radikal ståndpunkt och han till-
hörde Verdandi. Sina åsikter framförde han ofta offentligt, till exempel då 
han hösten 1890 höll föredraget ”Om naturforskningen i dess förhållande till 
religiösa och filosofiska stridsfrågor” inför ett stort auditorium på Norrlands 
nation. Föredraget utgjorde ett svar till teosofen Carl von Bergen, som kort 
dessförinnan hade hållit en föreläsningsserie i Uppsala.

På våren 1891 lämnade Högbom Uppsala för att som vikarie övertaga 
professuren i mineralogi och geologi vid Stockholms högskola, vilken stod 
vakant sedan Waldemar Christopher Brøgger hade återvänt till Kristiania. 
År 1895 blev Högbom professurens ordinarie innehavare. Brøgger hade givit 
lärostolen en tydlig inriktning mot mineralogi och petrografi, men Högboms 
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undervisning gällde främst geologi. Under sin tid i Stockholm umgicks han 
med naturforskare som Adolf Erik Nordenskiöld, Svante Arrhenius, Otto 
Torell och Alfred G. Nathorst samt arkeologerna Oscar Montelius, Hjalmar 
Stolpe och Hans Hildebrand. Men trots denna vänkrets var det med blandade 
känslor som Högbom senare själv såg tillbaka på Stockholmstiden: ”Med alla 
de fördelar min anställning vid Högskolan beredde mig för mitt arbete, var 
det emellertid åtskilligt, som gjorde de åren mindre angenäma. Det var först 
och främst svårigheter av ekonomisk art, svårigheter att med den ringa lönen, 
med rätt betydliga skulder och med familj klara sig; att detta dock gick, får 
jag till väsentlig del skriva på min hustrus omtänksamhet och sparsamhet.”

I början av 1897 tillträdde Högbom professuren med installationsföreläs-
ningen ”Några drag ur de norrländska älfdalarnes utvecklingshistoria”. Mellan 
1885 och sekelskiftet 1900 uppvisade han en stor produktivitet och han utgav 
vetenskapliga skrifter inom olika delar av den vittomfamnande disciplin han 
företrädde, till exempel kvartärgeologi, den skandinaviska fjällkedjans geo-
logi, malmgeologi, morfologi, kemiska geologiska processer samt petrografi. 
Bland dessa kan nämnas Ueber das Nephelin-Syenitgebiet auf der Insel Alnö 
(1895), i vilken han kunde visa att traktens kalksten hade bildats på magma-
tisk väg. Några år senare behandlade han Ragundadalens geologi. I Norrland, 
naturbeskrifning (1906) presenterade han en helhetsbild av landsdelens fysis-
ka geografi utifrån en rad perspektiv och infallsvinklar, till exempel klimat, 
berggrund och jordlager liksom växtliv, djurvärld och bebyggelse.

Exkursioner utgjorde viktiga inslag i Högboms undervisning. Vanligtvis 
inleddes fältundervisningen i sandgropen söder om slottet, där rullstens-
åsens lagerföljder kunde studeras på plats. Utflykter till Dannemora, Sala 
eller Sigtuna var inte ovanliga; ibland utsträcktes exkursionerna till Åland, 
Jämtland eller Gotland. Bland deltagarna i dessa utfärder fanns paleontolo-
gen Carl Wiman, zoologen Leonard Jägerskiöld, växtbiologen Rutger Ser-
nander och geografen Axel Hamberg. Norrlandsfrågorna utgjorde Högboms 
huvudintresse, men genom sina otaliga exkursioner blev han en eminent 
kännare även av den uppländska naturen. I en uppsats behandlade han 
Upplands äldre bebyggelsehistoria och i mitten av 1920-talet lämnade han 
följande karakteristik av det uppländska landskapets naturhistoriska värde: 
”Då jag för åtskilliga år sedan hade att från Slottsbacken demonstrera för 
ett sällskap alpgeologer den utsikt vi hade framför oss, började jag med det 
något paradoxala uttalandet, att den i själva värket var för en geolog mera 
storslagen än deras alplandskap. Detta må endast i en viss mening vara rik-
tigt, men vad åldern angår och såsom ett vittnesbörd om naturkrafternas 
arbete genom tiderna överträffar denna urgamla landyta vida våra väldigaste 
nutida bergskedjor.”
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Sedan istidsteorin vunnit allmän acceptans blev kartläggandet av nivå-
förändringar i landskapet en huvuduppgift inom kvartärgeologin. Geolo-
gen Gerard De Geer hade skapat en modell för landhöjningen, mot vilken 
Högbom riktade kritik. De Geer ansåg att landhöjningen var som störst 
i Mellansverige och följaktligen mindre i Norrland och Sydsverige. Detta 
grundade han på SGU:s kvartärgeologiska mätningar i Mellansverige, vilka 
han tillmätte generell relevans för landet som helhet. Kunskapen om land-
höjningen i Norrland var däremot högst bristfällig. Från mitten av 1880-talet 
hade Högbom studerat nivåförändringarna längs Norrlandskusten, särskilt 
i Västerbotten. De iakttagelser han gjorde fick honom att ifrågasätta De 
Geers beräkningar. Högboms observationer av strandbildningar i närheten 
av Burträsk och Lövånger visade nämligen att landhöjningen måste ha varit 
omkring 200 meter – en mycket signifikant nivåhöjning hade således ägt 
rum i Västerbotten. I flera skrifter, däribland Om högsta marina gränsen 
i norra Sverige (1896), visade Högbom att landhöjningen hade varit störst 
längs mellersta Norrlands kust, men att den avtog längre norrut, söderut 
och västerut. Mellan De Geer och Högbom fördes under flera år en debatt 
om landhöjningen, men det stod snart klart att den högsta marina gränsen 
fanns i Norrland. Efter ytterligare fältstudier kunde Högbom 1904 visa att 
landhöjningen vid Skuleberget i Ångermanland hade varit omkring 284 me-
ter, den högsta siffra som uppmätts i landet. Av Högboms totala bibliografi 
om drygt 200 publicerade arbeten rörde inte mindre än 33 olika aspekter av 
landhöjningsproblematiken.

Förutom geologi i vid mening berörde Högbom en rad närliggande äm-
nen som kemi, klimatologi, arkeologi, etnologi och ortnamnsforskning. Geo-
grafen Helge Nelson har dessutom vittnat om att han utövade stort inflytan-
de på den första generationen geografistudenter, som i början av 1900-talet 
samlades kring Karl Ahlenius’ nya professur i detta ämne. Dessa studenter 
hade förmånen att kunna ”begagna sig av A.G. Högboms genom så många 
geografiska synpunkter rika undervisning och gjorde det också i stor ut-
sträckning, liksom också många geografer därefter”. Högbom intresserade 
sig även för geologins historia. I Nivåförändringarna i Norden (1920) skildra-
de han hur landhöjningen hade förklarats, från Urban Hjärne och 1700-talets 
vattuminskningshypotes fram till den moderna nedisningsteorin. År 1936 
uppmärksammade han 100-årsminnet av Nils Gabriel Sefströms teori om 
den petridelauniska floden med en uppsats i första årgången av Lärdoms-
historiska samfundets årsbok Lychnos.

Redan under Stockholmstiden hade Högbom engagerat sig för Norr-
lands skogs- och näringsfrågor, delvis tillsammans med Frans Kempe och 
dennes meningsfränder, Uppsaladocenterna Axel N. Lundström och Carl 
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Fältforskaren Högbom
Arvid G. Högbom föredrog det praktiska fältarbetet före laboratorietillvaron. Han tillhörde 
de solbrända fältforskare som av samtiden kallades för ”rödskinn” till skillnad från de ”blek-
ansikten”, som huserade på bibliotek och i laboratorier. Exkursioner utgjorde följaktligen en 
viktig del av hans undervisning. På bilden syns han med en grupp forskare under ett besök 
vid Döda fallet nära Bispgården sommaren 1893. Fyra år senare framträdde Högbom i 
Geografiska föreningen med ett föredrag om Magnus Huss (”Vildhussen”) och Ragundasjön. 

Arvid G. Högbom (nederst i bild) inspekterar Döda fallet.

Bowallius. Under 1890-talet blev Högboms ställningstagande i denna kon-
troversiella fråga starkt misstänkliggjort, inte minst i pressen. Han ansågs 
ha tagit ställning för bolagsintressena mot jordbrukare och bönder, vilket 
gav upphov till starka protester. I verkligheten var det snarare så att hans 
något skeptiska läggning och praktiska erfarenhet gjorde honom mindre 
mottaglig för den romantiserade bild av ”framtidslandet” Norrland som var 
vanligt förekommande kring sekelskiftet 1900. Av Högboms egen själv-
biografi framgår att han tog illa vid sig av kritiken: ”Pressen i övre Norr-
land, särskilt i Västerbotten, ställde till med en kampanj mot mig, som 
var fullkomligt blottad på saklighet och kännedom om mina arbeten. Det 
arrangerades t.o.m. folkmöten (i en del Lapplandssocknar) och uttalanden av 
landtmäteriföreningar mot mina åsikter om jordbruks- och kolonisations-
möjligheterna i det övre Norrland.” Meningsskiljaktigheter kring Norrlands-
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frågan orsakade en klyfta mellan Högbom och föreningen Verdandi, som 
han valde att lämna.

Högbom var en framstående lärare, som lockade åtskilliga studenter till 
sina föreläsningar. Han kan däremot knappast karakteriseras som en skol-
bildare, därtill var hans egna intressen alltför omfattande. I sin undervis-
ning integrerade han verksamheten inom Naturvetenskapliga studentsäll-
skapets geologiska sektion, vars sammanträden i praktiken utgjorde hans 
högre seminarium. Högbom, som kan betecknas som den moderna svenska 
geologins grundläggare, innehade professuren fram till 1922. Han saknade 
emellertid inte anbud från andra håll. Vid ett förberedande rektorsval ef-
ter Olof Hammarstens avgång 1905 erhöll han en majoritet av rösterna. 
Högbom, som var föga intresserad av att bli rektor, tackade dock bestämt 
nej till att kandidera och valet föll i stället på litteraturhistorikern Henrik 
Schück. Samma år (1905) avböjde Högbom ett erbjudande om att bli chef 
för SGU efter Alfred Törnebohm. Budet gick i stället vidare till Johan 
Gunnar Andersson, som disputerat och blivit docent under Högbom 1901. 
Andersson efterträddes i sin tur som chef för SGU av ytterligare en elev till 
Högbom, Axel Gavelin.

Skolad under Högbom var även Percy Quensel, som blev docent 1911. 
Han var son till teologen Oscar Quensel och deltog bland annat i den svens-
ka expeditionen till Patagonien och Eldslandet 1907–09. Han föreläste bland 
annat över petrografi och bergartsbestämningar, innan han utsågs till profes-
sor i mineralogi och petrografi vid Stockholms högskola. Verksam vid denna 
tid var dessutom glacialgeologen Gustaf Frödin, som framför allt studerade 
Sveriges södra fjälltrakter. Både Quensel och Frödin uppehöll Högboms pro-
fessur under kortare perioder.

Wiman och paleontologin

Redan under 1880-talet hade ämnet mineralogi och geologi genom sin om-
fattning blivit alldeles för otympligt, vilket orsakade problem av flera slag. 
Svårigheten att rekrytera professorer med kompetens i alla lärostolens äm-
nen har redan berörts, en annan aspekt gällde undervisningen. Geologin 
blev under 1800-talets slut ett viktigt ämne att läsa för zoologer, botanister 
och geografer, men det kunde de inte göra utan att samtidigt tvingas fördju-
pa sig i ämnen som petrografi och kristallografi. En viss avlastning uppstod 
när geografin fick en egen professur 1901, men än viktigare var att paleon-
tologin började utvecklas i en egen riktning. Detta ämne hade fört en något 
undanskymd tillvaro bakom geologin och mineralogin, men redan 1854 hade 
Gustaf Lindström – framstående kännare av Gotlands silurlager och senare 
professor vid Naturhistoriska riksmuseet – disputerat i Uppsala. År 1888 
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framlades för första gången ett förslag om att bryta ut paleontologin till en 
egen professur. Så skedde visserligen inte, men ämnets ställning stärktes när 
Carl Wiman blev docent 1896. Han föreläste bland annat om Sveriges kam-
brosilurtid och tjänstgjorde under halvtannat decennium som amanuens vid 
mineralogisk-geologiska institutionen

År 1907 väckte Arvid G. Högbom i sektionen återigen förslaget att ut-
bryta paleontologin i en särskild personlig professur för Carl Wiman. Försla-
get stöddes av såväl konsistoriet som kanslern, men det föranledde likafullt 
ingen kunglig proposition till 1908 års riksdag. Vid riksdagen följande år 
motionerade i stället Uppsalaprofessorn Hugo Blomberg i första kammaren 
och Carl C:son Bonde i andra kammaren till stöd för en professur åt Wiman 
i paleontologi. Ansträngningarna gav till slut resultat och 1910 tillträdde Wi-
man sin personliga professur (vilken senare benämndes paleontologi och 
historisk geologi).

Carl Wiman ägnade sig till en början främst åt inhemska fossil och fos-
silförande lager. Graptoliterna – en utdöd grupp bland svalgsträngsdjuren 
– fångade särskilt hans intresse. Dessa fossil finns huvudsakligen lagrade i 
skiffrar, där de dock är hoppressade och svåra att studera. Tillsammans med 
Gerhard Holm i Stockholm utvecklade Wiman en metod att i stället fri-
lägga graptoliter ur kalkrika bergarter, varigenom man erhöll betydligt fi-
nare preparat. Genom att använda denna metod lyckades Wiman framställa 
snittserier med mikrotom av graptoliter, vilka därmed kunde studeras lika 
ingående som samtida zoologiska objekt. Resultaten från dessa undersök-
ningar presenterade han i avhandlingen Über die Graptoliten (1895) samt i 
flera kompletterande studier. Wiman deltog 1908 i Gerard De Geers expe-
dition till Spetsbergen, där han vid Sassen Bays mynning gjorde ett viktigt 
och uppmärksammat fynd av en fossilförande nivå med cotniassiska fiskar. 
Wimans lärjungar, däribland Arvid G. Högboms son Bertil Högbom och 
Erik Stensiö, genomförde under de följande åren nya expeditioner till Spets-
bergen, varifrån åtskilligt material hemfördes till Uppsala. Därmed lämna-
des väsentliga bidrag till paleontologiska institutionens samling av lägre ver-
tebrater. Senare skulle Wiman leda undersökningarna av det fossila material 
som hemfördes från Kina genom Johan Gunnar Anderssons expeditioner. 
Wiman, som innehade professuren ända fram till 1933, har kallats ”den 
svenska vertebratpaleontologins grundare”. En stor del av hans verksamhet, 
inte minst som institutionsbyggare, inföll dock under tiden efter 1916.

Paleontolog var även Elsa Warburg, som var anställd som amanuens vid 
institutionen från 1910. Hennes studier om svenska trilobiter resulterade 
1925 i en doktorsavhandling, varefter hon under 1930- och 1940-talen up-
pehöll professuren i ämnet efter Wimans pensionering.
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Geografi

Alexander von Humboldt och Carl Ritter, vilka båda verkade i Tyskland 
under 1800-talets förra hälft, brukar räknas som den moderna geografins 
portalgestalter. Humboldt var naturvetenskapligt inriktad och ansåg att stu-
diet av människan och hennes ingripande var underordnat studiet av de 
rena naturföreteelserna. Han hade personligen genomfört en kartläggning 
av olika geografiska förhållanden i bergskedjan Anderna under en studieresa 
till Sydamerika. Humboldts insatser blev avgörande för framväxten av den 
fysiska geografin, inte minst djur- och växtgeografin. Ritter förordade i stäl-
let ett slags ”jämförande jordkunskap”, varmed förstods hur människan och 
naturen har påverkat varandra genom historiens lopp. Han försökte, trots 
sina bristande naturvetenskapliga insikter, sammanföra kulturgeografin med 
naturgeografin, vilket program han bland annat lanserade i Die Erdkunde im 
Verhältnis zur Natur und zur Geschichte (1817). I det korta perspektivet blev 
Ritters inflytande dock mer begränsat än Humboldts. Båda dessa riktningar 
förenades i ambitionen att skilja geografin från historia och statsvetenskap, 
ämnen med vilka den ofta var förenad.

Vid mitten av 1800-talet började den tidigare löst definierade geografin 
att antaga en fastare form, även om detta i huvudsak skedde utanför univer-
siteten. De drivande krafterna i denna process blev i stället de geografiska 
sällskap som uppstod i en rad städer. I Paris inrättades ett geografiskt sällskap 
1821, följt av Berlin (1828), London (1830), S:t Petersburg (1845) och New York 
(1852). Dessa sällskap tog inte sällan initiativ till vetenskapliga forskningsre-
sor, som de ibland även finansierade. Flera av dem grundade dessutom egna 
tidskrifter. Vid mitten av 1880-talet fanns inte mindre än åttio geografiska 
sällskap i Europa. Bland dessa ingick Svenska sällskapet för antropologi och 
geografi från 1877 (ursprungligen bildat redan 1873 som Antropologiska säll-
skapet). SSAG, som sällskapets namn vanligtvis förkortades, inledde 1881 
utgivningen av årsboken Ymer. Med tillkomsten av SSAG påbörjades in-
stitutionaliseringen av den svenska geografin, som dock även kunde gripa 
tillbaka på en äldre tradition. I detta sammanhang kan särskilt erinras om  
den Skytteanske professorn Jacob Fredrik Neikters studier av klimatets 
inverkan och ”människans historia” i slutet av 1700-talet och om Daniel 
 Djurberg, som utgav en Utförlig geografie i tretton band (1785–1808).

Med goda skäl kan 1870-talet karakteriseras som geografiämnets genom-
brottsdecennium vid universiteten, åtminstone inom det tyska kulturområ-
det. Vid decenniets början existerade lärostolar i geografi endast vid univer-
siteten i Berlin, Bonn och Göttingen. I april 1871 tillträdde Oscar Ferdinand 
Peschel, en av Ritters mest betydande efterföljare, en nyinrättad fjärde pro-
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fessur vid universitetet i Leipzig och därefter skedde en snabb utveckling. 
I Göttingen firades 100-årsminnet av Ritters födelse under ståtliga former 
1879. År 1885 fanns femton geografiprofessurer i Tyskland och tretton i 
Österrike-Ungern. Frankrike hade i mitten av 1880-talet fyra lärostolar i 
geografi, Storbritannien endast två. Vid sekelskiftet 1900 fanns självständiga 
geografiprofessurer vid tjugoett av Tysklands tjugotvå universitet; Rostock 
utgjorde det enda undantaget.

Geografins etablering vid de tyska universiteten tjänade som inspiration 
för lärosäten i andra länder – inte minst i Norden. I Kristiania inrättades 
1866 en lärostol i fysisk geografi för Sjur Sexe. Året därpå började Ernst 
Løffler att föreläsa i geografi vid universitetet i Köpenhamn, där han också 
arbetade för tillkomsten av en lärostol. Tio år senare började historikern 
Martin Weibull anordna kurser i geografi vid universitetet i Lund. Från 
1888 övertogs Weibulls föreläsningar i ämnet av Hans Hugold von Schwe-
rin, vars avhandling Herodotos framställning af Europas geografi (1884) brukar 
betecknas som den första svenska geografiska avhandlingen i ämnets mo-
derna form. I Uppsala förekom en viss undervisning i geografi inom ämnet 
meteorologi. Hugo Hildebrandsson, som företrädde meteorologin, tillhörde 
geografiämnets verkliga tillskyndare vid universitetet.

Det var geografins allt större utrymme vid läroverken som ledde till att 
krav började ställas på att ämnet även skulle vara representerat på akade-
misk nivå. Vid det elfte allmänna svenska lärarmötet 1884 uttalade skol-
mannen Hugo Hernlund att det vore ”högst önskvärdt att geografien hade 
en målsman vid våra universitet”. Samma år påpekade tidningen Upsala att 
geografiundervisning bedrevs vid en lång rad tyska universitet. Tidningen 
betonade särskilt att detta gällde geografi i ordets moderna mening, där äm-
net inte uppfattades som en hjälpvetenskap till historien ”utan som fysisk 
och matematisk geografi, djur- och växtgeografi, meteorologi, klimatologi, 
folkkunskap m.m. dyl.” Några år senare var det Upsala-Postens tur att draga 
en lans för geografin, som beklagligtvis var ”hänvisad till den alldeles god-
tyckliga uppmärksamhet, som professorn i historia eller statskunskap be-
hagar skänka henne”. Förhållandena i Uppsala, där tentander ”stakat sig på 
hufvudstäderna i Europa”, var nedslående i jämförelse med såväl Lund som 
utländska universitet när det gällde detta ”för vår tid med dess storartade 
geografiska forskningar och upptäcktsfärder vigtiga ämne”.

Med nationalromantiken följde ett slags naturnationalism, som bidrog 
till att öka intresset för geografi. Dessutom kunde geografin draga fördel av 
den utbredda fascinationen inför tidens många spektakulära upptäcktsre-
sor, inte minst Adolf Erik Nordenskiölds färd genom Nordostpassagen. När 
telegrammet med budet om Nordenskiölds ankomst till Yokohama nådde 
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Uppsala i september 1879 lät universitetets rektor Carl Yngve Sahlin omgå-
ende arrangera en särskild fest på Flustret tillsammans med bankdirektören 
Wilhelm Ulander samt professorerna Thore M. Fries och Carl Rupert Ny-
blom. Trots kort varsel deltog över 300 personer i festligheterna. Student-
karnevalen följande vår, då bland andra Nordenskiöld och Louis Palander 
gästade Uppsala, präglades helt av Vegafärden. Nordenskiöld författade se-
nare arbeten som Facsimile-atlas till kartografiens äldsta historia (1889) och 
Periplus: Utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia (1897), vilka yt-
terligare stimulerade intresset för geografins och kartografins historia. His-
torikern Ernst Carlson, författare till den länge använda Skolgeografi uti två 
kurser (1887), höll 1890 ett föredrag inom Sällskapet för antropologi och geo-
grafi, varvid han återkom till behovet av självständiga lärostolar i geografi. I 
Ymer införde han 1895 artikeln ”Geografien såsom vetenskap och geografien 
såsom skolämne”, där han beklagade hur eftersatt ett av ”samtidens förnäm-
sta forskningsfält” var i Sverige.

Genom den nya examensstadgan 1891 blev geografi i förening med stats-
vetenskap ett examensämne vid de svenska universiteten. Ett år senare, på 
våren 1892, inrättades en lärarbefattning i geografi. Till dess förste inneha-
vare utsågs Johan Fredrik Nyström, elev till statsvetaren Oscar Alin. Några 
år därefter skapades i Lund en extra ordinarie professur i geografi och hi-
storia, vilken Hans Hugold von Schwerin tillträdde 1897. Uppsaladocenten 
Karl Ahlenius sökte denna Lundaprofessur, men återkallade sin ansökan i 
ett tidigt skede.

Johan Fredrik Nyström, som under 1880-talet blivit docent i först historia 
och sedan statskunskap, hade utvecklat ett omfattande författarskap inom 
den historiska geografin, bland annat rörande Ostindiska kompaniet. Av-
handlingen Bidrag till svenska handelns och näringarnas historia under senare 
delen av 1700-talet (1884) belönades med Geijerska priset. Under 1890-talet 
publicerade han handböcker och översikter som Handbok i  Sveriges geografi 
(1895) och Geografiens och de geografiska upptäckternas historia till början af 
1800-talet (1899). Genom sin geografiska handbok utövade  Nyström stort 
inflytande som Sverigeskildrare. Han berörde ämnet i hela dess vidd, såle-
des både natur- och kulturgeografi. Mest uppmärksamhet tilldrog sig hans 
skildringar av karaktärsdragen och folklynnet hos invånarna i de svenska 
landskapen. Nyström såg även till att folklynneskaraktäristiker – som bland 
annat byggde på klimatteorier och analyser av skillnaden mellan bergsbor 
och slättbor – infördes i Nordisk familjebok, där han ingick i redaktionskom-
mittén.

Under 1890-talet undervisade Nyström i historia vid Högre allmänna 
läroverket i Uppsala. Av eleverna kallades han skämtsamt för ”Jumbo”, vil-
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ket syftade på hans ansenliga kroppshydda. På hösten 1893 grundade han 
ett geografiskt seminarium vid universitetet, vilket av 1897 års riksdag er-
höll ett årligt understöd av 250 kronor. Geografiämnets utveckling gynnades 
knappast av sammankopplingen med statsvetenskapen. För de studenter 
som främst intresserade sig för geografin framstod denna som opraktisk och 
betungande. På våren 1896 inlämnades en petition till Kungl. Maj:t, under-
tecknad av femtionio studenter, vilka krävde att geografin skulle få plats 
som ett självständigt ämne vid universitetet. Bland undertecknarna fanns 
geograferna Sven Lönborg och Johan Gunnar Andersson samt historikerna 
Herman Brulin, Nils Edén, Lydia Wahlström, Karl Gustaf Westman och 
Torvald Höjer. De påtalade att geografin hade fått en självständig ställning 
i ett stort antal europeiska länder medan den i Sverige förblivit reducerat 
till ett appendix åt statskunskapen. Detta förhållande gagnade inte någon 
av disciplinerna, i synnerhet inte ”det ämne hvilkets ställning är svagare”. 
Formellt stod undertecknarna själva bakom skrivelsen, men i praktiken kom 
initiativet från den 1895 grundade Geografiska föreningen, vilken också åtog 
sig att avsätta tio kronor för att bestrida kostnaderna för petitionen.

Skrivelsen remitterades till filosofiska fakulteten, som i december 1896 
tillsatte en kommitté bestående av Oscar Alin, Hugo Hildebrandsson och 
Nils Dunér för att vidare utreda frågan. På våren 1897 presenterade kom-
mittén, som utökats med Johan Fredrik Nyström och Arvid G. Högbom, 
sitt betänkande. Man föreslog dels att en extra ordinarie professur i poli-
tisk geografi skulle inrättas, dels att den redan existerande extra ordinarie 
professuren i meteorologi skulle utvidgas till att omfatta meteorologi och 
fysisk geografi. Professuren inom politisk geografi skulle omfatta geografins 
historia, antropogeografi, etnografi, men kommittén underströk att den fy-
siskt-geografiska orienteringen skulle vara central även vad beträffade denna 
lärostol; snarare än att vara renodlat humanistiskt, skulle ämnet utgöra en 
brygga mellan humaniora och naturvetenskap, ungefärligen motsvarande 
det tyska begreppet ”Länderkunde”. Dock skulle professorn ha säte i huma-
nistiska sektionen.

Historikern Harald Hjärne argumenterade emellertid mot förslaget och 
menade att endast en professur i geografi – utan inskränkningar av ämnes-
definitionen – borde inrättas. ”I själfva verket”, framhöll han, ”är det karak-
teristiskt för den moderna geografiska vetenskapen, att den alltigenom utgör 
en förening af naturvetenskaplig och humanistisk forskning. Det går därför 
icke an att sönderdela dess läroområde i en naturvetenskaplig och en huma-
nistisk sida under hvar sin särskild målsman.” Dunérs och kommitténs för-
slag antogs dock av fakulteten efter en lång diskussion. Hjärne reserverade 
sig – och fick så småningom stöd när ärendet nådde högre ort.
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Historia eller naturvetenskap

De många motstridiga uppfattningarna kring geografins ställning gjorde frå-
gan svårhanterlig, men inte minst skolornas behov av utbildade geografilä-
rare drev på utvecklingen. Från riksdagen kom påpekanden om att den aka-
demiska undervisningen i geografi var organiserad på ett otillfredsställande 
sätt med tanke på ämnets ställning vid läroverken. Det avgörande beslutet 
fattades vid 1901 års riksdag, då medel till en extra ordinarie professur ut-
verkades. I den kungliga propositionen hade visserligen föreslagits – under 
hänvisning till ämnets stora betydelse – att en ordinarie professur skulle 
inrättas, men därtill räckte inte anslagen. Precis som Hjärne hade önskat 
förenades därför den fysiska och den politiska geografin i en gemensam lä-
rostol. I föreskrifterna till professuren, som diskuterades inom fakulteten, 
underströk man ämnets dubbla karaktär av både ett humanistiskt och na-
turvetenskapligt ämne. Professurens innehavare skulle vara ”åtminstone i 
så måtto hemmastadd på geografiens både naturvetenskapliga och huma-
nistiska sida, att han i sin undervisning kan behandla ämnet från båda dessa 
synpunkter”. Vidare fastslogs att Kungl. Maj:t efter varje professorstillsätt-
ning skulle bestämma om ämnesföreträdaren skulle tillhöra humanistiska 
eller matematisk-naturvetenskapliga sektionen.

Riksdagsbeslutet 1901 innebar att geografin definitivt skildes från stats-
vetenskapen. Universitetet hade därmed fått ytterligare en professur, trots 
att anslag för en sådan aldrig någonsin hade uppförts på dess riksdagspetita. 
Tillkomsten av professuren i geografi var således ett studentinitiativ som 
kröntes med framgång efter bara några år.

I början av 1902 anmälde filosofiska fakulteten till konsistoriet att den 
önskade använda sin möjlighet att föreslå en renommerad vetenskapsman 
till innehavare av den nya geografiprofessuren. Av handlingarna framgår inte 
vem som avsågs, men med all sannolikhet var det Nyström. Problemet var 
bara att fakulteterna var skyldiga att anmäla eventuella förslag till kallelser 
inom en månad efter tjänstens utlysning. Konsistoriet gjorde, med elva rös-
ter mot nio, tolkningen att förslaget hade inkommit en dag för sent. Detta 
innebar att professuren måste anslås ledig för ansökan. Nyström sökte inte 
tjänsten utan lämnade Uppsala för att bli lektor vid Högre realläroverket 
i Stockholm. Han framträdde senare som tidningsman och politiker samt 
ingick i styrelsen för Stockholms högskola.

Även Sven Lönborg, som blivit docent i geografi på avhandlingen Adam 
af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folk (1897), deltog 
aktivt i debatten om geografiämnets inriktning vid såväl skolor som univer-
sitet. Han betonade att ämnet stod lika nära de historiska som de naturve-
tenskapliga ämnena, och han fann det tveksamt ”om en zoolog, botaniker 
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eller fysiker på grund af sina vetenskapliga fackstudier är mera kompetent 
att med framgång undervisa i geografien än en historiker, hvilken senare i 
sina fackstudier utan tvifvel haft lika många beröringspunkter med geogra-
fien som någon naturvetenskapsman”. Med stipendiemedel genomförde han 
sommaren 1901 en forskningsresa till bland annat Köpenhamn för att be-
driva arkivstudier kring den äldre nordiska kartografins historia. I uppsatsen 
”Historisk geografi” (1903) framhöll han att Sverige ägde ett rikt bestånd av 
bevarade gamla kartor, vilka utgjorde väsentliga källor vid studiet av od-
lingslandskapets förändring och bebyggelsens framväxt. Lönborg lämnade 
Uppsala kort efter sekelskiftet. Under en tid uppehöll han professuren i 
geografi (med handelsgeografi) och etnografi vid Göteborgs högskola.

Lönborg sökte inte heller den nyinrättade Uppsalaprofessuren, men tre 
andra kandidater anmälde sitt intresse: Otto Nordenskjöld, Gunnar Anders-
son och Karl Ahlenius. Alla tre var välmeriterade, men deras bakgrund och 
vetenskapliga specialisering var väsensskilda. Tillsättningen kom därför att 
handla om ämnets karaktär och inriktning.

Otto Nordenskjöld, systerson till Adolf Nordenskiöld, hade under 
1890-talet varit docent i mineralogi och geologi i Uppsala. För den breda all-
mänheten hade han främst gjort sig känd som oförvägen forskningsresenär. 
I mitten av 1890-talet hade han genomfört en forskningsresa till Eldslandet 
och Sydpatagonien, vilken han skildrade i Från Eldslandet (1898). Kort där-
efter besökte han Alaska och Kanada. Efter hemkomsten framträdde han 
bland annat i Victoriamuseets föreläsningsserie för att berätta om sina rese-
minnen från guldrushens Klondike. År 1900 ingick han i dansken Georg Carl 
Amdrups av Carlsbergfonden finansierade expedition till Grönland. Mest 
känd blev han dock som ledare för den spektakulära svenska sydpolsexpedi-
tionen med skeppet Antarctic 1901–03. Expeditionens forskningsresultat låg 
till grund för tvåbandsverket Antarctic: Två år bland sydpolens isar (1904), 
vilket han skrev tillsammans med Johan Gunnar Andersson, Carl Anton 
Larsen och Carl Skottsberg. Strapatserna på Antarktis följdes med största 
intresse i Uppsala. På hösten 1903 sände Naturvetenskapliga studentsällska-
pet ett gratulationstelegram till Nordenskjöld, vilket skulle möta honom vid 
ankomsten till Buenos Aires. När expeditionens deltagare anlände till Upp-
sala senvintern 1904 genomfördes en stor hyllningsfest på Gillet, varvid uni-
versitetets rektor Olof Hammarsten samt ordförandena i studentkåren, Na-
turvetenskapliga studentsällskapet och Geografiska föreningen gemensamt 
stod för inbjudningarna. Kvällen slutade med att Antarcticmännen i triumf 
bars runt i gullstol i salen. Några veckor senare – lämpligt nog samtidigt som 
sakkunnigutlåtandena för professuren blev offentliga – höll Nordenskjöld 
en bejublad föreläsning om Antarcticexpeditionen inför drygt 800 åhörare 
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i universitetsaulan. Föreläsningen, vars intäkter Nordenskjöld donerade till 
Geografiska föreningen, kunde närmast framstå som avslutningen på en pre-
sidentvalskampanj. Utgången blev dock inte den förväntade.

Botanisten Gunnar Andersson, som disputerat i Lund, saknade inte hel-
ler erfarenhet från äventyrliga forskningsresor. Han hade 1898 deltagit i 
 Alfred G. Nathorsts expedition till Spetsbergen och Kung Karls land, vilken 
hade till uppgift att söka efter de saknade Andréemännen. Två år tidigare 
hade han blivit sekreterare i Svenska sällskapet för antropologi och geografi 
och han var redaktör för dess tidskrift Ymer. Under 1890-talet fungerade han 
som docent i växtgeografi och botanik vid Stockholms högskola.

Till skillnad från sina båda medsökande hade Karl Ahlenius ingen na-
turvetenskaplig bakgrund. Han hade kommit till Uppsala 1884, men ef-
tersom ingen geografiundervisning ännu existerade sökte han sig till Tysk-
land, där han studerade i Halle och Leipzig. Efter hemkomsten författade 
han geografihistoriska arbeten om Pytheas’ resa till Thule och Columbus’ 
upptäckt av Amerika. År 1895 disputerade han på studien Olaus Magnus 
och hans framställning af Nordens geografi med vilken han blev docent. Av-
handlingen behandlade både Historia om de nordiska folken och Carta ma-
rina. Han föreläste under de följande åren över ämnen som ”De geografiska 
upptäckternas historia”, ”Amerikas upptäckts- och kolonialhistoria” samt 
”Allmän etnografi”. I februari 1896 erhöll han i stället en docentur i historia, 
varefter han under den följande femårsperioden – med några avbrott – up-
pehöll den extra ordinarie professuren i detta ämne som vikarie för Simon 
J. Boëthius.

Geografin förblev dock Ahlenius’ huvudintresse. Åren kring 1900 ge-
nomförde han flera forskningsresor till Jämtland, Ångermanland och Lapp-
land i syfte att bedriva fysisk-geografiska studier. Han besökte även de 
geografiska institutionerna i Paris, Bryssel, Leiden och Amsterdam för att 
studera deras uppbyggnad och organisation. Från 1902 uppehöll han den 
vakanta geografiprofessuren och han gjorde vad han kunde för att lägga en 
fast grund för det nya ämnet. Till ecklesiastikministern Carl von Friesen 
överlämnade han i januari 1904 en petition, underskriven av omkring 150 
personer, däribland ett tjugotal lärare vid de båda universiteten, med krav 
på utökad geografiundervisning vid läroverken.

Som sakkunniga inför den första tillsättningen av professuren hade fakul-
teten inkallat den danske geografen Ernst Løffler, geologen Arvid G. Hög-
bom och bibliotekarien E.W. Dahlgren. Deras utlåtanden lämnade dock föga 
vägledning, eftersom de gjorde helt olika bedömningar. Løffler konstaterade 
att alla tre var välmeriterade och fullt kompetenta men utan att presentera 
någon rangordning. Högbom tillerkände Nordenskjöld förstarummet före 
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Andersson och Ahlenius. Dahlgren satte omvänt Ahlenius först, följd av 
Andersson och Nordenskjöld.

Meningarna inom fakulteten gick också isär, eftersom man inte kunde 
enas om den principiella grundfrågan huruvida geografin skulle vara en hu-
manistisk-historisk eller en naturvetenskaplig disciplin. När frågan skulle 
avgöras uppstod livlig diskussion. Historikern Nils Edén instämde med E.W. 
Dahlgren och underströk att professuren inte var ”begränsad till fysisk geo-
grafi, utan omfattar geografi såsom helhet, med samma vikt lagd på ämnets 
humanistiska som på dess naturvetenskapliga sida”. Botanisten Oscar Juel 
intog den motsatta ståndpunkten och ansåg att ”arbeten, som behandla en 
vetenskaps historia, endast i ringare mån kunna bidraga att gifva kompetens 
i vetenskapen sjelf, och att derför de lovordande omdömen, som fällts om 
dessa Docent Ahlenius’ arbeten, ej väsentligt kunna höja hans anspråk på 
denna professur”.

Splittringen följde helt och hållet sektionsgränsen: samtliga tretton hu-
manister placerade Ahlenius främst medan alla tretton naturvetare lade 
sina röster på Nordenskjöld. E.W. Dahlgren hade som sakkunnig yttrande- 
och rösträtt, vilket fällde avgörandet till Ahlenius’ förmån. I en kommentar 
till den märkliga situation som uppstått beklagade Upsala Nya Tidning att 
tillsättningen hade blivit ett ”fullständigt lotteri”, vilket man skyllde på ”de 
barocka kompromisstadgandena angående professurens verksamhetsområ-
de som kanslärn i ett obevakat ögonblick gick och godkände”. 

I konsistoriet erhöll Ahlenius stöd av en knapp majoritet (femton röster 
mot tretton). Noterbart är att universitetets rektor Olof Hammarsten – som 
några veckor tidigare hade hyllat Nordenskjöld och de övriga Antarcticmän-
nen på Gillet – ansåg att inte någon av de tre sökande hade styrkt sin kom-
petens. Han fick stöd av ekonomen David Davidson, som kritiserade de sak-
kunniga för att de hade bortsett från innebörden av det kungliga brevet 1901, 
det vill säga att insikter i både den humanistiska och naturvetenskapliga 
geografin fordrades för professorskompetens. Andersson och Nordenskjöld 
saknade all meritering inom den historiska geografin medan det omvända 
gällde för Ahlenius. Hammarsten gjorde samma bedömning, men framhöll 
att det var lättare för en naturvetare att sätta sig in i den historiska geografin 
än det var för en historiker att inhämta naturvetenskapliga kunskaper. Av 
detta skäl ansåg han att de båda naturvetarna, särskilt Andersson, låg när-
mast en kompetensförklaring, men eftersom hans votum måste bestämmas 
av de sökandes befintliga meriter – inte av vad de eventuellt kunde tänkas 
läsa in i efterhand – kunde han inte kompetensförklara någon av dem.

Följden av konsistoriets omröstning blev att både Nordenskjöld och An-
dersson i protest återkallade sina ansökningar i en gemensam skrivelse till 
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Kungl. Maj:t. De uttryckte sin besvikelse över att ”de berättigade natur-
vetenskapliga synpunkterna genomgående ej vunnit det beaktande af ma-
joriteten, som erfordras, om det geografiska studiet vid universitetet skall 
kunna uppblomstra”. Med anledning av detta ville de ”inlägga en så bestämd 
protest det är oss möjligt mot nämnda förberedande behandling, hvilken 
är afsedd att leda till, att den geografiska undervisningen vid de svenska 
stats universiteten helt skall öfverlämnas åt ensidigt humanistiskt utbildade 
män”.

Med detta var frågan avgjord. Sommaren 1904 utnämndes Ahlenius till 
professor; samtidigt fastslogs att han skulle ha säte i humanistiska sektio-
nen. I Uppsala gick således den historiska riktningen segrande ur den första 
tillsättningsstriden, men den fysiska geografin befann sig på frammarsch vid 
andra lärosäten. År 1905 blev exempelvis Sven Lönborg förbigången av Otto 
Nordenskjöld vid tillsättningen av lärostolen i geografi i Göteborg, trots att 
han under två års tid hade uppehållit professuren. Också Gunnar Andersson 
fick snart en egen professur; han blev 1909 förste innehavare av lärostolen i 
ekonomisk geografi vid Stockholms handelshögskola.

Även Karl Ahlenius blev med tiden allt mer intresserad av naturgeografi 
och han studerade djupen i Siljan och de lappländska sjöarna ur ett geomor-
fologiskt perspektiv. Han förenade det historisk-etnografiska och det fysisk-
geografiska perspektivet. Teoretisk ledning hämtade han framför allt från 
den tyske geografen Friedrich Ratzel.

I Tyskland hade den av Alexander von Humboldt utformade fysiska 
geografin blivit dominerande i förhållande till den historiska geografin, som 
dock ännu gjorde sig gällande i geografiska standardverk som Ferdinand von 
Richthofens China och Oscar Ferdinand Peschels Völkerkunde, båda utgivna 
i mitten av 1870-talet. Friedrich Ratzel, som själv hade en naturvetenskap-
lig bakgrund, kan sägas ha återupplivat den humanistiskt orienterade tradi-
tionen från Carl Ritter. Han grep dock tillbaka även till Montesquieu och 
1700-talets klimatteoretiker, liksom till Alexander von Humboldt. Med sin 
så kallade antropogeografi ville Ratzel studera människans och naturens 
ömsesidiga påverkan på varandra, varför han ville skapa ett slags syntes av 
den historiska och den naturvetenskapliga geografin. I anslutning till antro-
pogeografin formulerade han även en politisk geografi och i sammanhang 
med denna myntade han 1901 det sedermera besudlade begreppet ”Lebens-
raum”. Han blev därigenom en viktig inspirationskälla för allt från social-
darwinister till Rudolf Kjellén och andra geopolitiker. Hans inflytande blev 
särskilt stort i USA.

Karl Ahlenius lanserade Ratzels antropogeografi i Sverige och tillämpade 
dess metoder i studien Ångermanälfvens flodområde (1903). ”Föreliggande ar-



365

FilosoFiska FakUlteten: natUrvetenskap

bete”, skriver han i sitt förord, ”afser att om möjligt söka införa antropogeo-
grafiska uppgifter och metoder i vår inhemska geografiska litteratur.” Han 
sökte påvisa att befolkningsstrukturen och bosättningsmönstren längs Ång-
ermanälven avspeglade fysisk-geografiska och geomorfologiska betingelser. I 
anslutning till Ratzel framhöll han: ”Ett lands eller ett områdes befolkning 
kan icke från geografisk ståndpunkt betraktas som en särskild del, lösgjord 
från sin naturliga omgifning, utan måste tvärtom behandlas dels som påver-
kad af, dels som själf inverkande på densamma.” Ahlenius tog även intryck 
av Ratzels lärjunge Alfred Hettner, liksom av den norske geografen och et-
nologen Hagbart Magnus, vars avhandling Studier over den Norske Bebyggelse 
(1898) utgjorde den första antropogeografiska studien enligt Ratzels modell 

Ahlenius och antropogeografin
Karl Ahlenius lanserade den tyske geografen Friedrich Ratzels så kallade antropogeografi i 
Sverige, bland annat i det ambitiöst upplagda arbetet Ångermanälfvens flodområde (1903). 
I förordet förklarade Ahlenius att Ratzel hade klargjort ”grunddragen af människans utbred-
ning öfver jordytan jämte de fysiskt-geografiska eller geomorfologiska förutsättningarna för 
denna utbredning”. I likhet med förebilden försökte Ahlenius skapa en syntes mellan det 
historisk-kulturella och det fysisk-geografiska perspektivet, men han distanserade sig från 
den stränga lagbundenheten och determinismen hos Ratzel. Ahlenius avled i blindtarmsin-
flammation efter mindre än två år som professor, varför Ratzel aldrig kom att utöva något 
beständigt inflytande på den upsaliensiska geografin.

Karl Ahlenius fotograferad av Nils Björsell.
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i Skandinavien. Magnus – som blev förste norrman att erhålla filosofie dok-
torsgraden i geografi – lämnade snart universitetet för en karriär som skol-
man. Ahlenius blev därför Ratzels mest betydande akademiske företrädare 
i Norden. I januari 1906 presenterade han antropogeografins teoribyggnad 
i ett föredrag inför Svenska sällskapet för antropologi och geografi, vilket 
trycktes i Ymer samma år. 

År 1904 inledde Ahlenius utgivningen av det geografiska, topografiska 
och statistiska verket Sverige, vilket blev hans mest bestående forsknings-
insats. Han framstod som en energisk organisatör av det nya geografiämnet. 
I februari 1905 utverkade han ett anslag om 1 650 kronor ur universitetets 
reservfond för att bygga upp verksamheten, och ett år senare erhöll han yt-
terligare 700 kronor ur samma fond. Till detta skall läggas donationer från 
andra institutioner av olika slag. SGU bidrog med ett exemplar av samtliga 
nyare och äldre publikationer, liksom olika kartor och kartbeskrivningar. 
Svenska Turistföreningen och Svenska sällskapet för antropologi och geo-
grafi såg till att leverera alla utgivna volymer av sina respektive årsböcker. 
Med hjälp av detta material inredde Ahlenius Sveriges första geografiska 
institution, som var inrymd i tre rum i Plusquamperfectum vid Västra Åga-
tan 22. Den geografiska institutionen i Lund inrättades först 1910 i Lunda-
gårdshuset.

Uppbyggnadsarbetet fick ett abrupt slut. På våren 1906 avled Ahlenius, 
nyss fyrtio år fyllda, i blindtarmsinflammation. Han innehade således pro-
fessuren under mindre än två år. Efter hans bortgång framhöll Johan Gunnar 
Andersson att Ahlenius ”genom sin kraftfulla och målmedvetna lärarverk-
samhet på ett bestående sätt inriktat geografistudiet vid det uppsvenska 
universitetet, så att en förryckning vare sig i exklusivt naturvetenskaplig 
eller i ensidigt humanistisk riktning för framtiden är omöjlig”. Huruvida 
denna spådom besannades kan diskuteras. Klart är att ämnets perspektiv, 
inom såväl forskning som undervisning, väsentligt försköts i naturveten-
skaplig riktning. Ratzels antropogeografi föll ur modet. Fram till 1920-talet 
var Uppsalainstitutionen starkt präglad av den naturvetenskapliga geogra-
fin. Till de få undantagen hörde Ivar Hallberg, som skrev om Orienten i 
västerlandets litteratur och kartografi under 1200-, 1300- och 1400-talen, 
samt Birger Gezelius, som disputerade på avhandlingen Japan i västerlandets 
framställning till omkring 1700 (1910).

Hamberg och Sarekforskningen

Under vakansperioden efter Ahlenius’ död uppehölls professuren i tur och 
ordning av Johan Gunnar Andersson, Axel Wallén och Axel Hamberg. När 
tjänsten utlystes var Hamberg, som var docent i kristallografi och mineralo-
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gi vid Stockholms högskola, ensam sökande. Han utnämndes i slutet av 1907. 
Till skillnad från sin företrädare kunde Hamberg knappt alls uppvisa några 
meriter rörande de humanistiska aspekterna av geografin, vilket föranledde 
en viss tveksamhet hos några av konsistorieledamöterna. Den Skytteanske 
professorn, historikern Simon J. Boëthius, påtalade att ansökningshandling-
arna inte styrkte ”det han [Hamberg] uppfyller den af Kungl. Maj:t den 29 
nov. 1901 gifna bestämmelsen angående e.o. professuren i geografi, enligt 
hvilken innehafvaren skall i sin undervisning äfven kunna behandla ämnet 
från dess humanistiska sida”.

Till skillnad från vid Ahlenius’ utnämning tre år tidigare beslutade Kungl. 
Maj:t att geografin skulle tillhöra matematisk-naturvetenskapliga sektionen. 
Med Hamberg som professor fick geografiämnet en rutinerad företrädare 
med erfarenhet från både vetenskapligt författarskap och forskningsresor. 
Redan som tjugoåring hade han 1883 deltagit i Adolf Erik Nordenskiölds 
expedition till Grönland, där han studerade de kemiska och fysikaliska egen-
skaperna i polarströmmen. Hans tentator, kemiprofessorn Otto Pettersson, 
hade förmedlat kontakten med Nordenskiöld. I maj 1888 avlade han filosofie 
kandidatexamen i Uppsala och under de följande sex åren utgav han ett tret-
tiotal skrifter, främst inom det mineralogiska ämnesområdet. Han sökte 1896 
den lediga professuren i mineralogi och geologi men återtog sin ansökan.

År 1892 följde Hamberg som Vegastipendiat med ishavsjakten Gjöa, som 
seglade runt Spetsbergen. Han fick därmed tillfälle att studera drivisen på 
nära håll och resan blev således utgångspunkten för den omfattande glaciär-
forskning, som han ägnade sig åt under resten av sitt liv. På våren året därpå 
föreslog Waldemar Christopher Brøgger att Fridtjof Nansen skulle engagera 
Hamberg som deltagare i sin nordpolsexpedition. Hamberg blev tillfrågad, 
men avböjde eftersom han inte ansåg sig klara övervintringen. Tillsammans 
med bland andra Gunnar Andersson, Johan Gunnar Andersson, Filip Åker-
blom och Henrik Hesselman deltog Hamberg däremot i Alfred G. Nathorsts 
expedition till Spetsbergen 1898. Han kunde då genomföra jordmagnetiska 
undersökningar och studier av salthalten i havets ytskikt. Ett av expedi-
tionens syften var att söka efter Andréemännen. En landstigning gjordes 
på Vitön, där resterna av Andrée-expeditionen skulle återfinnas 1930, men 
utan att några spår påträffades.

Det område som fascinerade Hamberg allra mest var dock inte Spetsber-
gen och ishavet utan Sarek. Hans deltagande i Nathorsts expedition marke-
rade slutpunkten för hans arktiska polarforskning. Under trettiofem års tid 
besökte han under somrarna, med något enstaka undantag, Sarek, vars natur 
och kultur han utforskade och kartlade på alla möjliga sätt. Forskningsre-
sultaten presenterade han i en rad skrifter och uppsatser, däribland doktors-
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avhandlingen Geologiska och fysiskt-geografiska undersökningar i Sarekfjällen 
(1901), till vilken han bifogade den första geologiska kartan över Sarek. Till 
stor del tack vare Hambergs insatser blev Sarek nationalpark 1909.

Hamberg stod dock inte ensam, utan blev ett slags institutionsbyggare 
inom Sarekforskningen. Till sin verksamhet knöt han ett antal yngre fors-
kare från olika discipliner, till exempel zoologerna Gunnar Alm, Tore Ek-
blom, Sven Ekman, Nils Hj. Odhner och Nils von Hofsten, entomologerna 
Yngve Sjöstedt, Ivar Trägårdh och Einar Wahlgren, meteorologerna Filip 
Åkerblom, Hilding Köhler och Finn Malmgren samt botanisten Tor Åke 
Tengwall. Fysikern Manne Hofling, som hösten 1917 förolyckades under en 
provianteringsfärd mellan Pårek och Pårtetjåkkå, hörde också till gruppen. 
Förutom den tragiskt bortgångne Hofling disputerade samtliga dessa fors-
kare inom sina respektive ämnen.

År 1911 uppfördes under Hambergs personliga ledning en meteorologisk 
observationshydda på Pårtetjåkkå, för vilken han hade erhållit statsanslag 
vid riksdagen 1910. Den tjugo kvadratmeter stora hyddan, som var byggd 
för att klara de extrema väder- och vindförhållandena på 1 830 meters höjd, 
blev forskargruppens första permanenta arbetsplats. Observatoriet, som 
beboddes och bemannades av två personer, fungerade som bas för dagliga 
meteorologiska mätningar året runt från 1914 till 1918. Verksamheten förut-
satte ett omfattande logistiskt arbete med att – de undermåliga transportvä-
garna till trots – förse observatoriets personal med proviant och instrument. 
Pårteobservatoriet, som var beläget tjugotre mil från närmaste järnvägssta-
tion och mer än tre mil från närmaste bondgård, gjorde stor nytta under 
flera decennier. Så sent som under 1980-talet genomfördes vissa komplet-
terande mätningar på platsen. SMHI:s medelisotermer bygger fortfarande 
på Hambergs mätningar.

Vid den internationella geologkongressen i Stockholm 1910 presenterade 
Hamberg den glaciologiska studien Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908, 
och han tillhörde kongressens vetenskapliga centralgestalter. På hans ini-
tiativ förlades en av dess exkursioner till Sarek, där deltagarna under tolv 
augustidagar vandrade från Kvikkjokk till Saltoluokta. Återresan skedde 
med båt längs Luleälven ned till Porjus, varifrån man tog nattåget tillbaka 
mot Stockholm. Sarekexkursionen var, rapporterade Hamberg, ”afsedd att 
ge sådana kongressdeltagare, som ville underkasta sig mödan af en fjällresa 
med tält, sofsäckar och långa dagsmarscher, tillfälle att se vårt vidsträcktaste 
högfjällområde, att lära känna dess geologiska byggnad samt att i samman-
hang därmed äfven få se och lära känna en stor del af det svenska Lappland”. 
Innan den egentliga Sarekexkursionen anträddes fick deltagarna dessutom 
möjlighet att göra endagsutflykter till Kiruna, Torne träsk och Gällivare.
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Exkursionen till Sarek fick den något oväntade effekten att det uppstod 
en vetenskaplig dispyt om den så kallade geologiska överskjutningsteorin. 
För att förklara den till synes ologiska lagerföljden bland bergarterna i den 
skandinaviska fjällkedjan menade teorins anhängare att äldre bergarter för 
hundratals miljoner år sedan hade skjutits in från väster, och därmed ham-

Sareks utforskare
Axel Hamberg, som övertog geografiprofessuren 1907, var en naturvetenskapligt inriktad 
och praktiskt verksam geograf. Under hans ledning nedtonades det tidigare dominerande 
historiska och kulturgeografiska perspektivet. Hamberg ägnade flera decennier åt att ut-
forska och kartlägga Sarek, som – till stor del tack vare hans insatser – blev nationalpark 
1909. Hamberg nedlade åtskilligt av sina privata medel för att finansiera uppbyggnaden 
av Sarekprojektet. Kemisten The Svedberg, som 1911 följde med Hamberg under en 
av dennes många expeditioner till Sarek, har lämnat denna karakteristik över Sareks 
utforskare: 

Professor Hamberg var en synnerligen originell personlighet. För sina stort upplagda under-
sökningar i Sarekfjällen hade han en permanent organisation med centrum i Kvickjokk. Han 
ägde renar och hade renskötare anställda. Lät bygga hyddor på åtskilliga platser, hade en 
materialbod i Kvickjokk, självregistrerande baro- och termografer utplanterade här och var i 
f jällen. Samtidigt som han alltså offrade stora summor för sin forskning var han rigoröst snål 
i småsaker. Vid ett tillfälle då vi skulle byta penna i en termograf tappade han den nya som 
han skulle sätta in och letade sedan kanske en halvtimme efter den bland stenarna fast han 
hade dussinvis av denna billiga vara med sig. Mot sina underlydande – lappar och bärare – var 
han alltid rättvis och vänlig. Sålde ur sitt förråd: amerikanskt fläsk, margarin, mjöl och kaffe 
till dem för måttliga priser.

Axel Hamberg under en exkursion.
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nat över yngre, på platsen befintliga, bergarter. Hamberg, liksom flera av 
exkursionsdeltagarna, tog öppet ställning för överskjutningsteorin, som där-
emot offentligen kritiserades av statsgeologen Fredrik Svenonius. Denne var 
också en framstående Lapplandskännare och hade medverkat vid Svenska 
Turistföreningens grundande 1885. Svenonius anklagade en internationell 
rapport från exkursionen – och därmed indirekt Hamberg – för att torgföra 
villfarelser i namn av att vara vetenskap. Hamberg, som var sysselsatt med 
att bygga hyddan i Pårtetjåkkå, behöll lugnet, bidade sin tid, men publice-
rade 1912 ett utförligt försvar för överskjutningen i artikeln ”Geologische 
Rundschau”. I sak hade Hamberg rätt; överskjutningsteorin är accepterad 
sedan länge.

Axel Hamberg uppvisade stor vetenskaplig bredd. Förutom glaciologi 
och mineralogi omfattade hans arbete discipliner som klimatologi, oceano-
logi, fotogrammetri och geologi. I undervisningen lyfte han fram kartogra-
fin på ett annat sätt än tidigare, något som ytterligare illustrerar den accen-
tuering som skedde av det fysiskt-geografiska perspektivet inom geografin. 
Han föreläste även om jordbävningar, vulkanutbrott, hydrografi, meteoro-
logi och över Europas, Afrikas, Nordamerikas och Australiens respektive 
geografi. Vårterminen 1911 ägnade han åt att förmedla praktisk vägledning 
vid geografiskt fältarbete, till exempel genom mätövningar och instruk-
tioner för framställning av kartor. ”Jag hoppas dervid”, sade han, ”att en 
erfarenhet som jag under många års arbeten förvärfvat skall komma vidare 
kretsar till godo.”

Hamberg tog aktiv del i den praktiska uppbyggnaden av geografiska 
institutionen. I början av 1906, kort före sin död, hade Karl Ahlenius ut-
tryckt önskemål om att ämnet skulle få lokaler i Gamla Chemicum vid 
Carolinaparken, vilken byggnad fysikerna skulle utrymma när deras egen 
institutionsbyggnad stod färdig. Så skedde också. Den nya fysiska institutio-
nen togs i bruk hösten 1908 och året därpå flyttade geograferna in i Gamla 
Chemicum. Därmed fördubblades den geografiska institutionens yta och i 
avseende på kartor, instrument och bibliotek var den bäst utrustad i hela 
Skandinavien. Bland de många gåvor som inflöt kan nämnas kirurgen Karl 
Gustaf Lennanders testamentariska donation av tavlor och konstverk.

Institutionens bibliotek utökades väsentligt några decennier senare, ef-
tersom Hamberg testamenterade sin vetenskapliga boksamling till institu-
tionen. Hans efternamn lever vidare som benämning på ett område i stads-
delen Flogsta i Uppsala. Uppkallad efter honom är även Axel Hamberg-salen 
vid universitetets institution för geovetenskaper. Gamla Chemicum förblev 
geografernas hemvist under ett halvt sekel, men i augusti 1958 flyttade in-
stitutionen till nya lokaler vid Norbyvägen.
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Vid sidan av Axel Hamberg leddes geografiämnet under 1910-talet av 
Otto Sjögren, som disputerade 1909. Från 1912 till 1921 verkade han som 
docent, varvid han flera gånger tjänstgjorde som tillförordnad professor. I 
likhet med Hamberg var han en framstående kännare av Lappland, som 
han ägnade flera studier, däribland avhandlingen Geografiska och glacialgeo-
logiska studier vid Torneträsk. Hans forskningsresor sträckte sig inte bara 
till de svenska och norska fjälltrakterna, utan även till Alperna, Pyrenéerna 
och Kaukasus. I sina föreläsningar behandlade han bland annat de baltiska 
ländernas ekonomiska geografi. Under åren 1911–24 ledde han fullbordandet 
av den omfattande Sverigebeskrivning som Karl Ahlenius hade tagit initia-
tiv till. Mer tillfälliga inhopp som geografer gjorde astronomen Hugo von 
Zeipel och botanisten Carl Skottsberg, vilka uppehöll Hambergs professur 
under kortare perioder 1910 respektive 1911.

Helge Nelson, som från början varit naturgeografiskt inriktad, dispute-
rade 1910 med Om randdeltan och randåsar i mellersta och södra Sverige. Han 
övergick emellertid snart till kulturgeografin och återknöt till traditionen 
från Karl Ahlenius och Sven Lönborg. Nelsons uppsats ”En bergslagsbygd”, 
som infördes i Ymer 1913, blev skolbildande inom svensk kulturgeografi för 
lång tid framåt. Denna historisk-geografiska studie, som behandlade No-
raskoga och Linde bergslag, var framför allt inspirerad av Lönborgs upp-
sats ”Historisk geografi” från 1903. År 1915 blev Nelson professor i geografi 
i Lund, trots att den naturgeografiskt inriktade Axel Hamberg uppförde 
honom först på fjärde plats i sitt sakkunnigutlåtande. Nelson underströk 
i sin installationsföreläsning att geografin varken utgjorde ”en exklusiv na-
turvetenskaplig eller ensidig humanistisk vetenskap utan bildar en fören-
ingslänk mellan dessa båda forskningsfält”. Denna insikt förmedlade han till 
bland andra John Frödin, som också hade inlett sina studier i Uppsala men 
sedan övergått till Lund. Frödin, som var äldre bror till arkeologen Otto 
Frödin och geologen Gustaf Frödin, följde Nelsons kulturgeografiska inrikt-
ning, bland annat i studien Siljansområdets fäbodbygd (1925). Några år senare 
efterträdde han Hamberg som professor. Frödins tillträde innebar att det 
kulturgeografiska perspektivet – som Sven Lönborg och Karl Ahlenius hade 
företrätt – så att säga återvände till Uppsala.

Bland övriga Uppsalageografer som skolades under dessa år kan näm-
nas Sten De Geer, son till geologen Gerard De Geer, vilken främst ägnade 
sig åt kartografi och befolkningsgeografi. Han disputerade och blev docent 
på avhandlingen Klarälfvens serpentinlopp och flodplan (1911), men lämnade 
Uppsala kort därefter för att bli lärare i geografi vid Stockholms högskola. 
Han förbigicks såväl vid professorstillsättningen i Lund 1915 (Helge Nelson 
utnämndes) som när professuren vid Handelshögskolan skulle återbesättas 
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1928 (Hans W:son Ahlmann utnämndes). Till slut erhöll han professuren 
vid Göteborgs högskola efter Otto Nordenskjöld. De Geer publicerade en 
mängd geografiska arbeten och tillhörde Svenska Turistföreningens styrelse.

Under hela perioden fram till 1916 – och även därefter – blev geografi-
ämnets inriktning och avgränsning föremål för ständiga debatter mellan fö-
reträdarna för den historiska och den naturvetenskapliga linjen. Det dröjde 
dock ända till 1947 innan ämnet delades i en kulturgeografisk respektive 
en naturgeografisk del, den förra med plats i humanistiska, den senare i 
matematisk-naturvetenskapliga sektionen.



STUDENTER OCH NATIONSLIV



Vårfest i Botaniska trädgården vid sekelskiftet 1900.
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Studentens vardag och fest

Den Universitetsmiljö som mötte 1800-talets stUdenter var strikt hie-
rarkisk, vilket gällde såväl tillvaron vid nationerna som förhållandet 

till de akademiska lärarna. Man kan med goda skäl tala om ett fadersvälde, 
vilket förstärktes av den akademiska jurisdiktionen, det vill säga den disci-
plinära myndighet som universitetets professorer och rektor utövade över 
studenterna. När de studerande anlände till universitetet skulle de, enligt 
statuterna, inom åtta dagar efter ankomsten till Uppsala anmäla sig hos rek-
tor och uppvisa prästbevis samt betyg över studier och uppförande. Om 
man inte tidigare hade studerat vid annat universitet skulle den nye stu-
denten genomgå prov för att utröna huruvida ”han mogen är att akademisk 
undervisning begagna”. Då detta prov avklarats fick han skriva in sitt namn 
i studentmatrikeln och avlägga studented inför rektor. Denna ed framstod 
som allt mer föråldrad i takt med att universitetets ställning som självstän-
dig korporation försvagades. Gluntarnes upphovsman Gunnar Wennerberg, 
sedermera ecklesiastikminister, gjorde sensation när han vägrade avlägga 
eden vid sin ankomst till universitetet 1837. Per Daniel Amadeus Atterbom, 
som då innehade rektoratet, accepterade dock hans inskrivning, eftersom 
Västgöta nations kurator förklarade att den nye studenten kunde ställas un-
der hans tillsyn. Studenteden innehöll ett antal antikverade förmaningar 
som var omöjliga att följa – det insåg både studenter och rektorer – men 
ännu i 1852 års statuter föreskrevs att nyinskrivna studenter skulle avlägga 
ed inför rektor. Det förekom även senare att studenter vägrade; ett exempel 
var medicinaren Salomon Henschen. Kritiken fortsatte och 1868 avskaffades 
studenteden. Enligt de nya reglerna skulle studenterna även framdeles av 
rektor mottaga ett särskilt studentbrev vid inskrivningen, vilket bland annat 
erinrade om skyldigheten att ”så länge han wid Universitetet såsom stude-
rande sig uppehåller, ställa sig till noggrann efterrättelse dessa Statuter samt 
hwad om den Universitetet tillkommande disciplinära myndighet öfwer de 
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studerande och i öfrigt rörande Universitetets angelägenheter är stadgadt”. 
Studentbrevet fanns kvar ända fram till mitten av 1960-talet.

År 1869, det vill säga året efter studenteden, avskaffades även studenter-
nas särskilda värnplikt, den så kallade studentbeväringen. När den allmänna 
värnplikten infördes 1812 hade studenterna avskilts i egna kompanier, som 
exercerade i universitetsstäderna. I Uppsala genomfördes beväringsexerci-
sen i Botaniska trädgården eller Odinslund. Några särskilt ansträngande eller 
tidskrävande övningar var det inte frågan om, snarare uppfattades bevä-
ringsskyldigheten som ett välkommet avbrott i slutet av ett arbetsår. Till 
en början var tjänstgöringsskyldigheten inskränkt till två veckor, men från 
1850-talet utökades tiden till trettio dagar, dock uppdelade på två år. I regel 
tillbringade man dygnsvilan i studentbostaden, inte på logementet. Exer-
cisen interfolierades dessutom av sexor och frukostar, varför den militära 
nyttan av inrättningen torde ha varit begränsad. 

Industrialismen och urbaniseringen bröt under 1800-talet upp det tra-
ditionella ståndssamhället, varvid uppstod en stor borgerlig medelklass, 
som behövde utbildning. Detta innebar att andelen prästsöner, som under 
1700-talet uppgick till en tredjedel av hela studentantalet, successivt mins-
kade – även om den ännu under 1860-talet översteg tjugo procent. Under 
perioden 1855 till 1870 var drygt hälften av studenterna söner till borgare 
och civila tjänstemän, vilket var den i särklass största gruppen. Tjugotre 
procent var prästsöner, drygt tretton procent var bönder och ungefär elva 
procent tillhörde kategorin adel och officerare.

Dåtidens studenter hade en helt fri tillvaro, där studiernas framåtskri-
dande helt och hållet utgjorde deras eget ansvar. Undervisningen bestod 
fram till 1870-talet i det närmaste uteslutande av föreläsningar. Någon när-
varoplikt för studenterna rådde inte; det ansågs rentav som stridande mot 
den akademiska friheten. Det förelåg heller ingen kontroll av om studen-
terna avlade examen eller ens läste några kollegieanteckningar, det vill säga 
dåtidens kursböcker som bestod av renskrivna föreläsningsanteckningar av 
andra studenter. Erik Söderström har beskrivit situationen på ett belysande 
sätt i Det fanns ett Uppsala (1937): ”Man kunde faktiskt leva hur man ville, 
bara man inte kom i konflikt med polisen. Och att vara lat, så mycket man 
ville. Det fanns många, som på åratal icke tagit i en bok. Det fanns studenter, 
som aldrig tagit i en (studie)bok, som aldrig bevistat en föreläsning eller ens 
anmält sig till en föreläsning. Och den, som hade anmält sig, behövde aldrig 
gå dit. Eller också – och det var, åtminstone inom juridiska fakulteten, fal-
let med pluraliteten – kunde man anmäla sig och gå dit några gånger, för att 
sedan försvinna. Ingen sade därom ett ord, åtminstone inte till studenten.” 
För att man skulle räknas som student – och därmed vara i besittning av 
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juridiska privilegier som övriga medborgare saknade – räckte det med att 
man var inskriven vid en nation. Det var många som inte klarade av denna 
tillvaro av ”frihet under eget ansvar”, alkoholproblem var exempelvis inte 
ovanliga. Det uppstod en rik flora av överliggartyper, vilka Thord Bonde 
(Oscar Svahn) karikerade i satiren Våra öfverliggare (1885). Kring klassiska 
Uppsalaoriginal, till exempel de båda västgötarna Olof Fredrik Andersóhn 
och Herman Baumbach, uppstod ett slags studentikos aura, vilket inte hind-
rade att studietiden för många fick tragiska konsekvenser. För att överleva 
drevs många in i en spiral av vigilanser, lån på växlar, spelande med pengar 
eller borgensförbindelser. Det var inte helt ovanligt att studenter, med eller 
utan examen, lämnade universitetet med skulder på 6 000 kronor, vilket 
motsvarade en årslön för en professor. Vårterminen 1875 hade universitetet 
1 465 studenter, av vilka 539 hade studerat under minst fem års tid. Drygt 
100 studenter, det vill säga mer än var femtonde, hade tillbringat mer än tio 
år vid universitetet. Överliggarna var således många.

Opinionen mot dessa omständigheter började dock växa. På hösten 1885 
behandlade Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning förhållandena vid uni-
versiteten i en stor artikel som senare återgavs i lokaltidningarna i Uppsala. 
Tidningen påpekade att försvaret av den akademiska friheten hade drivits 
alltför långt. Det kunde inte vara rimligt att studenterna använde detta be-
grepp som ursäkt för att inte sköta sina studier eller ens besöka några före-
läsningar: ”Läser han en timme om dagen eller tio, en timme i månaden eller 
tio, öppnar han aldrig en bok, åhör han icke en enda föreläsning, så äger, så 
länge han ställer sig den universitetet tillkommande disciplinära myndighe-
ten till ’noggrann’ efterrättelse, ingen universitetslärare med honom skaffa. 
Han kan vistas vid universitetet en tid af tio år och ännu längre utan att 
någon lärare behöfver veta utaf, att han finnes.” Detta kravlösa universi-
tetsväsen drabbade samtliga parter, inte minst den enskilde studenten och 
hans anhöriga, vilka bekostade vistelsen vid universitetet. Under 1880-talet 
började situationen förändras, till exempel genom införandet av seminarie-
undervisning, vilken fordrade regelbunden närvaro och gjorde det möjligt 
att ställa krav.

Studiefinansiering och matlag

Flertalet studenter var fattiga, många rentav mycket fattiga, varför tillvaron 
vid universitetet blev ett slags överlevnadskonst. Några studielån existe-
rade inte under 1800-talet, utan man var i allmänhet hänvisad till bidrag 
från föräldrar och släkt. Stor betydelse för studiefinansieringen hade vidare 
olika stipendier. Såväl universitetet som de olika nationerna förfogade över 
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ett allt större antal stipendiefonder. Eftersom ingen närvaroplikt förelåg vid 
universitetets föreläsningar användes en annan metod för att kontrollera att 
de studenter som uppbar stipendier åtminstone befann sig i universitetssta-
den. Tre gånger per termin genomfördes så kallade stipendiatupprop efter 
anslag å universitetets tabula nigra. Uppropet leddes av rektor, som vanligt-
vis höll ett kortare förmaningstal, varefter följde namnupprop av samtliga 
stipendiater. Frånvaro vid ett eller två stipendiatupprop bestraffades med 
avdrag om fem respektive tio procent av stipendiesumman; om man uteblev 
från samtliga upprop drogs stipendiet in. Ytterligare ett sätt att finansiera 
studierna var att taga tjänst som informator eller bedriva annan form av 
privatundervisning. Detta medförde ofta att de egna studierna försenades. 
Genom bankväsendets utveckling under 1800-talets senare del blev bank-
lån ytterligare ett sätt att finansiera studierna, givetvis under förutsättning 
att man hade kunde uppbringa någon välbeställd person som borgensman. 

Studenternas ständiga brist på pengar drev under 1800-talet fram låne-
system av olika slag, inte minst den ryktbara vigilansen, som bland annat 
omtalas i Gluntarne. När rekommenderade brev, så kallade ”rec”, med pen-
ningförsändelser ankom till postkontoret anslogs besked på en anslagstavla i 
förstugan. Försändelserna anlände två bestämda dagar i veckan. Under dessa 
dagar vankade behövande studenter av och an framför posten, som (fram 
till 1873) låg vid Öfre Slottsgatan, för att se om någon bekant fanns bland 
dem som fått sig pengar tillsända. När anslaget väl kom upp gällde det att 
snabbt uppsöka den lycklige för att be om ett räntefritt lån. Genom olika 
smålån på olika håll kunde man klara sin försörjning. Detta karakteristiska 
vakande framför posten gav på 1830-talet upphov till verbet att vigilera 
(efter latinets vigilo, ”vara vaksam”). Substantivformen vigilans är belagd 
från och med 1850-talet, och slangformen att ”vigga pengar” levde kvar långt 
in på 1900-talet.

Matlagen spelade en viktig roll för studenterna. Mot en relativt billig 
avgift kunde de äta sig mätta samtidigt som de fick en fast punkt i tillvaron. 
Den sociala gemenskap som matlagen erbjöd blev för de enskilda studenter-
na minst lika viktig som nationer, seminarier och ämnesföreningar. Matlagen 
uppstod på olika sätt. Det kunde röra sig om kamrater från läroverket, olika 
grupperingar inom nationerna, studenter med gemensam studieinriktning. 
Antalet måltider och omfattningen av förplägnaden kunde variera mycket; 
det fanns en nivå som motsvarade de flesta kostnadslägen. År 1904 bildades 
det kooperativa matlaget Ambrosia på initiativ av bland andra Västgötastu-
denten Victor Johanson och Manfred Björkquist, sedermera ledare för ung-
kyrkorörelsen. Ambrosias syfte var ”att till billigt pris bereda medlemmarna 
måltidsinackordering”. Försöket slog väl ut. Under 1904 tillkom ytterligare 



379

stUdentens vardag oCh Fest

en Ambrosiaförening och efter tre år hade sammanlagt sju dylika föreningar 
bildats. Ambitionen att skapa tretton föreningar – en för varje nation – för-
verkligades dock aldrig. Entusiasmen var stor, men förmågan att leda, orga-
nisera och finansiera verksamheten var mer begränsad. Ambrosiamatlagen 
klarade inte konkurrensen från andra matställen och hamnade i ekonomiska 
svårigheter. Fem av de sju Ambrosiamatlagen lades därför ned mellan 1907 
och 1912. Ambrosia V upphörde 1918, därefter återstod endast Ambrosia III, 
som fanns kvar fram till mitten av 1930-talet.

Bostäder och kärleksliv

Under 1800-talet förfogade varken kåren eller nationerna över egna student-
bostäder. Det fanns helt enkelt inte något behov av detta, eftersom student-
antalet fortfarande var förhållandevis begränsat. Det fanns gott om uthyr-
ningsrum i privatbostäder eller studentbostadshus i enskild ägo. Det var 
vanligt att pensionerade och änkor flyttade in från landsorten för att deras 
barn skulle beredas möjlighet att studera, varvid samtidigt erbjöds möjlighet 
att hyra ut rum till andra studerande. Bland de så kallade ”inackorderings-
tanterna” utgjorde prästänkorna en stor del. Studentrummens standard var 
i allmänhet högst primitiv. Ännu i början av 1900-talet rådde ytterst spar-
tanska värme-, belysnings- och toalettförhållanden. År 1905 anlades Upsala 
elektricitetsverk, men det dröjde ytterligare flera år innan elektriskt ljus 
installerades i vanliga Uppsalahem. Ännu vid utgången av denna epok sak-
nade ungefär var tionde student elektriskt ljus i sina rum. Studenterna fick 
läsa sina böcker och svårtydda kompendier i ljuset från en fotogenlampa el-
ler ett stearinljus, vilket säkerligen var ansträngande för ögonen. Inredning-
en bestod av några enkla, ofta inhyrda, trämöbler. Uppvärmningen skedde i 
de flesta fall genom kakelugnseldning. Värmeledningar, vattenklosetter och 
rinnande vatten blev inte allmänt förekommande förrän långt in på 1930- 
talet. 

Vid hörnet av Västra Ågatan och Slottsgränd fanns flera klassiska stu-
dentbostäder, däribland Imperfectum – ett envåningshus i trä med inredda 
vindar, som hade uppförts kring sekelskiftet 1800. Imperfectum kallades 
också för Bergholmska gården efter akademikursorn Anders Bergholm, som 
förvärvade tomten vid 1800-talets mitt. Standarden var inte den högsta, vil-
ket förklarar namnet Imperfectum (”ofullbordat”). Det betydligt mer impo-
santa fyravåningshuset intill fick smeknamnet Plusquamperfectum (”mer än 
fullbordat”) när det stod klart 1853. Högst upp i Plusquamperfectum inrät-
tades Uppsalas första studentkorridor, som därför kallades Olympen. Senare 
har Olympen använts synonymt med Plusquamperfectum som benämning 
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på hela huset. Ett lika välkänt studentbostadshus var Sju helvetes gluggar, 
som var beläget intill Islandsbron i hörnet av Östra Ågatan och Bäverns 
gränd. I likhet med grannhuset Syskrinet – där Anton Niklas Sundberg 
och troligen även Gunnar Wennerberg bodde under sina studentår – hade 
Sju helvetes gluggar uppförts efter stadsbranden 1766. Sina karakteristiska 
burspråk eller ”gluggar” fick dock huset först omkring 1815. Bland dåtidens 
kända studentbostadshus bör även nämnas det så kallade Bondslottet på 
Kyrkogårdsgatan, vilket under 1890-talet fick övertaga binamnet ”Vershu-
set” (ursprungligen givet åt Carl Rupert Nybloms bostadshus vid Islandet), 
eftersom det då inhyste ett flertal av stadens unga poeter, till exempel Erik 
Brogren, Karl Erik Forsslund och Erik Natanael Söderberg. Bondslottet revs 
i mitten av 1930-talet.

Under 1870-talet började stadsdelen Luthagen bebyggas. De stora trähu-
sen i så kallad Luthagsstil rymde många vindsrum, vilka lämpade sig ypper-
ligt för uthyrning. I slutet av 1880-talet blev Luthagen därför något av Upp-
salas Quartier Latin. Den nya stadsdelen norr om den egentliga stadskärnan 
betraktades dock under lång tid med viss nedlåtenhet. ”Luthagsteolog” blev 
till exempel en nedsättande benämning på de fattiga teologie studerande 
som var bosatta där.

Hyrorna var relativt modesta. Zoologen Carl Forsstrand betalade fyrtio-
fem kronor i hyra för en hel termin när han började studera vid mitten av 
1870-talet. Efter sekelskiftet 1900 blev bostadsfrågan ett allt större problem. 
Studentantalet ökade mer än de tillgängliga uthyrningsrummen, varför pri-
serna steg. På hösten 1913 beklagade Hilding Nordström situationen i stu-
denttidningen Fyris: ”Det är ingenting ovanligt att i dessa dagars Uppsala 
betala 70–90 kronor för ett rum två à tre trappor upp på en bakgata, även 
om utsikten vetter åt en grådaskig stenvägg, som förhindrar den minsta sol-
glimt att bana sig fram mellan uthus och magasin.”

Under 1800-talet utgjorde universiteten en nästintill enkönad manlig 
miljö. Från och med början av 1870-talet kunde kvinnliga studenter förvisso 
skriva in sig, men det var inte särskilt många som utnyttjade denna möjlig-
het. Studenterna kom följaktligen sällan i kontakt med jämnåriga kvinnor, 
även om många studenter emellanåt inbjöds till familjeumgänge, exempel-
vis hos nationsinspektorerna. Ann Margret Holmgren försökte i slutet av 
1880-talet anordna särskilda familjeaftnar för att bereda fler studenter den-
na möjlighet, men verksamheten upphörde till följd av sedlighetsdebatten 
på våren 1887. Helt utan grund blev initiativtagerskan beskylld för att ägna 
sig åt renodlad koppleriverksamhet, varför många familjer drog öronen åt sig 
och vägrade att låta sina döttrar deltaga i något som hon hade med att göra. 
En mer regelbunden kontakt hade studenterna med värdshusens servitriser 



381

stUdentens vardag oCh Fest

och, inte minst, med prostituerade. Det var vanligt förekommande att stu-
denterna vände sig till glädjeflickor, även om detta av förklarliga skäl bru-
kar förbigås med tystnad i studentmemoarskildringarna. Rent krasst fanns 
knappast några andra alternativ än att leva i celibat i halvtannat decennium 
eller längre. Ingen student kunde gifta sig innan han hade lämnat studierna 
bakom sig och dessutom erhållit en trygg anställning och plats i samhället. 
Vägen dit var, som vi har sett, mycket lång, eftersom studiegången ännu un-
der 1870-talet var helt oreglerad och överliggeriet utbrett. Den mest kända 
bordellen vid Dragarbrunnsgatan 59 frekventerades framför allt av studenter. 
Gustaf Fröding har skildrat studenternas umgänge med prostituerade i dik-
terna ”En Upsala-flicka” och ”Studentkårens dotter”, men någon anledning 

Imperfectum
Imperfectum vid Västgötaspången tillhörde de mest omtalade studentbostadshusen i Upp-
sala. Huset hade tillhört den originelle akademikursorn Anders Bergholm och bestod av 
flera fristående träbyggnader, som byggts ihop. Ägaren själv blev smått berömd för sin 
förmåga att inom någon vecka kunna uppbringa ett nytt kyffe så snart en hugad hyresgäst 
anmälde intresse. De ständiga om- och tillbyggnaderna innebar att huset aldrig färdigställ-
des utan förblev ofullbordat, därav smeknamnet. Här bodde bland andra Karl Staaff och 
Nathan Söderblom. Ragnar Josephson har skildrat huset i sin universitetsroman Imperfek-
tum (1920). Den legendariska studentkasernen revs 1965 och därmed försvann husets 
tretton studentrum. Imperfectum var svårt angripet av husbock, varför man befarade att 
intilliggande fastigheter skulle taga skada.

Imperfectum strax före rivningen på 1960-talet. Fotografi av Bertil Söderquist.
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att idyllisera detta inslag finns naturligtvis inte. Med prostitutionen följde 
veneriska sjukdomar, oönskade graviditeter och social misär. Redan under 
Carl Eens tid som polismästare på 1870-talet gjordes försök att motarbeta 
prostitutionen, men resultatet uteblev. På hösten 1888 beklagade tidningen 
Upsala sakernas tillstånd, även om prostitutionen mindre betraktades som 
en humanitär fråga än en ordningsfråga: ”Sålunda förekommer nästan alltid i 
närheten af sådana hus, i hvilka prostituerade fruntimmer inhysas, gatubul-
ler och oväsen nattetid, och vi hafva under årens lopp mottagit många insän-
da uppsatser med bittra klagomål häröfver. Och det är numera vida sämre 
stäldt härutinnan än förr, emedan det öfverklagade onda då var inskränkt 
till ett begränsadt område i en utkant af staden, men nu deremot innästlat 
sig äfven i andra stadsdelar.” Under 1890-talet lades en rad bordeller ned på 
grund av ordningsstörningar, men verksamheten vid Dragarbrunnsgatan 59 
pågick fram till 1902. Nedläggningen av den ryktbara bordellen berodde 
inte på att polisen ville förbjuda prostitutionen som sådan. Ordningsmakten 
fruktade däremot att bordellens existens skulle leda till oroligheter mellan 
studenter och soldaterna vid Andra Svea artilleriregemente (senare Upp-
lands artilleriregemente, A 5), vilket förlades till Uppsala 1901.

Studentkåren

Uppsala studentkår grundades i mars 1849 för att skapa ”en laglig form för 
de sammankomster och beslut, som ej rörde nationerna som sådana, utan 
som samfälld Corps”. Kåren blev således ett slags överorganisation, vilken 
samlade de olika nationerna. Dess funktion var huvudsakligen ceremoniell 
och representativ, men under 1850-talet lades grunden till ett bibliotek och 
en växtsamling. Några år senare började studentkatalogen utgivas i kårens 
regi. Arbetet med katalogen leddes av en redaktör som utsågs i början av 
varje termin.

Till skillnad från nationerna omtalades inte studentkåren i universitetets 
statuter. Kåren var heller inte, som nationerna, ålagd att utse en inspektor 
bland professorerna, vilket innebar att den var sin egen herre. Samtidigt 
hade nationerna ett starkt inflytande över kåren. Varje nationsmedlem blev 
automatiskt medlem av studentkåren, som således bestod av universitetets 
samtliga studenter. Fram till 1902 var endast nationernas förste kuratorer 
valbara till posten som studentkårens ordförande. Själva valet administre-
rades dock av kåren, vars samtliga medlemmar hade rätt att deltaga. Valet 
skedde med slutna sedlar för en termin i taget. Det var dock brukligt att 
sittande ordförande omvaldes en gång, varför hans mandattid i regel varade 
minst ett läsår. Studentkåren leddes av en direktion, vilken bestod av förste 
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kuratorerna för samtliga tretton nationer. Dessutom hade de nationer vars 
medlemsantal översteg trettio rätt att välja ytterligare en direktionsledamot 
för varje påbörjat nytt trettiotal medlemmar. Gränsen höjdes senare från 
trettio till femtio medlemmar. Studentkårens tillkomst innebar att kura-
torskonventets betydelse minskade. Från början av 1850-talet och fram till 
slutet av 1910-talet bedrevs kuratorernas samarbete huvudsakligen inom 
ramen för kårens direktion. Kuratorskonventets alltmer fåtaliga samman-
komster ägnades mestadels åt nationernas bidrag till Akademiska sjukhuset 
samt vissa disciplinfrågor.

I jämförelse med samhället i stort framstod studentkåren som en demo-
kratisk korporation, vilken förenade studenter från olika samhällsklasser. I 
studentkatalogen utmärktes dock de adliga studenterna, eftersom börds-
titel angavs. Detta bruk ansågs strida mot kårens inre jämställdhetsideal, 
varför det blev ifrågasatt. I januari 1879 cirkulerade exempelvis ett upprop 
bland kårens medlemmar med lydelsen: ”Öfvertygade om, att den jämlik-
het inom studentkåren, som ofta betonats, och som, oberoende af några års 
åldersskilnad, enligt vår åsigt väl höfves en kår, bestående af fäderneslan-
dets bildningssökande ungdom, ingalunda öfverensstämmer med det skarpa 
framhållandet af bördens glans, anhålla undertecknade, det studentkårens 
direktion behagade fästa afseende vid vår önskan, att hädanefter bördstit-
larne ’grefve’ och ’friherre’, ej måtte utsättas vid aktiva studenters namn uti 
studentkatalogen.” Uppropet följdes av en tidningsdebatt i Upsala-Posten.

Kåren framträdde som representant för studentkollektivet vid jubelfes-
ter, uppvaktningar, årliga högtider och andra ceremoniella tillfällen. Dess-
utom förfogade den över ett förnämligt bibliotek, inrättat 1852 genom en 
donation från Skandinaviska sällskapet. Biblioteket var främst inriktat mot 
skandinavisk litteratur, men fick även en utpräglat matematisk-naturveten-
skaplig karaktär när matematikern Carl Johan Malmstens boksamling do-
nerades testamentariskt 1886. Förutom böcker inom den rena matematiken 
omfattade det Malmstenska biblioteket åtskilliga arbeten inom ämnen som 
mekanik, fysik, meteorologi och astronomi.

I det vardagliga livet spelade däremot kåren en begränsad roll. Genom 
hela epoken mellan 1852 och 1916 var det inom nationerna, matlagen och 
ämnesföreningarna som studenterna fann den dagliga samhörigheten och 
gemenskapen. De flesta festligheter skedde inom nationernas hägn, även om 
kåren organiserade vårfester och – ehuru med långa intervall – studentkar-
nevaler och kårbaler. I början av 1900-talet arrangerade kåren även några 
så kallade kåraftnar, med bland andra Georg Brandes och Vitalis Norström 
som inbjudna gäster. Någon succé blev det knappast, då det redan förekom 
ett rikt utbud av föreläsningar och diskussionsaftnar i nationernas och olika 



384

Uppsala Universitet 1852–1916

studentföreningars regi. Konsthistorikern Axel Romdahl, som anlände till 
Uppsala 1898, berättar i sina memoarer att studentkåren var ”i alla händel-
ser för oss yngre studenter, mera ett namn än en verklighet”. Verdandisten 
 Edvard Eilert Christie-Linde har uttryckt sig ännu skarpare. Kåren var, en-
ligt hans förmenande, ”hufvudsakligen en festdekoration, en svans åt den 
stora akademiska pudeln att vifta med, när någon idol skall hyllas och fäg-
nas, betydelselös i hvarje hänseende för studenternas samlif, utan syfte att 
vara ett verkligt föreningsband dem emellan och utan förmåga att vara det”.

I slutet av november 1852 genomförde studentkåren en minnesfest för 
den bortgångne prins Gustaf i den iskalla och ouppvärmbara Carolinasa-
len. Under ett samkväm på kvällen efteråt började man dryfta frågan om 
att skapa en byggnadsfond inom kåren, vilket hade skett vid nationerna 
redan några decennier tidigare. Förebilden var Akademiska föreningen i 
Lund. Förslaget om en byggnadsfond framfördes av director musices J.A. 
Josephson, som hoppades kunna musicera i en uppvärmd och tempererad 
konsertsal i framtiden. Hans idé föll i god jord. Vid den efterföljande teck-
ningen insamlades sjuttiosju kronor (av vilka Josephson själv bidrog med 
tjugofem).

Redan 1855 började kåren diskutera inköp av en tomt för ett framtida 
kårhusbygge. Ursprungligen riktades blickarna mot kvarteret Trädgården, 
men i början av 1860-talet gällde intresset främst den så kallade Slottste-
gelhagen nedanför Slottsbacken. Förhandlingarna – som fördes både med 
staden och universitetet – blev dock resultatlösa. Senare försökte kåren för-
värva den så kallade Stallplanen för att där uppföra ett kårhus. Universitetet 
avböjde under hänvisning till att platsen var tänkt för ett framtida nytt 
universitetshus. I mitten av 1870-talet fastnade kåren i stället för kvarteret 
Slottskilen, strategiskt beläget mellan Odinslund och Öfre Slottsgatan med 
omedelbar närhet till föreläsningssalarna i Gustavianum, konsistoriehuset 
och till det planerade nya universitetshuset. År 1876 genomfördes det för-
sta tomtförvärvet vid Odinslund. Två år senare inköptes den intilliggande 
tomten vid Öfre Slottsgatan. De ekonomiska medlen för dessa tomtförvärv 
tillkom till stor del genom de stödkonserter som Allmänna Sången under ett 
kvartssekel hade anordnat till förmån för byggnadskassan.

Under de decennier då byggnadskassan samlades ihop var kåren för-
lagd till olika adresser. Det allra första kårkansliet inrättades i bottenplanet 
på Stockholms nations hus. Därifrån flyttade man 1863 till nya lokaler vid 
Drottninggatan 4, på vilken adress kåren fanns kvar till 1868. Därefter in-
hystes kåren in i Ekermanska huset, som blivit ledigt sedan länslasarettet 
året dessförinnan hade flyttat till det nya Akademiska sjukhuset. Kårens 
sammankomster hölls dock vanligen i Gustavianums Auditorium majus.



385

stUdentens vardag oCh Fest

I slutet av 1870-talet hade kåren inköpt tomtmark och man hade dess-
utom tagit fram en ritning till ett storslaget kårhus, framställd av Per Ulrik 
Stenhammar. Varken Stenhammars eller Claes Grundströms några år senare 
presenterade förslag kom dock att bli utförda. När universitetshuset med 
aulan stod klart 1887 minskade behovet av ett kårhus med konsertlokal, 
varför följaktligen Allmänna Sångens entusiasm för kårhusprojektet blev allt 
svalare. Under 1890-talet försvann byggnadsfrågan från dagordningen.

Studentkårens hyreskontrakt i Ekermanska huset löpte ut på våren 1885, 
varför man undersökte möjligheten att få hyra lokaler i Östgöta nations nya 
hus. Någon lösning nåddes dock ej; i stället inhystes kåren under några år i 
det så kallade Löfska huset vid Östra Ågatan 27. Under tio år, från 1891 till 
1901, var kåren förlagd till övre våningen på Gillet. Därefter huserade kåren 
i övre paradvåningen på Östgöta nation fram till 1937, då den flyttade till 
Oxenstiernska huset. Innan det befintliga kårhuset stod klart på 1960-talet 
var kåren under några år förlagd till S:t Johannesgatan 10 A.

Karnevaler och spex

Studentkåren framträdde huvudsakligen i samband med fester och upp-
vaktningar av olika slag. Dessa årliga festligheter hade funnit sin form redan 
innan kåren bildades. Gustaf Vasa-firandet inleddes när kungens byst av-
täcktes på Slottsbacken den 6 juni 1827. Firandet av valborgsmässoaftonen 
anknöt till en gammal svensk tradition, men sången vid Slottsbacken är be-
lagd sedan 1828. På Carl XII-dagen 1830 tågade en kör bestående av 250 sång-
are ned till Stora torget sjungandes ”Vikens tidens flyktiga minnen”. Det var 
första gången sedan 1819 som kungens minne högtidlighölls på dödsdagen, 
men därefter blev det årliga 30 november-firandet en bestående tradition. 
Under 1850-talet flyttades Carl XII-firandet från Stora torget till Skyttean-
ska valvet och Domtrappan, där fackeltåg genomfördes. Gustaf Adolf-firan-
det den 6 november uppstod 1832 i samband med 200-årsminnet av Lützen. 
Året därpå invigdes obelisken i Odinslund, som därefter blev Gustaf Adolf-
firandets samlingspunkt. Unionsdagen den 4 november utgjorde från mitten 
av 1850-talet en femte officiell festdag, vars mer formella del ägde rum vid 
Carl Johans byst i Carolinaparken. Till detta kan läggas den nordiska festen 
samt vårfesten, vilka firades årligen från och med 1840-talet. Den sista nord-
iska festen hölls 1904, och samma år genomfördes det sista unionsfirandet. 
Vårfesterna förekom dock in på 1960-talet.

Vårens ankomst brukade firas av studenterna första maj, men efter en 
tid skildes vårfesten från det traditionella första maj-firandet, vilket pågick 
under två dagar, valborgsmässoafton och första maj. Under eftermiddagen 
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första maj genomfördes de så kallade nationshälsningarna, varvid de olika 
nationerna tågade med sina fanor för att gästa andra nationer. Eftersom alla 
nationer var i rörelse kunde det inträffa att uppvaktningen möttes av en tom 
nationslokal, som man likafullt kunde använda en stund. Under 1880-talet 
svalnade intresset för denna sed, som slutligen dog ut i början av 1900-talet.

Vårfesterna genomfördes i mitten av maj, ursprungligen ute på Polacks-
backen. Traditionen hade etablerats under 1840-talet, även om vårfester i 
mer blygsam skala förekom redan i slutet av 1830-talet. Vid vårfesterna fö-
rekom enklare utklädnader. År 1839 genomförde Södermanlands-Nerikes 
nation ett tornerspel med riddare och stridsdomare, vilket blev bekant som 
”tornerspelet vid Eklundshof” och utgjorde ett slags upptakt till det upsali-
ensiska karnevalsfirandet.

År 1841 genomfördes den första egentliga majkarnevalen under medver-
kan av flera nationer. Karnevaler vid Eklundshof anställdes även 1842 och 
1843, men från och med 1845 antog de större proportioner, varvid i stort 
sett alla nationer var engagerade. Karnevalsinslag förekom även under de 
följande åren, men omfattningen varierade. I karnevalen 1855 hade endast 
fem av nationerna kostymerat sig, men även de övriga deltog i festen på Po-
lacksbacken. Året därpå inställdes både karnevalen och majfesten på grund 
av ett kraftigt och ihållande snöoväder. År 1859 medverkade endast Öst-
göta nation, som gestaltade kejsar Faustin I Soulouques resa från Haiti till 
Frankrike. Kejsaren med entourage fördes i tre båtar från Haiti (Hagalund) 
till Calais (Flustret), där de landsteg för att sedan föras genom Uppsala fram 
till nationslokalen i Linnéträdgårdens orangeri, vilket skulle föreställa Paris. 
Karnevalen 1861 samlade bara några få nationer. Stockholms nation hade 
valt temat ”Den gamla och nya tiden”. Karnevalsdeltagarna häcklade bland 
andra August Blanche och redaktörerna August Sohlman och Carl Uggla, 
vilka hade tagit parti för en flyttning av universitetet till Stockholm.

Studentkarnevalen 1865 fick betydligt större proportioner. Omkring 
9 000 åskådare följde tåget, som återigen gick till Polacksbacken. Det all-
varliga försöket att återuppliva karnevalstraditionen slog inte väl ut. Under 
1870-talet förekom endast enskilda ansatser till firande. På våren 1876 in-
lämnades en skrivelse till studentkårens direktion, varvid samtliga natio-
ners klubbmästare gemensamt föreslog att den kommande vårfesten skulle 
firas med ett karnevalståg. Förslagsställarna framhöll att önskemål om kar-
nevaler ofta hade uttryckts under de föregående åren, och att förhållan-
dena i Lund, där årliga karnevaler anordnades, visade att dessa bidrog till 
”utbildande och stärkande af en sann kåranda”. Vid en allmän studentsam-
mankomst några veckor senare avslogs framställningen, huvudsakligen på 
grund av tidsbrist.



387

stUdentens vardag oCh Fest

Förhoppningarna förverkligades först 1880. Studentkårens karneval vid 
vårfesten detta år formades till en hyllning av Vegaexpeditionen, som några 
veckor tidigare hade återvänt till Stockholm och som befann sig i Uppsala 
med anledning av universitetets hyllningsfest. Under den följande karneva-
len mottogs Nordenskiöld och Palander av ett antal till dansande isbjörnar 
utklädda studenter. Karnevalen och universitetets Vegafest lockade om-
kring 2 100 besökare, vilket gjorde arrangemanget till det största som Upp-
sala hade upplevt sedan jubelfesten 1877. 

Vegakarnevalen 1880 väckte nytt liv i karnevalsandan. Därefter genom-
fördes karnevaler ungefär var femte år. Stor möda nedlades på att formu-
lera teman och program. Kvartetten Axel N. Lundström, Gustaf Nordlund, 
Ernst Meyer och Edvard Petrini hade debuterat som textförfattare i sam-
band med Vegakarnevalen och de bar det huvudsakliga ansvaret även för de 

Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton var under 1800-talet, liksom i dag, studenternas stora festdag, låt vara 
att den för ett drygt århundrade sedan hade en viss konkurrens, bland annat från det årliga 
unionsfirandet den 4 november. Dåtidens studenter samlades på sina respektive nationer 
för att fira valborg. Under kvällen begav de sig, under nationsfanorna, till Stora torget, som 
utgjorde en stor mötesplats. Gemensamt tågade nationerna därefter till Slottsbacken, där 
studentsånger avsjöngs klockan 21 på kvällen. 

Valborgsfirandet i Uppsala 1868. Teckning av Gustaf Broling i Ny Illustrerad Tidning.
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kommande karnevalernas program. Lundström och Nordlund medverkade 
till och med karnevalen 1900, Meyer och Petrini ända fram till den sista 
karnevalen 1910. Karnevalerna blev mer omfattande, men det innebar att 
flera av dem gick med ekonomisk förlust. Den följande karnevalen, som 
ägde rum i maj 1884, hade temat ”Ur vår tids forskning”. De respektive na-
tionerna gestaltade olika fakulteter och discipliner. Stockholmarna, som re-
presenterade juridiken och rättsväsendet, tog chansen att häckla den lokala 
polismakten, särskilt polismästaren Edvard Raab. Studentkarnevalen 1889 
hade temat ”Europa förr och nu”, vilket var lämpligt eftersom man samtidigt 
firade 100-årsminnet av franska revolutionen. Antalet deltagare uppskat-
tades till närmare 6 000. Talet till kvinnan vid den efterföljande middagen 
hölls av Erik Axel Karlfeldt.

Nästa karneval hölls 1895, men studentkårens intresse hade varit mycket 
måttligt och karnevalen kom till stånd först efter lång debatt. Projekten var 
ekonomiskt riskabla och hade tidigare blivit förlustaffärer för kåren. Fem år 
senare erbjöd karnevalen goda möjligheter att gestalta några ”Grundlinier 
till det 19de Århundradets historia”. År 1905 hade man som tema valt ”De 
13 muserna”. Den sista studentkarnevalen hölls 1910. Denna gång var det 
universitetet självt och den akademiska kulturen som stod i fokus, eftersom 
temat var ”Universitas Regia Upsaliensis: Bilder ur det akademiska lifvet 
i forntid, nutid och framtid”. Bland dem som häcklades denna gång fanns 
den fruktade tentatorn David Davidson och filosofen Hans Edfeldt, som 
uppfattades som en hopplös relik från boströmianismens glansdagar. An-
spelningar gjordes även på Svante Arrhenius’ uttalanden i Aftonbladet till 
stöd för huvudstadsuniversitetet och på universitetets föga hjärtliga förhål-
lande till ecklesiastikministern Hugo Hammarskjöld. Trots att karnevalen 
slog publikrekord – omkring 15 000 karnevalsbiljetter såldes till Botaniska 
trädgården – blev det ingen fortsättning på den upsaliensiska karnevalstra-
ditionen. Detta berodde bland annat på krigsutbrottet 1914, men även på de 
återkommande svårigheterna att få arrangemangen att gå ihop ekonomiskt.

En rad mindre, ofta improviserade, karnevaler förekom dessutom vid si-
dan av de större. Mest känt är kanske Sten Sture-tåget den 1 maj 1903, vilket 
var ett slags inlägg i den långdragna debatten om Sten Sture-monumentets 
utformning och placering. Ett antal studenter, utklädda till Sten Sture den 
äldre med följeslagare, marscherade till Riddartorget, där studenterna ville 
att monumentet skulle placeras. Skulptören Carl Milles hade däremot för-
ordat en placering vid Tunåsen intill Gamla Uppsala. Karnevalståget – i vil-
ket Uppsalaoriginalet Magnus ”Cyklopen” Johansson gestaltade Sten Sture 
– lockade många åskådare. Bland de övriga deltagarna märktes tecknaren 
Axel Lekander, historikern Gunnar Julin, slavisten Richard Ekblom och 
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medicinaren Nils Witt, vilka samtliga var medlemmar av det humoristiska 
sällskapet Fuktklubben.

I slutet av 1830-talet hade en teater inrättats i Uppsala, trots motstånd 
från flera professorer. Under det följande decenniet framträdde Pierre De-
lands trupp på teatern och teaterintresset spreds till studenterna. Inom flera 
nationer förekom livlig teaterverksamhet under 1800-talets andra hälft. 
Samtliga nationer hade en teaterförman och teatergarderob, men engage-
manget var störst inom Stockholms nation, vars medlemmar i högre grad 
än andra nationers hade kommit i kontakt med teatern. Några drivande 

Studentkarnevaler i Uppsala
Studentkarnevalen 1895 genomfördes under temat ”Genom världsrymden eller bebodda 
världar”, vilket anknöt till den franske astronomen Camille Flammarions uppmärksammade 
bok Bebodda verldar, som utkom i svensk översättning redan på 1860-talet. Programmet 
innehöll, som brukligt, flera dagsaktuella anspelningar. Detta visade sig vara känsligt och ryk-
ten gjorde gällande att några politiska inslag hade fått strykas på grund av påtryckningar från 
både universitetsledningen och ”högre makter” i Stockholm. Tidningen Fyris, vars redaktör 
Vilhelm Lundström samtidigt var ordförande för studentkåren, dementerade att universite-
tet hade ställt några krav, men medgav att hänsyn hade tagits till önskemål från huvudstaden: 
”Fanns det några högre makter, så funnos dessa i Stockholm, och dessa högre makters hela 
inverkan bestod i en begäran i andra hand, att ingen riksdagsman skulle porträttlikt karrike-
ras. Hvilket som bekant ej heller skedde.”

Karnevalståget anno 1895 i Botaniska trädgården.
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krafter var Eugène von Stedingk, Uno Skoglar Bergström, Knut Erik Hilde-
brand Uggla, Edvard Forssberg, Nils Personne, Isidor Lundström och Ernst 
Meyer. Nationernas teaterverksamhet omfattade även mer seriös dramatik, 
men framför allt framfördes spex. Dessa kunde utgöra parodier på litterära 
arbeten, travestier över historiska ämnen eller skämt kring aktuella frågor. 
En särskild glansperiod för studentspexen inträdde under 1860-, 70- och 
80-talen, då flera av genrens mest kända pjäser tillkom.

Bland de spex som anknöt till dagsaktuella händelser kan nämnas Väst-
göta nations Den nye borgmästaren (1854), vilket skrevs med anledning av att 
landsmannen Napoleon Kindeström blivit utnämnd till borgmästare i Upp-
sala. Vid Stockholms nation framfördes 1863 Upsalia och Holmia, vars intrig 
anspelade på debatten om universitetets flyttning. Av handlingen framgick 
att inte ens huvudstadens egna studenter var tilltalade av tanken att flytta 
universitetet.

Två av de mest spelade spexen, båda tillhörande genren opera buffa, till-
kom vid Södermanlands-Nerikes nation. Det första av dessa, Kärlek och död 
eller Mohrens sista suck, framfördes första gången i april 1865. Handlingen 
tilldrager sig i Granada vid tiden för morernas utdrivande. För librettot sva-
rade Per August Elfvik, medan Julius Bagge och Petrus Blomberg gemen-
samt komponerade spexets originalmusik. Det andra spexet, På Madagas-
kar, hade premiär våren 1870. Till skillnad från Mohrens sista suck parodierar 
den ingen befintlig litterär genre, utan utgör en självständig burlesk pjäs. 
Intrigen tilldrager sig på Madagaskar, som styrs av drottning Uschiameja 
i samarbete med stormoritasken Radamuffo, vilken levererar färskt män-
niskokött och i utbyte begär prinsessan Guttaperchas hand. På ön finns 
vidare översteprästen Uffo och övermänniskogödaren Gluffo. Den franske 
botanisten A la Bonneheure och Uppsalastudenten Rapp blir en vacker dag 
uppspolade på ön, varvid Guttapercha förälskar sig i fransmannen. De båda 
ofrivilliga gästerna undkommer därmed ödet att offras åt gudinnan Rakka 
och bli uppätna. Spexet, som har blivit berömt för sina kvicka visor och ku-
pletter, skrevs av Hugo Montgomery-Cederhielm, som tragiskt avled några 
år senare sedan han fallit från Tiberius’ klippa på Capri.

Isidor Lundströms Cleopatra, som uruppfördes på Stockholms nation 
1865, fick många efterföljare i den historiska spexgenren. Andra välkända 
historiska spex utgör Edvard Forssbergs Roms brand eller kejsar Nero i ka-
takomberna (1873) och Rolf Krake (1880), Tom von Posts Aeneas och Dido 
(1880) samt Henrik Schücks Stora Mogul (1880). Ett av de mest kända spex-
en är Ernst Meyers Erik XIV, ursprungligen uppfört på Stockholms nation 
våren 1875. Spexets slutreplik, som kungen yttrar medan han slevar i sig sin 
sista måltid, har blivit klassisk: ”Ja, lektor Ahlqvist må säga hvad han vill, 
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men nog tusan är det gift i den här ärtsoppan alltid.” Detta anspelar på den 
pågående debatten mellan Alfred Gustaf Ahlqvist och Hans Forssell om 
kungens dödssätt, och utgör ett typiskt exempel på de historiska spexens 
kreativa anakronismer.

Samfundet SHT
Under 1800-talets sista decennier upplevde SHT (”Tratten”) en storhetstid. Bland dess 
medlemmar märktes en lång rad professorer, konstnärer, författare och musiker. Trattens 
inflytande sågs inte alltid med blida ögon. Det gick så långt att skribenten ”Scævola Up-
saliensis”, som 1895 angrep universitetsförhållandena i Uppsala i Erik Thyselius’ tidskrift 
Nordisk revy, hävdade att ordensbröderna i hemlighet utverkade ekonomiska anslag ur 
universitetets reservfond till varandra och tillade: ”A propos föreningen SHT så förtjä-
nade den sitt eget kapitel. På många håll fordras nog här i staden en noggrann kännedom 
i trattheraldiken; men så behöfver man ej vara en kvick karl, men en stark, som står för 
byråkratiska benknep.” Universitetets rektor Thore M. Fries, som själv var medlem i SHT, 
bemötte anklagelserna i Fyris: ”Då förf. kommer framdragande med exempel på huruledes 
personer erhållit penningebelöningar ur reservfonden, hvarvid en väsentligt medverkande 
orsak varit deras förtjänster inom det privata ordenssällskapet SHT, så är denna berättelse 
af så fullödigt genomkomisk art, att man måste vara förf. tacksam för det goda skratt, som 
han därigenom beredt många af sina läsare.”

Tre tongivande ledamöter i SHT fotograferade vid en sammankomst i Rosersberg den 29 
maj 1892. Från vänster växtbiologen Axel N. Lundström, konst- och litteraturhistorikern, 
tillika samfundets stormästare, Carl Rupert Nyblom samt medicinaren Alfred Levertin. 
Fotografiet är taget av Alexis Hasselquist.



392

Uppsala Universitet 1852–1916

En särskild genre utgör de spex vilka parodierar existerande litterära 
genrer. Ibsens dramer erbjöd åtskilligt tacksamt stoff; ett exempel utgör 
Axel Ahlströms Jean Gangère, som trycktes 1884. Till de litterära parodi-
erna hör dessutom ett av de mest klassiska spexen, nämligen Ah! (1890). 
Detta var ursprungligen en norsk pjäs, författad av Harald Schmid 1883, 
vilken Ernst Meyer översatte till svenska. Ah! parodierar framför allt Eugène 
Scribes och Victorien Sardous salongsstycken.

Spexen växte ursprungligen fram inom nationerna, men spred sig snart 
till andra föreningar vid universitetet, till exempel Upsala Läkareförening 
och Philochoros. Inom Kvinnliga studentföreningen tillhörde spex återkom-
mande inslag. Det mest bekanta utgör Klara Johansons Så fruktas en arg-
bigga, som framfördes på Gillet 1897. Bernhard Jacobowskys Ett äventyr i 
pancreas (1915) tillhör de mest omtalade medicinarspexen. 

Spextraditionen odlades även inom andra sällskap, inte minst bland de 
mer sekreta studentordnarna. Arvet från 1830-talets Turkiska musiken och 
det följande decenniets juvenaler fördes vidare av Tratten, det ordenssäll-
skap som hade avgjort störst betydelse bland studenter och akademiker un-
der 1800-talets senare hälft. Tratten tillkom på våren 1844 men inte förrän 
1850 inträdde en verklig kontinuitet. I likhet med Turkiska musiken och 
Juvenalerna antog alla ledamöter ett särskilt ordensnamn. Under 1850-talet, 
då benämningen SHT antogs, inrättades filialloger i Stockholm och Kalmar. 
Under flera decennier leddes SHT:s upsaliensiska moderloge av Carl Rupert 
Nyblom, varvid Tratten blev en mötesplats för studenter, konstnärer, tonsät-
tare och författare. Många av dem medverkade i årsskriften Tal och kväden 
i Samfundet SHT.

Gunnar Wennerberg, Juvenalernas centralfigur, kallades 1865 till leda-
mot av SHT, där han antog ordensnamnet Gamle Vane och omgående er-
höll den högsta graden Apollo-Broder. Detta hindrade emellertid inte några 
studenter från att återuppväcka juvenaleriet i form av JuvenalOrden, grun-
dad på våren 1907. De drivande krafterna inom JuvenalOrden var teologen 
August Lindh och medicinaren James Heyman. Dessa båda drog upp de 
sista planerna för sitt ordenssällskap under en promenad längs Östra Ågatan 
i oktober 1906. Alldeles intill Västgötaspången skall de högtidligen för var-
andra ha förklarat det Wennerbergska juvenaleriet återuppväckt. Även om 
det inte förelåg någon historisk kontinuitet – Lindh och Heyman var födda 
fyrtio år efter Juvenalernas avsomnande – uppfattade de sitt sällskap som 
ett återupplivande av traditionen från 1840-talet. Tillsammans med bland 
andra juristen Harald Adelsohn och medicinaren Einar Göthlin använde de 
vintern 1906/07 för att tillverka rekvisita och utföra andra förberedelser. I 
april 1907 genomförde JO, som sällskapets namn ofta förkortas, sin första 
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sammankomst på Gillets bakficka. Vid detta tillfälle antogs dessutom Juve-
nalOrdens emblem, ritat av Göthlin, vilken föreställer en uggla sittande på 
ett J i ett O. JuvenalOrdens grundare August Lindh har framför allt blivit 
förknippad med texten till studentsången ”O, gamla klang och jubeltid”, 
en översättning till svenska från den tyska ”Oh, alte Burschenherrlichkeit”. 
Ursprungligen skrevs ”O gamla klang och jubeltid” för JuvenalOrden, men 
sången har fått stor spridning och torde vara en av de mest kända student-
sångerna. Några år senare började JO framträda med offentliga spex, vilken 
tradition sällskapet fullföljde genom hela 1900-talet.
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StUdenternas organisation i olika nationer var reglerad i universitets-
statuterna. Studentkåren nämndes över huvud taget inte i statuterna 

förrän 1908. Det innebar att nationsväsendet utgjorde det medel univer-
sitetsmyndigheterna hade för att hålla samman och övervaka studentkol-
lektivet. Universitetet hade ännu mot slutet av 1800-talet karaktären av 
ett fadersvälde, inom vilket nationerna hade stor betydelse. Deras stadgar 
skulle exempelvis godkännas av konsistoriet innan de vann laga kraft. Uni-
versitetsstatuterna från 1852 föreskrev att alla som inskrevs vid universitetet 
måste söka inträde i någon av de olika nationsföreningarna omedelbart efter 
studentbrevets mottagande. Den enskilde studenten kunde inte fritt välja 
vilken nation han ville tillhöra. Han var endast berättigad att söka inträde i 
den nation som omfattade hans eller hans föräldrars födelseort, alternativt 
den nation som motsvarade det läroverk i vilket han studerat. Dessutom 
ägde han rätt att ingå i den nation som hans far hade tillhört. Genom inträ-
det i nationen förband han sig att följa universitetets statuter och nationens 
stadgar. Dessa regler förblev i allt väsentligt giltiga genom hela epoken och 
infördes även i statuterna av år 1916.

Nationerna och fadersväldet

Nationerna syftade till att befrämja flit, sedlighet och god ordning bland 
sina medlemmar, men skulle också bereda dem tillfälle till inbördes biträde 
och understöd. Medlemskapet innebar att man blev berättigad till allt från 
rätt till vård vid sjukdom till att äga tillträde till de kyrkbänkar som natio-
nen hyrde vid gudstjänster i domkyrkan. Inom nationerna fanns ett rikt 
föreningsliv med körer, talföreningar, teaterverksamhet och idrottsklubbar. 
Dessutom erbjöd nationen en social gemenskap, där både fester och spex 
förekom. Vid dödsfall kunde landsmännen bistå med begravningshjälp. 
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Nationsbiblioteken hade stor betydelse, eftersom universitetsbiblioteket 
inte var lika tillgängligt för studenter som under senare tider. Utlåningen 
omfattade även naturaliesamlingar och mineral. Flera av nationerna hade 
egna tidningar, vars utgivning skedde mer eller mindre regelbundet, ofta i 
anslutning till spex. Södermanlands-Nerikes’ Göken, Västmanlands-Dalas 
Dalpilen, göteborgarnas Friskytten, norrlänningarnas Bergufven, östgötarnas 
Bikupan och kalmariternas Spyflugan utgör några exempel. 

Nationernas ställning var inte okontroversiell. Juristen Johan Adolf 
Thurgrens anonymt utgivna Hemliga anteckningar om Upsala Akademi 
(1844) utgjorde ett ryktbart angrepp på det i hans ögon ineffektiva och re-
aktionära nationsväsendet. År 1882 framhöll en student i Upsala-Posten att 
nationernas fortsatta existens endast berodde på att ingen visste hur deras 
tillgångar skulle fördelas efter upplösningen. En liknande, låt vara mer nyan-
serad, inställning gav kemisten Per T. Cleve uttryck för i en föreläsning till 
stöd för det egyptologiska museet 1892. Han ansåg att nationerna hade spe-
lat ut sin roll och borde avskaffas. Han anförde flera argument, till exempel 
att kostnaderna var för höga och att somliga inslag – särskilt spexen – inte 
var ägnade att befrämja flit, ordning och goda seder bland landsmännen. 
Genom att sälja nationernas fastigheter skulle man dessutom kunna skapa 
förnämliga stipendiefonder till gagn för de studerande. Vid utländska uni-
versitet hade man klarat sig utmärkt utan nationer, varför man borde göra 
det även i Uppsala. 

Mot detta anfördes att nationerna utgjorde en garant för samhörigheten 
inom studentkollektivet. Förbindelsen mellan nationen och dess hembygd 
innebar att universitetet blev en angelägenhet för hela landet. Utan kontak-
terna med hembygdens donatorer hade nationerna aldrig kunnat uppföra 
egna hus och bygga upp stipendiefonder. Henrik Schücks inspektorstal vid 
Stockholms nations 250-årsjubileum 1899 innehöll ett principiellt försvar för 
nationsinrättningen, där han tvärtemot Cleve framhöll att nationerna hade 
en positiv inverkan på studenterna och därmed på universitetet i dess hel-
het. De som i likhet med Cleve förordade nationernas avskaffande ansåg att 
ämnesföreningarna, det vill säga de vetenskapliga fackföreningarna, kunde 
övertaga nationernas samlade funktion. Någon verklig fara för nationernas 
existens förelåg aldrig, och det var knappast någon omfattande opinion som 
Cleve gjorde sig till tolk för. Vid seklets mitt hade nationerna modernise-
rats och den hierarkiska strukturen tonats ned, vilket innebar att den hårda 
kritik som tidigare framfördes mot nationsinrättningen i stor utsträckning 
tystnade. Från mitten av 1800-talet var studenterna parallellt organiserade 
i nation och en gemensam studentkår, vilket blev en väl fungerande kom-
promiss.
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Under 1800-talets förra hälft skedde de sista nationssammanslagningarna, 
varefter nationernas antal har varit tretton: Stockholms, Uplands, Gästrike-
Hälsinge, Östgöta, Västgöta, Södermanlands-Nerikes, Västmanlands-Dala, 
Smålands, Göteborgs, Kalmar, Värmlands, Norrlands och Gotlands. Fram 
till 1853 fanns dessutom en fjortonde nation, Skånska nationen, vilken dock 
bara omfattade en handfull medlemmar. I mitten av 1880-talet fanns långt 
framskridna planer på att skapa en nationsförening för Skåne och Blekinge, 
men någon sådan kom aldrig till stånd. År 1894 bildades i stället Blekinge 
Gille, vars syfte var att utgöra ett föreningsband mellan blekingar inskrivna 
i övriga nationer. Gillet sammanträdde två gånger per termin och ordnade 
samkväm av olika slag. I slutet av 1800-talet diskuterades även frågan om 
att avskilja de kvinnliga studenterna i en egen nation, precis som en gång 
varit fallet med de adliga studenterna. År 1899 försökte Nils Wohlin, se-
dermera professor i statistik, få till stånd ett uttalande till förmån för saken 
inom Stockholms nation. Propån blev dock nedröstad av landskapet. Någon 
kvinnlig nation inrättades aldrig, men Uppsala kvinnliga studentförening 
erbjöd ett umgänge som påminde om nationslivet.

Genom hela perioden från 1852 till 1916 förblev nationernas inbördes 
proportionerliga förhållande ungefärligen detsamma. De kan indelas i tre 
grupper: stora, mellanstora och små nationer. Till de större nationerna hörde 
framför allt Östgöta och Stockholms. Det inbördes styrkeförhållandet mel-
lan östgötar och stockholmare växlade, men de samlade vanligtvis mellan 
elva och femton procent av det totala studentantalet vardera. Östgöta för-
blev, med några enstaka undantag, den största nationen fram till slutet av 
1870-talet. Under några år i mitten av 1870-talet var nationens dominans 
särskilt eftertrycklig. Höstterminen 1876 uppgick exempelvis antalet lands-
män till 203 samtidigt som Stockholms nation, universitetets näst största, 
samlade 139 medlemmar.

Omkring 1880 skedde en bestående förskjutning till stockholmarnas för-
mån. Från vårterminen 1880 till vårterminen 1913 – således under sextiosju 
terminer i rad – var Stockholms nation den största vid universitetet. Para-
doxalt nog inträdde denna storhetstid samtidigt som en högskola inrättades i 
huvudstaden. Under de första åren av 1900-talet var Stockholms nation un-
der vissa terminer nästan dubbelt så stor som Östgöta, vilken fortfarande ut-
gjorde den näst största nationen. Höstterminen 1900 uppgick stockholmar-
nas andel av det totala studentantalet till drygt tjugo procent; mer än var 
femte student tillhörde således nationen. Detta förhållande avspeglade den 
snabba befolkningstillväxten i huvudstaden. Genom sin storlek skilde sig 
Stockholms nation från de övriga. Detta förhållande inverkade på nationsli-
vet, vilket, enligt mångas uppfattning, blev svagare och mindre intimt än vid 
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andra nationer. Härtill bidrog även den geografiska närheten till Stockholm, 
som gjorde att många landsmän reste hem för att tillbringa veckosluten hos 
föräldrarna. En annan viktig faktor var att nationen var sammansatt av stu-
denter från en rad olika läroverk, vilka inte kände varandra före Uppsala-
tiden. Den sociala sammansättningen inom Stockholms nation avvek dess-
utom från de flesta andras, eftersom påfallande många av medlemmarna var 
ämbetsmannasöner från välbärgade familjer. Stockholms nation, har Astrid 
Cleve skrivit, bjöd inte ”på den minsta ansats till nationell samhörighet eller 
intimitet”, utan var närmast att betrakta som ett slags ”juridisk klubb, där 
unga ämbetsmannafrön sutto och läste tidningen”.

Från och med 1890-talet kunde även Norrlands nation räknas till de 
större nationerna. Under höstterminen 1913 skedde ett trendbrott, då Norr-
lands passerade Stockholms i storlek. För första gången på omkring sextio 
år kunde därmed en annan nation än Stockholm och Östgöta stoltsera med 
att vara universitetets största. Norrlänningarna behöll tätpositionen genom 
hela 1910-talet. Dessförinnan ingick Norrlands i den ganska stora gruppen av 
mellanstora nationer tillsammans med Södermanlands-Nerikes, Västgöta, 
Uplands och Västmanlands-Dala, vilka vardera brukade samla mellan åtta 
och tio procent av studenterna. Värmlands, Göteborgs och Smålands na-
tioner, som var något mindre, organiserade mellan fem och sju procent av 
studenterna.

De mindre nationerna var Gästrike-Hälsinge, Kalmar och Gotlands, av 
vilka den förstnämnda dock var avsevärt större än de båda andra. Gästrike-
Hälsinges andel av studentantalet uppgick till mellan fyra och fem procent, 
men mot slutet av epoken skedde en viss ökning. Höstterminen 1916 sam-
lade nationen drygt sex procent av studenterna och hade då passerat både 
Värmlands och Smålands nationer i storlek. Kalmariternas andel av stu-
dentantalet brukade uppgå till mellan två och fyra procent, gotlänningarnas 
understeg ofta två procent. Dessa båda nationers litenhet framgår ännu tyd-
ligare när medlemstalen redovisas i rena siffror. Höstterminen 1900 omfat-
tade de inalles tjugoåtta respektive tjugofem landsmän. Ännu 1916 bestod 
de endast av sextio (Kalmar) respektive fyrtiofyra (Gotlands) medlemmar. 
Av tradition medräknades endast aktiva medlemmar när nationerna redovi-
sade sina medlemstal; således ingick inte hedersledamöter eller inspektorer.

Nationernas medlemmar var indelade i tre kategorier, exklusive heders-
ledamöterna. De nyanlända studenterna, som kallades recentiorer, blev efter 
ett par terminer befordrade till juniorer. Uppflyttningen skedde visserligen 
genom val men var mest en formsak. Betydligt svårare var det däremot att 
avancera till klassen seniorer. Dessa utgjorde nämligen en exklusiv medlems-
kategori, eftersom antalet platser var begränsat. Reglerna varierade från na-
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tion till nation, men ofta gällde att det fanns en seniorsplats för varje tiotal 
medlemmar. Gotlands nation var den enda som inte hade något slags for-
mell begränsning av antalet. Indelningen av medlemmarna i olika kategorier 
hade en både formell och praktisk betydelse. Vid landskapen, nationernas 
beslutande organ, förekom exempelvis röstgradering mellan de olika kate-
gorierna. En senior hade således ett större inflytande än en recentior.

Nationens främste ämbetsman och ansikte utåt var dess förste kurator, 
som rekryterades bland seniorerna. Till hans uppgifter hörde att samman-
kalla landsmännen till landskap och att där föredraga de ärenden som skulle 
behandlas. Han bar dessutom ansvaret för att landsmännen iakttog flit, sed-

Nationen och disciplinen
Under hela 1800-talet utgjorde nationerna en del av det akademiska fadersväldet och de 
omfattades av universitetets statuter. Nationerna skulle verka för att befrämja flit och goda 
seder bland de studerande, vilket inte bara var tomma ord. Nationen, särskilt dess förste 
kurator och seniorskollegium, spelade en viktig roll för tillämpningen av den akademiska 
jurisdiktionen. Det förekom att initiativ till bestraffningar utgick från nationen, vilket två 
uppmärksammade fall exemplifierar.

År 1869 lämnade östgöten Johan Ferdinand Lindahl-Lindner Uppsala sedan han er-
tappats med att stjäla pengar från en landsman. Genom att lämna universitetet gjorde 
han sig oåtkomlig för den akademiska jurisdiktionen och straffades därför inte. Två år 
senare återvände han till Uppsala för att återupptaga studierna, men landsmännen hade 
varken glömt eller förlåtit hans brott. Efter ingripande från seniorskollegiet anhöll natio-
nen hos mindre konsistoriet om att han skulle relegeras från universitetet. Resultatet 
blev det önskade: Lindahl-Lindner förvisades från Uppsala och uteslöts ur nationen. 
Hans eftermäle sammanfattades på detta sätt i nationsmatrikeln: ”L. var af naturen ut-
rustad med goda anlag både för studier, särdeles språk, och för musik samt skulle nog 
med dessa egenskaper kunnat taga sig väl fram i lifvet, om ej en svag karaktär hade brakt 
honom på förfall.”

År 1871, samma år som Lindahl-Lindner uteslöts ur Östgöta nation, uppdagades att 
norrlänningen Edvard Eilert Christie-Linde hade gjort sig skyldig till en märklig förseelse: 
han hade hjälpt en yngre kamrat genom att avlägga mogenhetsexamen i dennes namn 
och för dennes räkning. När detta avslöjades valde Christie-Linde att självmant utträda 
ur nationen och lämna universitetet. Även han undgick därmed bestraffning. Tio år se-
nare återkom han, varvid han beviljades återinträde endast på villkor att han ställdes 
under inspektors särskilda överinseende. Detta var givetvis en skymf, i synnerhet som 
Christie-Linde vid återkomsten var mer än trettio år gammal. Han försökte rehabilitera 
sig men skaffade sig fiender vid nationen, vilka – efter mer än tre timmars debatt på ett 
landskap – lyckades genomdriva att inspektorsövervakningen skulle kvarstå. Christie-
Linde höll ett bittert Anförande å Norrlands nation (1883), som han även lät publicera. 
Två år senare lyckades han till sist genomdriva att övervakningen avskaffades. År 1888 
skedde en försoning, då Christie-Linde vid fyrtio års ålder utsågs till senior.

Det är möjligt att politiska förhållanden spelade in. Christie-Linde tillhörde Verdandis 
grundare. I samband med sedlighetsdebatten 1887 införde han – under signaturen Hrafn 
Atlason – en polemisk artikel i Ur dagens krönika. Han var gift med zoologen Augusta 
Ärnbäck, som hade tillhört kretsen kring Kvinnliga studentföreningens grundare.
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lighet och god ordning, samt skulle tillse att sjuka nationsmedlemmar erhöll 
omvårdnad. Dessutom ålåg det honom att i början av varje termin överläm-
na en aktuell medlemsförteckning till redaktören för universitetskatalogen. 
Som ersättning för sitt arbete erhöll han ett blygsamt arvode, men till detta 
kunde andra förmåner tillkomma. Förste kuratorn vid Stockholms nation 
hade exempelvis tillgång till fri bostad i nationshuset. Andre kuratorn hade 
huvudansvaret för nationens ekonomiska förvaltning, inklusive byggnads-
kassan. I praktiken fungerade han således som nationens kassör, men vissa 
nationer utsåg en separat skattmästare vid sidan om de båda kuratorerna. 
Därutöver valde nationen en bibliotekarie samt ett antal övriga ämbetsmän 
efter behov. Inom bland andra Värmlands och Gästrike-Hälsinge nationer 
fanns en särskild skelettförvaltare med ansvar för utlåningen av nationsske-
letten. Norrlands nation var den enda som hade en skidförvaltare.

Seniorerna bildade tillsammans seniorskollegiet, vilket hade ett visst in-
flytande över såväl stipendietillsättningar som nationens disciplinära myn-
dighet. Denna disciplinära funktion, som hade en fostrande snarare än juri-
disk karaktär, utgick från korporationsprincipen och varje enskild medlems 
ansvar för att kollektivet inte skulle få dåligt rykte. Efter upprepade var-
ningar kunde en landsman ställas under inspektors särskilda övervakning 
och därmed förlora rätten att deltaga vid nationens förhandlingar och andra 
tillställningar. Både rektor och mindre konsistoriet brukade – vid sin till-
lämpning av den akademiska jurisdiktionen – efterfråga nationens utlåtande 
över den anklagades vandel och tidigare uppträdande vid nationen. Det kun-
de även hända att nationen anmälde hos universitetsmyndigheterna om de 
ansåg att någon av dess medlemmar var förtjänt av en strängare disciplinär 
bestraffning än den nationen förmådde utdela. De flesta disciplinbrotten 
hanterades direkt av förste kuratorn och behövde inte föras vidare till seni-
orskollegiet. De förseelser som beivrades var vanligtvis av lindrig art, exem-
pelvis fylleri. Nationsbetyg utfärdades av en särskild betygskommitté men 
hade mest symbolisk betydelse. Endast i undantagsfall utdelades något an-
nat betyg än det högsta. I äldre tid förekom även en särskild nationsexamen, 
vilken dock blev överflödig när reglerna för avläggandet av studentexamen 
hade stramats upp i början av 1830-talet.

Inspektoratet

Nationerna var enligt universitetsstatuterna ålagda att ha en inspektor, vil-
ken skulle utses bland universitetets ordinarie professorer. Valet bekräfta-
des sedan av konsistoriet. Inspektorerna behövde inte ha någon anknytning 
till nationen eller hembygden; det var inte ovanligt att de rekryterades ut-
ifrån. Det förekom att en professor samtidigt var inspektor för två olika 
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nationer. Allra tapprast var Johan Henric Schröder, som från 1850 till sin 
död 1857 innehade inspektoratet över tre nationer: Gotlands, Kalmar och 
Västmanlands-Dala. 

Inspektorn övervakade all verksamhet inom nationen och hade rätt att 
kalla till landskap när han så fann önskvärt. Flera nationer gav inspektorn 
rätt till ett stort antal röster vid landskapen och alla viktigare beslut som 
fattades i hans frånvaro skulle delges honom innan de verkställdes. I vissa 
fall kunde inspektorn rentav inlägga sitt veto mot landskapets beslut. Detta 
inträffade på Norrlands nation 1882, då Frans Wilhelm Häggström stop-
pade landsmännens beslut att inkalla studentkåren för att få till stånd en 
sympatiyttring för K.P. Arnoldson i religionsfrihetsfrågan. För sitt arbete 
och ansvar erhöll inspektorn ett särskilt honorar, men de hedersgåvor som 
förekom i äldre tid hade däremot kommit ur bruk. Undantag förekom, till 
exempel när norrlänningarna överlämnade ett dryckeshorn i drivet silver 
vid den populäre inspektorn Olof Glas’ avgång 1878. Fyra år senare skänkte 
upplänningarna en dryckeskanna av silver till Carl Benedict Mesterton med 
anledning av att denne innehaft inspektoratet under tjugofem år.

Med uppdraget följde även skyldigheter; det ansågs exempelvis bruk-
ligt att inspektorn med jämna mellanrum skulle taga emot landsmännen 
i sitt hem för att bjuda på umgänge, mat och förplägnad. Inspektoratet var 
förenat med kostnader, men var samtidigt en hedersbetygelse som inte sak-
nade status. Vissa inspektorer utövade ett påtagligt andligt eller ideologiskt 
inflytande över sin nation. Ett exempel är filosofen Christopher Jacob Bo-
ström, under vars inspektorat Norrlands nation blev ett starkt fäste för den 
Boströmska filosofin. Det blev tydligt i december 1865, då representations-
reformen firades på de övriga nationerna. Norrlänningarna, som delade sin 
inspektors vurm för ståndsriksdagen, hälsade däremot inte förändringen 
med glädje. 

Universitetsstatuterna gav endast landsmännen rätt att välja inspektor 
”vid inträffad ledighet”. Nationen kunde alltså inte avsätta sin inspektor; 
denne kunde endast lämna sin post genom att självmant avgå. Inspektorn ut-
gjorde konsistoriets ombud och var därför oavsättlig, även om denna ordning 
ifrågasattes redan under 1840-talet. Formerna för inspektorsvalet aktualisera-
des inom Södermanlands-Nerikes nation 1863. Den sittande inspektorn, his-
torikern F.F. Carlson, hade utsetts till ecklesiastikminister och begärt tjänst-
ledigt från professuren. Han hade däremot inte avsagt sig inspektoratet, men 
trots detta genomförde nationen ett nytt inspektorsval, varvid mineralogen 
Edward Walmstedt utsågs. Valet godkändes trots vissa protester. 

Ett minst lika dramatiskt inspektorsskifte ägde rum vid Norrlands nation 
1899, då historikern Harald Hjärne avsade sig uppdraget efter endast tre år. 
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Avgången var en följd av de konflikter som utbrutit vid sågverken i Sunds-
vallstrakten. Träpatronerna motsatte sig att arbetarna bildade fackförening-
ar. Frågan engagerade många studenter, inte minst inom Norrlands nation. I 
april utfärdades ett upprop till allmänheten i Uppsala med uppmaning om 
ekonomiskt stöd till de strejkande. Initiativet kom från verdandisterna Axel 
Johansson, Ivan Bratt och Georg Stjernstedt. Åtskilliga studenter skrev på 
ett upprop och en insamling till stöd för sågverksarbetarna startades. Bland 
bidragsgivarna fanns ett par medlemmar av Norrlands nation. Samtidigt på-
gick en insamling i hembygden för nationens byggnadskassa, till vilken en 
företrädare för träindustrin i Sundsvall hade lovat att lämna bidrag. Men när 
denne fick veta att det fanns nationsmedlemmar som stödde de strejkande 
krävde han att Harald Hjärne, i egenskap av inspektor, skulle göra offentlig 
avbön å nationens vägnar. I annat fall skulle han draga tillbaka sitt löfte om 
ekonomiskt bistånd. Hjärne tog mycket illa vid sig av denna utpressning. I 
ett brandtal på Gillet den 25 april 1899 försvarade han föreningsrätten sam-
tidigt som han gick till hårt angrepp mot träfabrikörerna. För att ge tyngd åt 
sina ord meddelade han att han i en skrivelse till rektorsämbetet avsagt sig 
inspektoratet. Dock förbehöll han sig rätten att ändra sig inom fjorton dagar 
om ”bidragstecknarne eller ett flertal bland dem innan dess tillkännagifva 
sin önskan, att jag måtte återkalla min ansökan”. Så skedde inte och därmed 
var avgången ett faktum.

Inte bara politiska utan även personliga förhållanden kunde inverka på 
inspektorns ställning, så till exempel när medicinaren Carl Benedict Mes-
terton avsade sig inspektoratet för Uplands nation 1870. Anledningen var att 
han under det förflutna läsåret hade innehaft rektoratet för universitetet, 
varvid han hade kritiserat vissa excesser inom studentlivet och hållit förma-
ningstal till studenterna. Detta uppskattades inte av studentkåren som inhi-
berade den traditionella rektorsuppvaktningen när han avgick. Inför denna 
missnöjesyttring ansåg Mesterton att han inte längre var ”lämplig såsom 
högste styresman för en del af denna kår”. Bland upplänningarna var han 
mycket populär och sedan landsmännen tillställt honom en sympatiadress 
med ett avståndstagande från den övriga kårens agerande beslutade han sig 
för att kvarstå.

År 1889 väcktes inom Östgöta nation förslag om att välja August Vilhelm 
Lundberg till hedersledamot. Den föreslagne, som var lektor vid Högre all-
männa läroverket, hade tidigare varit kurator vid nationen och haft ett gott 
samarbete med dess dåvarande inspektor, teologen Carl Alfred Cornelius. 
Han hade varit redaktör för Upsala-Posten och aktivt tagit del i arbetet med 
det nya nationshuset, som invigdes 1885. Således var han väl kvalificerad 
att väljas till hedersledamot, men det fanns komplikationer. År 1886 hade 
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nämligen fysiologen Frithiof Holmgren efterträtt Cornelius som inspektor 
– och Holmgrens förhållande till Lundberg var betydligt mer intrikat än 
vad landsmännen kände till. Under den så kallade sedlighetsdebatten på 
våren 1887 hade tidningen Fyris publicerat ett mycket grovt påhopp på hans 
hustru, Ann Margret Holmgren, som hade varit närvarande vid den beryk-
tade diskussionen på Gillet. Hennes familjeaftnar, som hon ordnade för att 
erbjuda ensamma studenter möjligheter till familjeumgänge, underhållning 
och dans, avfärdades som renodlad koppleriverksamhet. Hon beskylldes 
även för att dela de åsikter som Hinke Bergegren och andra talare hade ut-
tryckt, eftersom hon inte hade protesterat eller lämnat lokalen. Följden blev 
att stora delar av hennes sociala umgänge upphörde; folk slutade till och med 
att hälsa på henne. Familjeaftnarna upphörde, eftersom inga familjer längre 
ville tillåta sina döttrar att deltaga i något som hon anordnade. Artikeln i 
Fyris, som var orsaken till allt detta, var insänd av den anonyma signaturen 
”Man med sedlig känsla”, men paret Holmgren visste mycket väl att Lund-
berg var författaren. Frithiof Holmgren gjorde därför klart för östgötarna 
att han omedelbart skulle avgå som inspektor om de valde denne man till 
hedersledamot. Hans besked följdes av en principiell diskussion om inspek-
tors rätt att blanda sig i val av hedersledamöter. Många ansåg att Lundberg 
enbart skulle bedömas utifrån det arbete han uträttat inom nationen och att 
hans personliga förhållande till inspektorsparet var ovidkommande. Efter 
ett stormigt extra landskap i februari 1889 beslutade östgötarna – med sjut-
tioen röster mot sextionio – att avslå förslaget om Lundbergs hedersleda-
motskap. Holmgren kunde därmed kvarstå som inspektor.

Debatt och opinionsbildning

I början av 1700-talet hade ett separat disputationsväsende uppstått bland 
nationerna. Disputationskonventen hölls vanligen i samband med land-
skapen, varvid någon av de äldre landsmännen fungerade som opponent. 
Några decennier in på 1800-talet började detta nationsdisputationsväsende 
framstå som förlegat; det var en tom formalitet utan egentlig betydelse. 
Detta avspeglade den tillbakagång som disputationskulturen upplevde vid 
denna tid och vilken befästes genom 1852 års universitetsstatuter, då bland 
annat systemet med disputationer pro exercitio avskaffades. Under 1840-
talet framfördes öppen kritik mot nationsdisputationerna i tidningarna Stu-
dentbladet och Upsala-Correspondenten. Den norrländska nationstidningen 
Berg ufven beklagade 1854 att de närvarande landsmännen visade större 
intresse för ”dagens tidningar och brädspelet” än för disputationsakterna. 
Bruket med disputationer levde kvar in på 1860-talet vid flera nationer. 
I deras ställe inrättades frivilligt uppbyggda talföreningar, vilka – liksom 
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landskapsdiskussionerna – erbjöd möjlighet till praktisk träning i argumen-
tationskonst. 

Under 1800-talets sista decennier inträdde ett större inslag av politise-
ring inom studentlivet i stort. Inom nationerna uppstod såväl radikala som 
mer konservativa grupperingar. År 1868 utspelades en kraftmätning mellan 
de båda fraktionerna inom Uplands nation sedan några landsmän begärt 
att nationen skulle teckna en prenumeration på det radikala skandalbladet 
Fäderneslandet. Begäran avslogs men nationen accepterade ett erbjudande 
från en enskild landsman, som på egen bekostnad lovade att prenumerera på 
tidningen å nationens vägnar. Vid ett nytt landskap kort därefter framträdde 
emellertid teologen Ludvig Nyström, senior vid nationen, och begärde att 
tillåtelsen skulle återkallas. Förslaget följdes av en utdragen debatt, som va-
rade långt in på natten. Fäderneslandets kritiker påpekade att tidningens 
främsta syfte var att väcka hat och fiendskap mellan samhällets olika klas-
ser, varför den inte var ”värd att upptagas i hederligt folks sällskap och man 
fortfarande måste anse dess närvaro å nationens läsrum såsom en skam för 
nationen, trots att det ej vore nationen sjelf, utan blott några dess med-
lemmar, som på densamma prenumererat”. Med knapp majoritet beslutade 
landsmännen att tidningen skulle få vara kvar. Under 1870-talet avstyrde 
Östgöta nations inspektor, teologen Carl Alfred Cornelius, ett förslag om att 
nationen skulle teckna en prenumeration på en liberal Stockholmstidning. 
Den konservativt sinnade grecisten Gustaf Jacobsson lyckades vid samma 
tid förhindra att Dagens Nyheter blev tillgänglig i läsrummet på Smålands 
nation, eftersom han ansåg att den var ”ovärdig att ligga på nationens bord”. 
Här ser vi ytterligare ett exempel på hur dagspressen kanaliserade konflik-
ter inom universitetsvärlden.

Motsättningarna kom ofta upp till ytan i samband med val av hedersle-
damöter. I januari 1884 skulle prins Eugen, som var hertig av Närke, påbörja 
sina studier i Uppsala. Inför prinsens ankomst kontaktade Oscar II inspek-
torn för Södermanlands-Nerikes nation, juristen Victor Nordling, och lät 
antyda att det vore klädsamt om prinsen valdes till hedersledamot. Förslaget 
var knappast uppseendeväckande i sig. Prinsens tre äldre bröder, Gustaf, 
Oscar och Carl, hade blivit valda till hedersledamöter av Värmlands, Got-
lands och Västgöta nationer, vilket motsvarade deras respektive hertigdö-
men. För egen del kunde kung Oscar, som varit hertig av Östergötland, titu-
lera sig hedersledamot av Östgöta nation. Nordling förde förslaget vidare till 
landskapet, där det blev nedröstat. Landsmännen ville uppenbarligen göra 
en markering mot vad de uppfattade som otillbörlig yttre påverkan. Beslutet 
väckte stort uppseende och fick till följd att hela nationen framställdes som 
en samling frondörer. När prinsen några dagar senare anlände till Uppsala 
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skrev han in sig i Stockholms nation, trots att han var hertig av Närke. Nord-
ling avsade sig omedelbart inspektoratet i protest mot landsmännens beslut. 
Nationen hade därefter stora problem att finna en professor som var be-
redd att åtaga sig inspektoratet, men till slut accepterade biokemisten Olof 
Hammarsten uppdraget. Stockholmarna såg snart till att välja prins Eugen 
till hedersledamot. Inför valet höll nationens inspektor Carl Axel Torén ett 
längre anförande och förklarade att han skulle använda sina tio röster till 
stöd för prinsen. Uppenbarligen var man orolig för att det som skett inom 
Södermanlands-Nerikes nation skulle upprepas; det hade varit förödande 
för studentkårens och hela universitetets anseende om prinsen blev ned-
röstad vid ytterligare en nation. Någon anledning till oro förelåg knappast, 
varför valet skedde utan större komplikationer. En liten minoritet, ledd av 
Verdandis grundare Karl Staaff, reserverade sig dock och fick stöd av Da-
gens Nyheter. I Tiden kritiserade Knut Wicksell bruket att ”söka framkalla 
undersåtliga vördnadsbetygelser genom tryck uppifrån”. När prins Eugen en 
tid därefter påbörjade sina studier blev det paradoxalt nog Karl Staaff – i 
egenskap av nyvald förste kurator – som fick hälsa honom välkommen.

På hösten 1884 höll Smålands nation på att slitas sönder av inre motsätt-
ningar till följd av den radikala fraktionens vilja att driva igenom valet av 
Viktor Rydberg som hedersledamot. Smålänningarna hade diskuterat frågan 
redan i samband med jubelfesten 1877, då Rydberg författade sin berömda 
kantat (”Ur nattomhöljda tider”). Långt tidigare hade han utgivit Bibelns 
lära om Kristus (1862), i vilken han förnekade treenighetsläran och Kristi 
gudom. För många konservativa studenter och teologer utgjorde detta en 
dödssynd, varför Rydberg betraktades som en radikal rabulist och kättare. 
Under 1870-talet utövade grecisten Gustaf Jacobsson stort inflytande på na-
tionen, vars ende docent han var. Han var känd för sitt konservativa sinnelag 
och hade, som nämnts, stoppat prenumerationen på Dagens Nyheter. Enligt 
Gustaf A. Aldén, som tillhörde hans vänner, torde han närmast kunna ka-
rakteriseras som reaktionär, ”ty han sade själv, att han fröjdade sig över när 
han märkte något i tiden som gick tillbaka”. Förslag till hedersledamöter 
skulle enligt nationens stadgar först antagas av en tolv man stor nations-
kommitté. Inom denna krets gjorde Jacobsson hätska utfall mot Rydberg, 
eftersom denne hade dristat sig till att uppträda ”mot statskyrkan”. Efter 
detta föll förslaget.

Verdandisten Viktor Millqvist inskrevs vid nationen i början av 1880- 
talet. Han slogs genast av det faktum att Rydberg saknades bland heders-
ledamöterna, trots att han beståtts denna ära vid systernationen i Lund. 
Millqvist fick på omvägar höra talas om vad som hade inträffat 1877, men såg 
till att förslaget förnyades på våren 1884. Jacobsson hade visserligen lämnat 
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universitetet, men den konservativa falangen inom nationen var fortfarande 
dominerande inom nationskommittén. Även denna gång såg de till att Ryd-
bergs namn avvisades. Vid ett landskap kort därefter skulle ledamöterna i 
nationskommittén väljas om. Inför mötet organiserade Millqvist och hans 
anhängare en kupp, varigenom alla sittande ledamöter i kommittén röstades 
bort. Kvar blev endast nationens andre kurator, som enligt stadgarna var 
självskriven som ledamot. I stället inträdde ett antal unga verdandister, som 
omgående reste frågan om Rydbergs hedersledamotskap på nytt. Förfarandet 
väckte förbittring hos de avsatta kommittéledamöterna. Dessa hävdade att 
anständigheten krävde att ett avvisat förslag inte skulle förnyas efter så kort 
tid. För att bemöta detta lade de nya ledamöterna ut namnlistor på nationen 
till stöd för Rydberg; på så sätt ville de framställa saken som att de endast 
tillmötesgick ett utbrett önskemål bland landsmännen. Motståndarna pro-
testerade mot detta tillvägagångssätt, eftersom nationens stadgar endast gav 
en medlem rätt att föreslå val av hedersledamöter, det kunde inte ske av 
flera medlemmar samtidigt. Nationens inspektor Thore M. Fries kallade till 
sig de fyra första undertecknarna av petitionen för att på enskild väg förmå 
dem att draga tillbaka förslaget eller åtminstone skjuta det på framtiden, 
men förslagsställarna vägrade. Till slut utsändes en kallelse till extra land-
skap från nationens förste kurator Natanael Lindskog, där medlemmarna 
skulle taga ställning till ett av honom väckt förslag om Rydbergs utnämning 
till hedersledamot. Under enskilda överläggningar hade Lindskog och in-
spektor Fries enats om att det vore mest klädsamt om förslaget kom direkt 
från förste kuratorn. I november 1884 ägde det avgörande landskapet rum. 
Båda sidorna mobiliserade sina styrkor, men efter en lång diskussion valdes 
Rydberg till hedersledamot med röstsiffrorna sextiofyra mot femtioåtta.

Känslorna svallade nästan lika mycket när Stockholms nation på hösten 
1897 skulle taga ställning till förslaget att välja August Strindberg till he-
dersledamot. För Strindberg talade främst Tom Forssner och Axel Johans-
son medan Karl Hildebrand anförde motsidan. Debatten drog ut på tiden 
så länge att landskapet fick ajourneras och återupptagas följande dag. När 
röstningen till slut kunde genomföras stod det klart att en knapp majoritet 
hade röstat för att välja Strindberg till hedersledamot. Stadgarna fordrade 
emellertid två tredjedels majoritet, varför förslaget ändå inte gick igenom. 
Resultatet lär ha berett nationens inspektor Gustaf Lundquist – som avvak-
tade frågans utgång i ett intilliggande rum – både glädje och lättnad. År 1912, 
kort före Strindbergs bortgång, blev denne på nytt föreslagen till hedersle-
damot och denna gång röstades utnämningen igenom. Nationen fick dock 
aldrig räkna Strindberg bland sina hedersledamöter, eftersom denne vänligt 
men bestämt avböjde: ”Tagen icke illa, men jag måste hänvisa till mitt nyss 



407

nationer oCh ämnesFöreningar

offentliggjorda löfte att aldrig mottaga hederstitlar eller andra världsliga ut-
märkelser. Motivet står att läsa i min skrift Legender. Men jag tackar Er.”

Ovanstående exempel visar att nationerna inte var isolerade från det 
omgivandet samhället eller dess opinioner och åsiktsbrytningar. Däremot 
brukade nationerna undvika att taga ställning i dagspolitiska frågor, varför 
det väckte uppseende när Gotlands nation i februari 1912 anslöt sig till Pan-
sarbåtsföreningen. Detta kontroversiella försvarspolitiska ställningstagande 
motiverades med att den gotländska hembygdens försvar var beroende av 
flottans vidmakthållande, varför pansarbåtsfrågan hade en särskild betydel-
se just för Gotlands nation.

Nationernas debatter fördes inte bara vid landskapen: diskussionskvällar, 
seniorsföredrag, talkonvent och samkväm förekom regelbundet vid många 
nationer. Talövningskommittén vid Gästrike-Hälsinge nation var först med 
att ordna offentliga debatter dit inte bara landsmännen ägde tillträde. Ini-
tiativtagare till dessa diskussioner, vilka började hållas hösten 1883, var för-
ste kuratorn Frans von Schéele. Arrangemangen blev mycket välbesökta 
och lockade debattörer som K.H. Gez. von Schéele, Herman Almkvist och 
Knut Wicksell. Genom diskussionerna kom den lilla nationen under några 
år att spela en central roll för opinionsbildningen kring universitetet. Störst 
genomslag fick debatten kring frågan ”Bör staten i våra dagar med fängel-
sestraff belägga den som i offentlig skrift gäckar Guds ord och sakramen-
ten?”. Diskussionen, som var direkt föranledd av Giftasåtalet mot Strind-
berg, genomfördes i oktober 1884 och samlade mer än 500 åhörare. Under 
den fyra timmar långa diskussionen ställde sig nästan samtliga deltagare på 
Strindbergs sida, varför det snarare blev en manifestation för tryckfriheten 
än en egentlig debatt. På våren 1886 förfäktade Victor Lennstrand, som själv 
var student vid nationen, tesen att krig var oförnuftigt som rättsmedel och 
borde ersättas med en internationell skiljedomstol. Nationens debatter blev 
ett forum där många av verdandismens åsikter formades och formulerades, 
vilket inte hindrade att de fick ett erkännande även av högertidningen Fy-
ris, som underströk diskussionsmötenas ”synnerliga intresse” och ”ej ringa 
bildade betydelse”. Av detta skäl ansåg tidningen att det vore önskvärt att 
även andra nationer följde ”det goda exemplet”. Uppmärksamheten kring 
de offentliga debatterna var emellertid inte enbart av godo. Under en resa 
i hembygden fick nationens inspektor Carl Yngve Sahlin höra av en lokal 
dignitär att det nog vore klokast om det blev slut på diskussionsmötena – åt-
minstone om nationen önskade erhålla ytterligare bidrag till det skuldsatta 
nationshuset.

I vad mån Sahlin gav efter för påtryckningarna är oklart, men debatterna 
upphörde. Kort därefter fick de emellertid en efterföljare, men knappast av 
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det slag Fyris hade efterlyst. Idén togs nämligen upp av föreningen Verdandi, 
vars första debatt gällde frågan ”Hvilka äro de viktigaste önskningsmålen i 
sedlighetsfrågan?”. Efter debatten riktade just Fyris ett svidande angrepp, 
både mot de förment osedliga yttranden som förekommit och mot formerna 
kring Verdandis arrangemang. Därmed inleddes den stormiga sedlighetsde-
batten.

Nationshusen 

Under stora delar av 1800-talet satte byggnadsfrågan sin prägel på det up-
saliensiska nationslivet. Strävan efter att kunna uppföra egna nationshus 
genomsyrade nationernas inre liv så till den grad att man har använt ”na-
tionsbyggnadernas period” som ett epokbegrepp. Ännu vid 1800-talets mitt 
hördes dock en och annan skeptisk röst, vilka hävdade att nationshusen 
riskerade att fjärma de olika nationerna – och därmed studenterna – från 
varandra. Likafullt framstod byggnadsprojekten som nödvändiga för natio-
nerna, eftersom det ökade studentantalet, liksom nationssammanslagning-
arna, hade medfört större behov av lokaler för landskap, fester, konserter, 
föredrag, gymnastikövningar och bibliotek. Av detta skäl började många 
nationer samla pengar i särskilda byggnadskassor för att så småningom kun-
na förvärva tomter och fastigheter. Byggenskapen utgjorde ett omfattande 
ekonomiskt åtagande; man får betänka att inte ens de större nationernas 
sammanlagda medlemskader översteg 200. Det rörde sig om projekt som 
kunde taga decennier i anspråk, och vars slutliga utgång ofta berodde på 
välvilja hos välbärgade mecenater i hembygden. Ett led i uppbyggnaden av 
byggnadsfonderna utgjorde de sångarfärder som flera nationskörer genom-
förde till hemtrakterna. Gästrike-Hälsinge nation företog den första turnén 
1855, Kalmar nationskör företog en hembygdsfärd 1866, Västmanlands-Dala 
nation följde exemplet 1870. Liknande sångarfärder genomfördes senare av 
Västgöta, Östgöta, Smålands och Norrlands nationer. 

År 1852 förfogade endast ett fåtal nationer över egna nationshus. Uplands 
nation hade inköpt sitt hus vid S:t Larsgatan i början av 1820-talet. Vid sam-
ma tid förvärvade Göteborgs nation en tomt vid samma gata, där man upp-
förde ett envåningshus med en nyklassicistisk fasad, vilken erinrade om Lin-
neanum i Botaniska trädgården. Västgöta nation genomförde 1825 köpet av 
sitt nationshus med tillhörande tomt intill Västra Strandgatan (dagens Västra 
Ågatan). Smålands nation inköpte året därpå ett nationshus på en tomt i 
hörnet av S:t Olofsgatan och Sysslomansgatan, vilken allt sedan dess har till-
hört nationen. Stockholms nation hade förvärvat en tomt vid Drottninggatan 
nedan för Carolinabacken. På denna tomt invigde man 1848 sitt nationshus, 
vilket uppfördes i nyantik stil efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. 
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De övriga nationerna var ännu hänvisade till förhyrda lokaler på olika plat-
ser i staden, ett förhållande som inte var ägnat att skänka kontinuitet åt verk-
samheten. Här är inte platsen att i detalj redogöra för alla omflyttningar utan 
endast för mer beständiga arrangemang. Ett sådant hade Östgöta nation fun-
nit redan 1817, då man började arrendera orangeribyggnaden i Linnés gamla 
botaniska trädgård (Linnéträdgården). Östgötarna blev kvar i orangeriet ända 
fram till 1885, då nationshuset vid Trädgårdsgatan invigdes. Under 1800-talet 
var Östgötaträdgården den gängse benämningen på Linnéträdgården.

Södermanlands-Nerikes nation inrymdes 1855 i det gamla observatorie-
huset (”Gamla Obs”). Lokalen var emellertid sliten och definitivt inte byggd 
för att inrymma en studentnation. Det var exempelvis osäkert om golvet 
klarade de påfrestningar som danstillställningar innebar. År 1857 revs den 
gamla kupolen på huset, men under detta arbete skadades både tak och väg-
gar i nationssalen, varför omfattande renoveringar måste utföras. I mitten av 
1860-talet flyttade nationen därför till det nyuppförda Petterssonska huset i 
hörnet av Östra Ågatan och Drottninggatan.

Under större delen av 1840-talet hade Värmlands nation varit inhyst 
i domtrapphuset, men en varaktig hemvist fick nationen först 1863 efter 
flyttningen till Östra Ågatan 25. På denna adress blev nationen kvar un-
der två decennier, men 1874 beslutade nationen att inköpa landsmannen 
Esaias Edquists tomt vid Riddartorget (den nordöstra delen av dagens na-
tionstomt) för att i framtiden kunna uppföra ett nationshus. År 1882 avled 
den förmögne överliggaren Jonas Bjurzon, som i sitt testamente generöst 
tänkte på nationens framtida behov. Bland annat med hjälp av denna tes-
tamentariska donation kunde nationen av Bjurzons sterbhus förvärva hans 
fastighet, det så kallade Oxenstiernska huset (före detta Nosocomium) vid 
Riddartorget. Priset, 150 000 kronor, inkluderade även Stadshotellets an-
nex vid Trädgårdsgatan. I Oxenstiernska huset inrättade värmlänningarna 
sin första egna nationslokal, vilken invigdes i september 1884. I början av 
1900-talet förvärvade nationen dessutom en av grannfastigheterna, det så 
kallade Söderbomska huset. Genom köpet av detta hus, under vilket ligger 
en medeltidskällare från 1400-talet, kom nationen att förfoga över hela den 
del av kvarteret som vetter mot Riddartorget. 

Gästrike-Hälsinge nation hyrde under 1850-talet en lokal vid Vaksalaga-
tan, som dock övergavs efter en brand 1860. Fem år senare flyttade nationen 
till observatoriehuset, det vill säga till den lokal som Södermanlands-Nerikes 
nation just hade lämnat. I slutet av 1870-talet erhöll Gästrike-Hälsinge na-
tion ny hemvist i Uplands nations hus vid S:t Larsgatan. 

Norrlands nation huserade under större delen av 1850-talet i Gillbergska 
huset vid Vedtorget (dagens Fyris torg). Under det följande decenniet var 
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norrlänningarna lokaliserade till Drottninggatan 12, varifrån man 1869 flyt-
tade till Petterssonska huset, som därefter blev nationens hemvist under 
tjugo år. Under hela denna tid var norrlänningarna grannar med Söderman-
lands-Nerikes nation, som hyrde våningen under. Kalmariterna, som i bör-
jan av 1870-talet flyttat till norrlänningarnas gamla lokal vid Drottningga-
tan, blev i stället hyresgäster i Gästrike-Hälsinge nations nybyggda hus 1880. 
Kalmar nation var senare förlagd till det Schéeleska huset vid Odinslund. 
Även Gotlands nation flyttade mellan ett antal olika adresser under decen-
nierna efter 1850; nationen hyrde bland annat in sig hos tre andra nationer: 
Uplands, Västmanlands-Dala och Stockholms. 

Flera nationer hade således förvärvat eller uppfört egna hus redan under 
1800-talets första hälft. Lika fullt torde seklets två sista decennier bäst svara 
mot epitetet ”nationsbyggnadernas period”. Under dessa år kunde nämligen 
ett antal nationer leda sina decennielånga byggnadsfrågor fram till slutmå-
let och inviga sina nationshus. Samtidigt genomfördes stora och omfattande 
renoveringar av de redan befintliga husen. Stockholms nation upplevde en 
stark medlemstillväxt under 1880-talets andra hälft, varför lokalerna blev 
allt mer otillräckliga. En nödvändig utbyggnad genomfördes i mitten av de-
cenniet, varvid bland annat ett trapphus uppfördes på gårdssidan och festsa-
lens volym utökades. En större restaurering av husets interiör genomfördes 
1904 under ledning av Ragnar Östberg.

Under Carl Benedict Mestertons trettioåriga inspektorat (1857–87) ge-
nomförde Uplands nation flera renoveringar av nationshuset, huvudsakligen 
av högtidssalen och fasaden. Den mest omfattande restaurationen skedde 
1901, då allt från fasader till interiörer genomgick omfattande förändringar. 
Några år dessförinnan hade gårdshusen rivits och ersatts av det mindre hu-
set mot Sysslomansgatan. Stenmuren mot denna gata tillkom 1914. Kring 
sekelskiftet genomförde Västgöta nation en omfattande renovering av sitt 
hus, varvid även en tillbyggnad skedde. I mars 1901 invigdes huset på nytt.

Under 1880- och 1890-talen uppfördes ett flertal nya nationshus. Det 
första av dessa tillhörde Gästrike-Hälsinge nation. I december 1873 hade 
nationen förvärvat en tomt vid Trädgårdsgatan. Kort därefter lät man fram-
ställa ritningar, utförda av slottsarkitekten Johan Söderlund, men kostnaden 
bedömdes bli alltför hög. I slutet av 1870-talet aktualiserades husfrågan på 
nytt inom nationen, och olika lösningar diskuterades. Till slut fick stadsarki-
tekten Carl Axel Ekholm i uppdrag att förminska proportionerna på Söder-
lunds ursprungliga förslag. Ytterligare några ändringar gjordes, bland annat 
flyttades huvudentrén till norra gaveln. Huset stod färdigt 1880. Byggmäs-
tare var Carl Henrik Hallström, som parallellt arbetade med universitets-
husets uppförande. Nationshuset renoverades kring sekelskiftet 1900 och 
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byggdes om 1912. Vid detta tillfälle inreddes en vindsvåning, dit man nådde 
via ett yttre trapphus, som uppfördes på den södra gaveln mot gårdssidan. 
Under de första femton åren inrymdes här även Kalmar nation. År 1895 
flyttade kalmariterna därifrån, men under lång tid framåt bestod en särskild 
samhörighet mellan Gästrike-Hälsinge och Kalmar nationer.

Göteborgs nations första nationshus revs 1865 för att bereda plats åt en 
större byggnad på samma tomt. Timret från det äldre huset användes för att 
uppföra gymnastikpaviljongen vid Slottskällan. Två decennier senare hade 
emellertid göteborgarna åter blivit trångbodda. Vid mitten av 1880-talet 
förvärvade nationen den så kallade Schmidtska gården vid Drottninggatan 7, 
där man lät uppföra ett nytt nationshus. Arkitekten Emil Befwe svarade för 
ritningen till det nya huset – ett praktfullt stenhus i nyrenässansstil – som 
började användas på hösten 1887. I samband med flyttningen till Drottning-
gatan avyttrade nationen sin gamla tomt vid S:t Larsgatan.

Redan när Norrlands nation i slutet av 1860-talet flyttade in i det Petters-
sonska huset förelåg planer på att uppföra ett eget hus. I början av 1880-talet 
antog planerna konkret form, bland annat genomfördes en stor sångartur-
né i Norrland sommaren 1882. Det helt avgörande tillskottet fick emeller-
tid byggnadskassan genom en testamentarisk donation från A.P. Hedberg, 
grosshandlare i Sundsvall. Vid samma tid förvärvade nationen sin tomt vid 
Västra Ågatan 14 från handlanden Bernhard Littorin. På våren 1888 började 
nationshuset, ritat av stadsarkitekten Carl Axel Ekholm och Isak Gustaf 
Clason, att uppföras. Invigningen skedde i oktober 1889. År 1910 genomgick 
nationshuset en omfattande renovering, varvid huset bland annat försågs 
med elektricitet och värmeledning.

Fram till 1870-talets början hade Gotlands nation, som endast bestod av 
några tiotal medlemmar, inga allvarligare planer på att uppföra ett eget hus. 
Nationens byggnadsfråga löstes på ett oväntat sätt. På hösten 1872 skänk-
te Carl Norrby, sedermera teologie professor, och hans hustru Jane Miller 
Thengberg gården ”Klostret” vid Östra Ågatan till nationen. Fastigheten, 
som ursprungligen hade förvärvats av Jane Miller Thengbergs förste make 
Adrian Thengberg, var inte alls anpassad för de krav som ett nationshus 
ställde. Gotlänningarna fortsatte därför under lång tid framåt att hyra loka-
ler på annat håll. De första om- och tillbyggnadsplanerna uppgjordes i slutet 
av 1870-talet, men arbetet kom inte igång förrän 1882. Huset genomgick en 
fullständig omgestaltning och försågs såväl med ett nytt våningsplan som 
med en vindsvåning. Dessutom ersattes det äldre friliggande trapphuset av 
trä med ett nytt stentrapphus inuti huset. På hösten 1883 invigdes byggna-
den med en fest på Stadshotellet, varifrån gästerna avtågade till nationshu-
set, där själva invigningsceremonin ägde rum. I festligheterna deltog prins 
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Oscar, som var hertig av Gotland. Ombyggnaden blev dyrbar för nationen, 
som under lång tid fick dragas med en tung ekonomisk börda. År 1892 dis-
kuterade man möjligheten att hyra ut delar av huset för att förbättra ekono-
min, men tack vare donationer från olika håll kunde detta undvikas.

Östgöta nation fick kostnadsfritt begagna Orangeriet i Linnéträdgården 
mot att nationen åtog sig att ansvara för allt underhåll. Det som från början 
såg ut som en ekonomiskt fördelaktig lösning blev med tiden allt mer kost-
sam; det gamla Linnéminnet krävde nämligen allt större renoveringsåtgär-
der. Nationens hela byggnadsfond åtgick i mitten av seklet till att underhålla 
det gamla huset som genomgick ytterligare en omfattande renovering i bör-
jan av 1860-talet. Under 1870-talet förelåg konkreta byggnadsplaner, men 
det hus man ursprungligen ämnade uppföra vid Drottninggatan befanns 
vara för litet för nationens behov. År 1883 inköptes i stället den så kallade 
Troilska tomten vid Trädgårdsgatan. På valborgsmässoaftonen 1884 lades 
grundstenen till det nya nationshuset som invigdes hösten 1885. Därmed 
lämnade östgötarna efter nära sextio år sin gamla lokal i Linnéträdgården. 
Arkitekten bakom det nya huset var Carl August Kihlberg, som enligt en 
äldre tradition skulle ha övertagit de bärande idéerna från Johan Söderlunds 
aldrig genomförda byggnad för Gästrike-Hälsinge nation. Några belägg för 
detta föreligger inte, varför likheterna sannolikt berodde på gemensamma 
inspirationskällor inom nyrenässansen. Den dryga byggnadskostnaden för-
satte nationen i ett svårt ekonomiskt läge och tvingade den efter några år att 
utrymma paradvåningen med festsalen, vilken uthyrdes till studentkåren. 
Nationen fick klara sig med rummen på den mer prosaiska bottenvåningen.

Omkring 1890 stod det klart att Smålands nations hus i hörnet av S:t 
Olofsgatan och S:t Larsgatan måste rivas, eftersom grunden var för svag. 
Efter några års insamlingsarbete antog nationen ett förslag av Emil Befwe, 
som några år tidigare hade ritat Göteborgs nations hus vid Drottninggatan. 
I september 1893, i samband med universitetets jubelfest för Uppsala möte, 
invigde smålänningarna sitt nya hus. 

I mitten av 1870-talet hade Södermanlands-Nerikes nation förvärvat den 
så kallade Wistrandska gården i hörnet av Jernbrogatan och S:t Larsgatan. 
På tomten stod redan ett tvåvåningshus, som nationen dock aldrig tog i be-
sittning. Nationshusfrågan diskuterades vid flera tillfällen under de följande 
åren. I slutet av 1870-talet diskuterades ett förslag från Carl August Kihl-
berg, tio år senare presenterade Claes Grundström flera ritningar och 1891 
hette förslagsställaren Carl Axel Ekholm. Inget av dessa förslag kunde ge-
nomföras, eftersom nationen inte kunde bära den ekonomiska kostnaden. På 
hösten 1895 inlämnades en skrivelse, där tio landsmän föreslog att nationen 
skulle nöja sig med ett ”enkelt, hemtrefligt nationshus”, anpassat efter den 
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begränsade byggnadskassan. Förslaget togs väl emot, Gerdt Hallberg fick i 
uppdrag att framtaga ritningar, och i februari 1896 beslutade man att inleda 
bygget. På hösten året därpå invigdes huset.

Vid sekelskiftet 1900 förfogade samtliga nationer utom Kalmar över 
egna nationshus. Ännu 1913, då Kalmar nation firade sitt 250-årsjubileum, 
var den inhyst i Uppsala Läkareförenings hus vid Odinslund. Kort därefter 
lyckades kalmariterna förvärva den framlidne romanisten Carl Wahlunds 
till universitetet donerade villa ”Bortom bullret” vid S:t Johannesgatan. För 
att möjliggöra förvärvet hade nationen under året genomfört spexturnéer i 
hembygden, ordnat lotterier för vilka framstående lokala konstnärer skänkt 
priser, samt ordnat en stor insamling. I december 1913 tog nationen sitt nya 
hus i bruk.

Samtliga nationer hade därmed uppnått permanenta lösningar på sina 
byggnadsfrågor, en process som hade pågått under nästan ett helt århund-
rade. Nationshusen hade en likartad inre struktur med en större nationssal 
som paradrum, vilket kunde användas vid landskap, fester och föredrag. 
Nationssalen utgjorde följaktligen nationens samlande punkt. Den var, har 
det sagts, ”för nationen hvad tabernaklet var för det i öknen kringströfvande 
judefolket”. En särskild betydelse fick nationssalen på Norrlands nation, vil-
ken användes för otaliga politiska möten och akademiska stormöten under 
decennierna kring sekelskiftet 1900. Vid sidan av Gillet blev nationssalen på 
Norrlands centralpunkten för debatter och föreläsningar i de olika student-
föreningarnas regi. Utöver nationssalen innehöll nationshusen expeditions-
rum för kuratorerna, tidningsrum, läsrum och lokal för biblioteket. Den 
representativa betydelsen blev allt större, vilket samtliga nationshus från 
1880- och 1890-talet utgör exempel på. Fasaderna fick en anslående utform-
ning och de centralt placerade trapphusen gav byggnaderna ett imposant 
intryck.

Nationsgravarna

Under 1800-talet var det inte ovanligt att studenter avled under studietiden, 
eftersom en rad sjukdomar kunde leda till döden. Samtidigt var det förenat 
med stora kostnader, tidsutdräkt och praktiska svårigheter att transportera 
stoftet efter döda människor med diligenser till avlägsna delar av landet. Av 
detta skäl utsträcktes nationernas syfte till att även omfatta begravnings-
hjälp. För anförvanterna i hembygden framstod det säkerligen som en lätt-
nad att den gemenskap i Uppsala – vilken den döde hade tillhört – även sva-
rade för begravningen. Nationsgravarna blev därmed ett slags fattiggravar. 
Villkoren förändrades när kommunikationerna förbättrades under 1800- 
talets andra hälft, i synnerhet efter järnvägens tillkomst. Successivt förlora-
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de nationsgravarna sin betydelse och under 1900-talet har de endast använts 
vid enstaka tillfällen.

De flesta nationerna förvärvade egna gravplatser under 1800-talets förra 
hälft. Det ålåg förste kurator att, när så blev aktuellt, ombesörja den av-
lidne landsmannens begravning, underrätta dennes anhöriga om dödsfallet 
samt omhändertaga kvarlåtenskapen. Gravarna blev ett slags symbol för 
sammanhållningen och kamratandan inom nationen. Vid sidan om bygg-
nadsfonder för att uppföra egna nationshus igångsattes vid de flesta nationer 
även gravkassor för att förse respektive gravar med ståtliga monument, som 
ersatte tidigare mer primitiva gravprydnader. Gravvården utgjorde, precis 
som nationshuset, ett monument över nationen och visade på dess plats i 
det omgivande samhället. Detta utgjorde drivkraften bakom tillkomsten 
av de kostsamma minnesvårdarna, för vars utförande framstående arki-
tekter och konstnärer anlitades. För att insamla medel till gravvårdarna 
fick nationerna genomföra insamlingar och sångarturnéer i hembygden el-
ler hoppas på särskilda donationer. Gravarna var främst ämnade för stu-
denter, men det förekom att även professorer föredrog att jordas med sina 
landsmän. Professorsbegravningar hörde dock till ovanligheterna utom vid 
Norrlands nation, där ett flertal professorer och inspektorer är begravda i 
nationsgraven.

Östgöta nation, vars vilorum är den äldsta nationsgraven, anlitade 
Ferdinand Boberg för att uppföra sitt monument i form av en nitton fot 
hög obelisk i rödgrå praktgranit. Monumentet invigdes på våren 1898 sedan 
brukspatronen Carl Ekman donerat ett ansenligt belopp. Även Västman-
lands-Dala förvärvade tidigt en gravplats. I den första nationsgraven, som 
togs i bruk under 1820-talet, jordades tjugotvå landsmän. År 1881 inköpte 
nationen en ny och större gravplats, vilken började användas några år senare. 
År 1898 försåg nationen sin grav med ett stort monument, vilket – i likhet 
med östgötarnas – ritades av Ferdinand Boberg. Gravvården pryds av en byst 
av nationens inspektor, den originelle men populäre statsvetaren Wilhelm 
Erik Svedelius, som vilar i graven. Värmlands nation började använda sin 
grav på 1820-talet, men monumentet – ett stenblock prytt med en Värm-
landsörn i järn – restes först 1856. Minnesvården är den äldsta av de i dag 
befintliga nationsgravvårdarna på kyrkogården.

Smålands nation använde flera gravar under 1800-talet. Nationens in-
spektor Carl Peter Thunberg blev 1828 den förste att begravas i nationsgra-
ven vid muren mot Kyrkogårdsgatan. Gravmonumentet över Thunberg med 
inskriptionen ”Natio Smol.” invigdes 1834. För att kunna bereda plats för 
denna gravvård tvingades nationen inköpa en intilliggande gravplats. Trots 
detta blev graven för liten för att uppfylla behovet. År 1865 förvärvades där-
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för den nuvarande gravplatsen, som togs i bruk 1870. År 1884 försågs graven 
med ett monument prytt med Smålands vapen. 

Södermanlands-Nerikes och Göteborgs nationer började använda sina 
gravar i mitten av 1830-talet. Göteborgs nations äldsta grav visade sig snart 
vara för liten, varför man införskaffade en större gravplats på 1870-talet. 
Kvarlevorna efter de tidigare begravda landsmännen överflyttades till den 
nya graven. Av kostnadsskäl kunde landsmännen först efter två decennier 
uppföra ett gravmonument, vilket invigdes hösten 1894. Monumentet är ri-
tat av Göteborgskonstnären Reinhold Callmander och avbildar i övre vänst-
ra hörnet nationens vapen, en evighetskrans och ett palmblad i guld. Till 
höger står namnen på de gravsatta.

Norrlands nationsgrav inköptes i början av 1840-talet, men har senare 
utvidgats genom förvärv av intilliggande gravplatser. Nationens förste in-
spektor Johan Bredman, som dog 1859, var en av de första som jordades i 
graven. Ytterligare ett monument tillkom 1870, då nationen – genom Sigurd 

Nationerna och historien
Under 1800-talet använde nationerna sin historia och sina traditioner för att markera sin 
plats i det akademiska samhället; i princip övertog man universitetets bruk av jubileer och 
historiska minnesfester. Dessa kan betraktas som en akademisk reaktion mot den inre och 
yttre kritik som drabbade både universitetet och nationerna. Försöken att åstadkomma en 
flyttning av universitetet till huvudstaden utgjorde ett latent hot även mot nationerna. Till 
detta kom återkommande kritik mot deras hierarkiska struktur och mot att använda det 
geografiska ursprunget som indelningsprincip för studentkollektivet. I mitten av 1800-talet 
ville många att den nya studentkåren skulle ersätta nationerna, senare ställdes samma för-
hoppningar till ämnesföreningarna. Nationernas hävdvunna ställning var inte huggen i sten. 
För den radikala åttiotalsgenerationen kunde nationerna framstå som en reaktionär kvar-
leva från en förgången tid. Verdandisten Edvard Eilert Christie-Linde talade föraktfullt om 
”de tretton hybriditeter af sällskapsklubb och akademisk polisinstitution, som kallas nationer, 
dessa i rangklasser indelade, sannt kälkborgerliga, under hvar sin ’vördade inspektors’ ögon 
af kring honom svansande ’äldre landsmän’ regerade karrikatyr-republiker, der alla skolans 
och hembygdens fördomar med rörande pietet vårdas och omhuldas”.

Genom att fira jubileer och hävda den historiska kontinuiteten kunde nationerna 
försvara sig mot angreppen. I samband med universitetets 400-årsjubileum 1877 utkom 
första delen av Claes Annerstedts universitetshistorik. Samtidigt utgavs historiker över 
sju nationer: Stockholms, Uplands, Gästrike-Hälsinge, Västmanlands-Dala, Göteborgs, 
Värmlands, och Gotlands. Bland författarna märktes Lawrence Heap Åberg (Stock-
holms nation), Frans von Schéele (Gästrike-Hälsinge nation) och Karl Warburg (Gö-
teborgs nation). Bland senare nationshistoriker kan nämnas Constans Falks studie över 
Östgöta nation (1885), Erik Hamnströms arbete inför Södermanlands-Nerikes nations 
100-årsjubileum 1905 samt Isidor C:son Gabners Uplands nation 1800–1914 (1915). 
Historiker och matriklar blev – precis som ståtliga nationshus och påkostade minnesvår-
dar – ett slags monument över nationerna och därmed också en motivering för deras 
fortsatta existens.
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Ribbings förmedling – accepterade att övertaga ansvaret för en obelisk över 
Christopher Jacob Boström, som tillkommit genom subskription. Den ur-
sprungliga gravstenen över Bredman blåste vid något tillfälle omkull och 
skadades. Nationen beslutade därför att ersätta den med ett nytt och större 
gravmonument. Den nya vården, en tjugo fot hög sten av finhuggen ljus 
granit, invigdes hösten 1878. Graven rymmer dessutom ett kors i granit över 
nationens hedersledamot, lantmätaren Erik Johan Stagnell. 

Uplands nation har genom åren använt ett flertal gravar, varav den äldsta 
förvärvades i början av 1850-talet eller ännu tidigare. År 1870 inköpte natio-
nen sin nuvarande gravplats, men inte heller upplänningarna förmådde av 
ekonomiska skäl resa något gravmonument. Genom lyckliga omständigheter 
kunde nationen förvärva ett lämpligt stenblock från Stadsskogen, varefter 
minnesvården kunde invigas i september 1902. 

Västgöta nations grav tillkom 1859 genom en donation av makarna  Adrian 
Thengberg och Jane Miller Thengberg. Bara någon månad efter donationen 
avled Adrian Thengberg, men hans änka fullföljde alla åtaganden. Hon in-
köpte den stora gravstenen och lät uppsätta ett järnstaket runt graven. Det 
var även hon som bekostade det skulpterade lejonet nedanför stenen, utfört 
av bildhuggaren Wilhelm Heinrich Hoffmann. Lejonet, som kom på plats 
1862, bär Västergötlands landskapsvapen mellan framtassarna.

Gästrike-Hälsinge nations grav togs i bruk 1872 men gravmonumentet 
– en fem meter hög obelisk, ritad av Agi Lindegren – invigdes 1900. Stock-
holms nation, som var den största vid universitetet, införskaffade inte någon 
egen grav förrän 1882. Behovet var sannolikt mindre, dels genom närheten 
till hembygden, dels till följd av nationens sociala sammansättning. Stenen, 
som har formen av en sjuttio centimeter hög gravtumba, har utformats av 
Ragnar Östberg och invigdes 1903. I november 1884 förvärvade Kalmar na-
tion fysikprofessorn Fredric Rudbergs grav, vilken omvandlades till en na-
tionsgrav. Kalmariterna använde dessförinnan en äldre grav, vilken såldes 
när den nya togs i bruk. Gravmonumentet invigdes dock inte förrän 1939. 
Rudbergs gravsten står kvar, till höger om nationens.

Landsmålsföreningarna

Under 1800-talets förra hälft skedde en omvärdering av det svenska språket, 
som ansågs befordra patriotism och fosterlandskärlek. Under romantiken 
utvecklades ett intresse för det folkliga, genuina allmogemålet, vilket tilltog 
under loppet av 1800-talet. Dialekterna uppvärderades och modersmålet 
betraktades inte längre som ett provinsiellt och vulgärt ”pigspråk”. Denna 
rörelse kanaliserades bland annat genom de fornminnesföreningar som upp-
stod runtom i landet, den första i Närke 1856 på initiativ av Gabriel Djur-
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klou. Inom nationerna, där hembygdsromantiken av förklarliga skäl odlades, 
fanns en stor mottaglighet för denna rörelse. Redan i februari 1836 uttryckte 
Johan Jacob Svartengren i Wermlands Nations Tidning förhoppningen att 
landsmännen ville underrätta tidningen eller honom personligen om ”sådane 
ord och ordstäf, som äro egna för vår fosterbygd”. Genom att återupptäcka 
”sådane urord, som lefva ett okändt lif i aflägsna orter och på allmogens 
läppar” hoppades Svartengren kunna bidraga till det svenska språkets ”re-
nande och förkofran på egen grund.” Några år senare uppgjorde författaren 
Carl Jonas Love Almqvist en plan för inrättandet av språkligt orienterade 
studentföreningar, vilka skulle arbeta för dialekternas upptecknande och 
bevarande. Liknande idéer hade prästen och språkforskaren Nils Tiällman 
förfäktat redan i slutet av 1600-talet. 

I början av 1850-talet diskuterade Gabriel Djurklou, Carl Gethe och 
några likasinnade Uppsalastudenter att bilda en förening för insamlandet 
av landsmål. Djurklou återkom till frågan i skriften Några ord om swen-
ska landskapsmålen (1856). I januari 1855 lanserades ett liknande förslag av 
en anonym student i Upsala-Biet. Han använde Botaniska bytesföreningen 
som förebild och efterlyste bildandet av en motsvarande sammanslutning 
för dem som strävade efter att ”insamla sällsynta och sköna blommor från 
det svenska folkspråket”. Föreningen skulle intaga medlemmar från samtliga 
studentnationer för att säkerställa att ord på landsmål inflöt från rikets alla 
delar. Förslagsställaren hoppades att en ”verkligt lärd svensk språkforskare” 
skulle ställa sig bakom Svenska Ordsamlingsföreningen, som han ansåg att 
den borde benämnas. Med all säkerhet var det Carl Säve han hade i åtanke, 
eftersom han förklarade att det var allmänt känt ”att mästarhanden, som 
skulle ordna och tillgodogöra dessa rika insamlade förråder, förnärvarande 
finnes i Upsala”.

Inget av dessa initiativ ledde till något konkret resultat. Huvudanled-
ningen var att universitetet ännu saknade en professur i svenska språket. 
Frågan om landsmålens betydelse aktualiserades på nytt två decennier se-
nare och då var de yttre förutsättningarna betydligt mer gynnsamma. Vid 
universitetet hade en lärostol för nordiska språk inrättats och därtill fått en 
innehavare – Carl Säve – som var en utpräglad dialektforskare. Föreningen 
för nordisk språk- och fornkunskap blev en samlingspunkt för de studen-
ter som intresserade sig för seder, allmogemål och fornkunskap. Över hu-
vud taget ökade intresset för folkloristik vid denna tid, vilket Artur och 
Sofia Hazelius’ systematiska insamlingar av etnografiskt material utgör ett 
exempel på. Nationernas sångarfärder utgjorde ett annat uttryck för det-
ta nymornade hembygdsintresse. I Lund fanns sedan 1861 en förening för 
Smålands minnen, vars huvuduppgift blev att sammanställa en småländsk 
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ordbok. I Norge genomförde Ivar Aasen språkliga insamlingsresor till olika 
provinser. Hans insats låg till grund för det så kallade målsträvet, det vill 
säga att den nationalromantiska ambitionen att återskapa och upphöja det 
genuint norska språket till skillnad från det rådande skriftspråket, vilket 
stod danskan mycket nära. Härmed lades grunden till norskans uppdelning 
i två skriftspråk, landsmål respektive riksmål (nynorska och bokmål enligt 
1900-talets terminologi). De svenska dialektforskarna hade inte för avsikt 
att utmana eller förändra riksspråket; landsmålsrörelsens uppgift var inga-
lunda ”densamma som det norska målstrævets”, framhöll J.A. Lundell vid 
en landsmålsfest i februari 1882. Detta hindrade dock inte att det förelåg en 
själslig gemenskap. Vid den nordiska festen 1869 framhöll historikern Carl 
Gustaf Malmström, som hade besökt Norge, att de norska studenternas sed 
att göra resor inom sitt land med fördel borde importeras. Under dessa resor 
lärde studenten ”känna både landet och folket, wid hwilka han är fästad 
med warm, ja passionerad kärlek”. 

I oktober 1872 konstituerades Västgöta landsmålsförening på initiativ av 
Oscar Norén, som hade läst Djurklous skrifter och studerat nordiska språk 
för Carl Säve och Mårten B. Richert. Inom de båda följande åren inrättades 
motsvarande landsmålsföreningar vid samtliga nationer utom Stockholms. 
År 1878 grundades slutligen även Föreningen för Stockholmsmålet på ini-
tiativ av filosofen Lawrence Heap Åberg. Varje nationsmedlem hade rätt 
att mot avgift inträda i sin landsmålsförening. Stadgarna medgav även att 
utomstående personer kunde inväljas, men så skedde sällan. Inom nationen 
hade föreningen en självständig ställning, men markerade samhörighet ge-
nom att sammanträda i nationslokalen. I stadgarna föreskrevs dessutom att 
allt insamlat material skulle tillfalla nationen i händelse av föreningens upp-
lösning. Den norrländska landsmålsföreningen var betydligt fastare knuten 
till nationen än de övriga; dess ordförande utsågs exempelvis av landskapet, 
inte av föreningens årsmöte. 

Landsmålsföreningarnas konkreta uppgift var att åstadkomma en full-
ständig och tillförlitlig inventering av alla egenheter i ordförråd, uttal, sång-
er, sägner och ordspråk. Säves elev Gunnar Norlander, som tog initiativ till 
Smålands landsmålsförening, formulerade det sålunda: ”att söka från för-
gängelsen rädda hvad i allmogemålen gifvit sig uttryck af vårt folks andliga 
verksamhet och derigenom bättre lära känna vårt folks och språks historiska 
utveckling”. Hans ord avspeglar en medvetenhet om att industrialismen, ur-
baniseringen och skiftesreformen riskerade att utplåna det gamla bonde-
samhället och därmed åtskilligt av landets genuina folkkultur. Landsmåls-
föreningarna framstod i det perspektivet som ett räddningsprojekt, men 
deras ambition var inte begränsad till insamling och inventering utan om-
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fattade även materialets vetenskapliga bearbetning. Den viktigaste frågan i 
detta sammanhang utgjorde utvecklandet av en gemensam ljudbeteckning. 
I början av 1873 kallade Västgöta landsmålsförening de övriga föreningarna 
till överläggningar kring konstruktionen av ett sådant system. Olika åsikter 
gjorde sig gällande, men diskussionerna ledde till att ett gemensamt utskott 
inrättades för att underlätta samarbetet mellan de olika landsmålsförening-
arna. Det samfällda utskottet ledde arbetet med att utveckla ljudbeteck-
ningen samt att grunda en vetenskaplig tidskrift. J.A. Lundell konstruerade 

Landsmålsforskare och folklivsskildrare
Under 1870-talet bedrev landsmålsförening-
arna vid nationerna aktiv verksamhet med att 
kartlägga dialekter, språkliga egenheter, folk-
sägner, ordspråk och folkvisor i sina respektive 
hembygder. En rad unga forskare lämnade på 
detta sätt väsentliga bidrag till nordistiken och 
folklivsforskningen. En av dessa var August 
Bondeson, som kom till Uppsala 1877 för att 
bedriva medicinska studier. Folkloristiken ut-
gjorde hans främsta intresseområde, varför han 
engagerade sig i Bohusläns och Hallands lands-
målsförening. I Uppsala uppträdde han som 
landsmålsberättare och bondespelman, ofta 
iförd traditionell folklig klädsel som han med-
fört från föräldrahemmet. Senare genomförde 
han forskningsresor till olika svenska landskap 
för att insamla etnografiskt material. Hans ar-
bete låg till grund för flera arbeten, däribland 
Svenska folksagor från skilda landskap (1882). 
Som vissångare gjorde han stor succé vid den 
tredje landsmålsfesten 1879 och Artur Hazelius 
arrangerade året därpå ett antal lika bejublade 
framträdanden i Stockholm. Bondeson verkade 
senare som läkare i Göteborg, men har blivit 
mest känd som författare till Skollärare John 
Chronschoughs memoarer (1897–1904).

Karl Petter Rosén tillhörde Smålands lands-
målsförening. Han hade kommit till Uppsala 
året efter Bondeson och medverkade i både 
Upsala-Posten och Fyris. I mitten av 1880-talet 
deltog han i dansföreningen Philochoros’ folk-
livsexpeditioner. Från 1893 var han anställd av Artur Hazelius på Skansen, där han under 
namnet ”Jödde i Göljaryd” gjorde stor succé som bondkomiker med småländska visor 
och landsmålsberättelser. ”Jöddes sten”, på vilken han framträdde, finns fortfarande kvar 
på Skansen. Han förblev populär i Uppsala. Norrlands nation var utsåld och många fick 
vända hem när han framträdde vid ett återbesök på nyåret 1898.

Karl Petter Rosén – ”Jödde i Göljaryd” – 
under ett framträdande på ”Jöddes sten” 
på Skansen.
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under de följande åren ett system för ljudbeteckningar, vilket antogs 1877. 
Detta så kallade landsmålsalfabet omfattade 118 tecken, ett för varje svenskt 
språkljud. Landsmålsalfabetet blev en föregångare till det internationella fo-
netiska alfabetet (IPA), vilket skapades av en grupp franska och brittiska 
lingvister under ledning av Paul Passy i mitten av 1880-talet. Landsmåls-
alfabetet utgjorde ett användbart hjälpmedel för Bernhard Karlgren, som 
genomförde fältundersökningar för att studera de kinesiska dialekterna åren 
kring 1910. 

Tidskriftsfrågan diskuterades inom det gemensamma utskott under flera 
år, men 1878 beslutade man att börja utgiva Nyare bidrag till kännedom om 
de svenska landsmålen ock svenskt folklif. Tidskriften bidrog till att etablera 
J.A. Lundells landsmålsalfabet, vilket var det enda som användes i publika-
tionen. Det första häftet av tidskriften förelåg på hösten 1879. Lundell var 
dess redaktör från starten fram till sin död 1940; han redigerade således 
drygt sextio årgångar! Från 1904 gick tidskriften under namnet Svenska 
landsmål ock svenskt folkliv.

Landsmålsrörelsen spred sig till Helsingfors, där studenter från nyländ-
ska, västfinska och österbottniska nationerna 1874 grundade en landsmåls-
förening efter mönster från Uppsala. Ordförande blev Carl Säves finländske 
elev Axel Olof Freudenthal. Från Uppsalas sida ville man gärna exportera 
landsmålsrörelsen även till övriga Norden och göra den till ett skandina-
vistiskt projekt. Under skandinavistmötet i Uppsala 1875 utgjorde beteck-
nande nog landsmålens bevarande ett av diskussionsämnena. 

Föreningarnas gemensamma utskott anordnade i oktober 1874 den första 
så kallade landsmålsfesten, vilken genomfördes på Smålands nation. Under 
festen framfördes visor, ordspråk och sånger på fjorton olika folkmål. Hu-
vudtalare var den norske skalden Kristofer Janson, som talade om det norska 
målsträvet. I april 1876, dagen efter Carl Säves begravning, genomfördes en 
andra landsmålsfest på Smålands nation. Hedersgäst denna gång var Gabriel 
Djurklou, som talade om folksagor från Närke. En tredje landsmålsfest hölls 
i november 1879 på Gillet, varvid J.A. Lundell talade om landsmålsfören-
ingarnas utveckling i och utanför Sverige. Bland de närvarande märktes uni-
versitetets rektor Carl Yngve Sahlin, professorerna Wilhelm Erik Svedelius,  
Mårten B. Richert och Carl Rupert Nyblom samt Oscar Montelius och 
 Ferdinand Unander. Gabriel Djurklou deltog även denna gång och bestods 
olika hyllningar; mot slutet av kvällen bars han runt i lokalen under sång.

Ytterligare ett flertal landsmålsfester genomfördes under 1880-talets 
förra hälft, varvid framträdanden av Karl Petter Rosén och August Bonde-
son utgjorde återkommande inslag. Trots detta sjönk aktivitetsgraden, och 
det blev uppenbart att nationerna var för små för att i längden hålla var sin 



421

nationer oCh ämnesFöreningar

landsmålsförening vid liv. År 1886 beslutade därför ett flertal landsmåls-
föreningar att upplösa sig själva för att uppgå i den gemensamma Uppsala 
landsmålsförening. De föreningar som ställde sig utanför samarbetet, där-
ibland den värmländska, upplöstes kort därefter. Det enda undantaget ut-
gjorde den äldsta föreningen, Västgöta nations landsmålsförening, som fanns 
kvar ända fram till 1901. Initiativtagare till Uppsala landsmålsförening var 
J.A. Lundell och Otto Hoppe. Deras försök att rädda landsmålsförening-
arna blev emellertid föga framgångsrikt. Inte mycket är känt om föreningens 
verksamhet, men formellt bestod den till några år in på 1900-talet.

Hembygdsintresset inom nationerna upphörde inte med landsmålsfören-
ingarna. År 1905 bildades Norrländska studenters folkbildningsförening av 
Theodor Hellman och Eric Festin. Föreningen var öppen för alla medlem-
mar av de båda norrländska nationerna Gästrike-Hälsinge och Norrlands, 
vilka omfattade målsättningen att verka för folkupplysning i hembygden ge-
nom att sprida kunskap om dess historia, språk och minnen. Bland de aktiva 
medlemmarna fanns Arvid G. Högbom, Wilhelm Peterson-Berger och Jonas 
Stadling. Föreningen startade skriftserien Norrland och anordnade hem-
bygdskurser, den första i Härnösand 1907. Efter en ombildning 1913 ändrades 
namnet till Norrländska studenters hembygdsförening, men verksamheten 
upphörde kort därefter. Föreningens tillkomst inspirerade andra nationer. 
Från och med 1907 anordnade Södermanlands-Nerikes nation sommar- och 
vinterkurser, omväxlande i de respektive hemlandskapen. Verksamheten 
spred sig även till universitetets ordinarie föreläsningar. Geografiprofessorn 
Axel Hamberg förklarade till exempel 1912 att han, för att ”tillmötesgå det 
otvifvelaktigt berättigade krafvet på hembygdskunskap”, skulle hålla en sär-
skild föreläsningsserie om Uppsalatraktens geografi.

Disputationskultur och vetenskaplig debatt

De första nationsöverskridande ämnesföreningarna uppstod kring sekelskif-
tet 1800. Den äldsta synes vara Historiska sällskapet, som bildades 1786 och 
var verksamt några år in på 1790-talet. År 1803 upprättades Vitterhetens 
vänner, vilket efter några år fick en efterföljare i det av Atterbom anförda 
Musicis Amici (senare omdöpt till Auroraförbundet). De naturhistoriskt 
inriktade studenterna samlades i Zoophytolitiska sällskapet. Det var dock 
inte förrän vid mitten av 1800-talet som ämnesföreningarna blev allmänt 
förekommande. De utgjorde ett slags komplement till nationerna; de förra 
var organiserade efter studieinriktning, de senare efter hembygd.

En viktig förklaring till ämnesföreningarnas framväxt var att det akade-
miska livets traditionella former förändrades under 1800-talets första hälft. 
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Disputationernas betydelse minskade för varje år, en utveckling som be-
kräftades genom 1852 års universitetsstatuter. Där slogs det fast att studen-
ten skulle disputera på en egenhändigt författad avhandling. Innehållet, inte 
formen, stod nu i centrum. En parallell process inträffade vid nationerna. 
De förr så viktiga nationsdisputationerna hade reducerats till en tom ritual, i 
den mån de inte helt hade avskaffats. Undervisningen bedrevs däremot fort-
farande uteslutande i föreläsningsform, vilket innebar att det knappast fanns 
något forum alls för debatt eller akademiska meningsutbyten. Ämnesfören-
ingarna, eller fackföreningarna som var den gängse benämningen i samtiden, 
tillkom i mångt och mycket för att fylla detta behov. Dessutom avspeglade 
de den vetenskapliga specialisering som inträdde vid universitetet under 
1800-talets andra hälft. Något hårdraget kan man säga att nya framväxande 
discipliner önskade markera sin självständighet på tre sätt: genom inrättan-
det av en professur, en facktidskrift och en ämnesförening. Det förekom att 
ämnesföreningar bildades redan innan någon professur i det aktuella ämnet 
hade tillkommit. Så var till exempel fallet med Geografiska föreningen, som 
konstituerades 1895 och vars aktiva arbete i hög grad bidrog till tillkomsten 
av en professur några år senare. 

I rektorsprogrammet 1872 behandlade Per Hedenius för första gången 
de vetenskapliga ämnesföreningarna, vilket utgjorde ett erkännande av de-
ras betydelse och anseende. Hedenius underströk att föreningarna hade ett 
viktigt syfte, som motiverade att de inkluderades i universitetets officiella 
verksamhetsberättelse: ”Då de dessutom icke blott främja bekantskap mel-
lan personer, som sysselsätta sig med samma eller närbeslägtade vetenska-
per, samt mellan lärare och lärjungar i samma kunskapsgrenar, utan äfven i 
allmänhet äro ganska verksamma medel till befordran af studentens egna, 
mer sjelfständiga studier, då de vidare föröka hans tillfällen till täflan med 
kamrater i samma studiiämnen och särskilt bereda honom öfning att i tal 
och skrift framställa vetenskapliga åsigter, så kan det icke nekas, att de i hög 
grad främja den bildning, som det tillhör universitetet att lemna.”

I början av 1830-talet tillkom Upsala Läkareförening, vilken blev den 
första ämnesförening som syftade till att samla studenter med samma in-
tressen och inriktning. Initiativtagare var Israel Hwasser, som innehade ord-
förandeskapet ända fram till sin död 1860. Från 1836 hade Läkareföreningen 
tillgång till ett rum i Ekermanska huset, vilket man delade med Botaniska 
föreningen, men i början av 1840-talet flyttades föreningens bibliotek till 
Nosocomium, där även sammanträdena hölls. På hösten 1859 erhöll fören-
ingen ny lokal i de medicinska fakultetsrummen i konsistoriehuset. Tack 
vare en rad donationer under 1870- och 1880-talen kunde föreningen i mit-
ten av 1880-talet förvärva en egen fastighet, det så kallade Schéeleska huset  
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i Odinslund. År 1865 beslutade Läkareföreningen att börja utgiva en års-
skrift, Upsala Läkareförenings förhandlingar. Publikationen blev under det 
följande halvseklet ett samlande organ för medicinska fakultetens ledamö-
ter, vari otaliga forskningsrapporter, installationsföreläsningar och special-
studier infördes. Bland dessa kan nämnas Frithiof Holmgrens undersök-
ningar av färgblindheten och Ivar Sandströms upptäckt av bisköldkörtlarna. 
Läkareföreningen byggde dessutom upp en samling preparat och skelett, 
vilken även användes för utlåning. Ytterligare en läkarförening tillkom när 
Upsala Läkareklubb (ULK) konstituerades i januari 1900. Klubben grun-
dades av tio läkare, däribland Israel Hedenius, Fredrik Zachrisson, Torsten 
Thunberg och Ragnar Friberger. Syftet var ”att åstadkomma sammanhåll-
ning mellan yngre läkare i Upsala med omnejd genom kamratliga samkväm”. 
Medlemskap erhölls genom inval. Klubben sammanträdde en gång i måna-
den på Phoenix vid Fyris torg, varvid seriösa föredrag blandades med fes-
ter, utflykter och mer skämtsamma inslag. Den handskrivna och kolorerade 
spextidningen Ulcus serpens utgjorde klubbens organ. Sammanslutningen 
bestod främst av yngre läkare, men även professorer ingick. Verksamheten 
upphörde omkring 1930.

En av de äldsta ämnesföreningarna var Mineralogiska sällskapet som 
hade bildats på hösten 1836. Initiativtagare var Gustaf Adolf Lundhqvist, 
sedermera känd bergsman, gruvingenjör och medarbetare i Nya Dagligt Al-
lehanda. Lundhqvist blev sällskapets förste sekreterare och dess egentliga 
ledare. Efter uppvaktning accepterade kemiprofessorn Lars Peter Walm-
stedt att åtaga sig ordförandeskapet, men det var i praktiken en honorärpost. 

Under 1840-talet tillkom Juridiska föreningen, vars grundare var Nils 
August Fröman, sedermera justitieombudsman, och Carl Axel Juel, som 
några år senare blev extra ordinarie professor i kamerallagfarenhet. Fören-
ingens syfte var ”att befordra rätts- och stats-vetenskapens studium genom 
att bereda dem, som ägna sig häråt, tillfälle till inbördes samband och till-
gång till hithörande vetenskaplig litteratur”. Samtliga lärare inom juridiska 
fakulteten som ville ”skänka föreningen sin medverkan” var att betrakta som 
dess hedersledamöter. År 1873 beslutade föreningen att inom sin verksam-
het genomföra praktiska rättegångsövningar, ett inslag som med tiden blev 
allt mer omfattande. Utifrån fiktiva rättsfall fattades domslut, vilka därefter 
analyserades och diskuterades. Rättshistorikern Casper Wahlberg tillhörde 
vid denna tid de drivande krafterna i föreningen som byggde upp en stor 
boksamling. Först 1882 formaliserades Juridiska föreningen genom att man 
började utse ordförande och vice ordförande. I början av 1910 startade för-
eningen, under överinseende av häradshövdingen Axel Olivecrona, en plats-
förmedling, dit häradshövdingar från hela landet kunde insända uppgifter 
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om lediga tjänster. På så sätt kunde föreningen förmedla kontakt mellan 
sina medlemmar och eventuella arbetsgivare. I september 1916 tillkom Ju-
ridiska klubben, vilken grundades på initiativ av Jan Erik Almquist, som 
senare blev professor i romersk rätt och rättshistoria i Lund. Ytterligare fyra 
studenter deltog vid bildandet av klubben, vars syfte var att förena juridisk 
debatt med kamratligt sällskapsliv. Så småningom uppstod en filialklubb i 
Stockholm.

I mitten av 1840-talet grundades även en teologisk förening, som dock 
blev kortlivad. En ny och mer framgångsrik teologisk förening uppstod 1862. 
Till detta kan läggas ett antal liknande sällskap, vilka dock inte var knutna 
till några specifika vetenskaper. Bland dessa fanns Föreningen för fria fö-
redrag och Humanistiska föreningen, vilka existerade under några år vid 
 seklets mitt. I slutet av 1880-talet bildades Upsala fotografiförening och un-
der 1890-talet tillkom Minerva, vars syfte var att befrämja ”samverkan mel-
lan olika vetenskapers utövare”, samt Melins stenografiförening.

Historia och filosofi

Historiska föreningen bildades under våren 1862. Det första mötet skedde 
hemma hos professorn F.F. Carlson, som bjudit in sju studenter – däribland 
Hans Forssell, Claes Annerstedt och Wilhelm Montan – för att instifta en 
historisk fackförening. Antalet inbjudna var således begränsat, eftersom 
Carlson ansåg det nödvändigt att föreningen hade en aktiv inre kärna. I an-
nat fall riskerade den att locka till sig stora skaror av mindre intresserade 
personer, vilket inte ansågs gagna föreningens uppbyggnad. Ett stort med-
lemsantal utgjorde inget mål i sig; det viktiga var att föreningen blev stabil 
och var till gagn för dem som deltog i verksamheten. Från första början var 
Historiska föreningen en utpräglad diskussionsklubb. Föredrag hölls, varef-
ter diskussion vidtog. I allmänhet utsågs opponenter på förhand. Under de 
första åren invaldes nya medlemmar i föreningen, men efter en stadgerevi-
sion i början av 1870-talet öppnades den för alla som önskade inträda, både 
lärare och studenter. Detta innebar samtidigt att det blev svårt att upp-
rätthålla den ursprungliga ambitionen att i första hand erbjuda studenterna 
vetenskaplig skolning.

Historiska föreningen hade god ekonomi, vilken tillät uppbyggandet av 
ett eget bibliotek med historisk facklitteratur. Föreningens pedagogiska 
uppgift fortsatte att diskuteras även efter stadgereformen, men tillkomsten 
av det historiska seminariet på 1890-talet innebar att ett nytt forum för 
den vetenskapliga diskussionen hade inrättats. Seminariet företedde påfal-
lande likheter med den struktur som Historiska föreningen ursprungligen 
hade haft. Under Harald Hjärnes trettioåriga ordförandetid (1884–1914) 
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uppstod ett slags arbetsfördelning, vilket innebar att den vetenskapliga skol-
ningen i källkritik och argumentationsförmåga ägde rum inom seminariet, 
medan föreningens möten antog en mer informativ karaktär, ofta i form av 
bokreferat. Till följd av detta reducerades antalet möten, men medlems-
antalet ökade markant. Kring sekelskiftet 1900 hade föreningen omkring 
åttio betalande medlemmar, vissa år ännu fler. Därefter inträdde dock en 
drastisk minskning; när Hjärne avgick 1914 hade föreningen endast omkring 
trettiofem medlemmar. Under efterträdaren Ludvig Stavenow skedde en 
återhämtning, varefter medlemsantalet under flera decennier uppgick till 
omkring femtio. På 1920-talet införlivades föreningens bibliotek med semi-
nariebiblioteket.

Filosofiska föreningen grundades 1870, men dess förhistoria sträcker sig 
tillbaka till de kollokvier som Sigurd Ribbing börjat anordna kort efter sitt 
tillträde till professuren i logik och metafysik 1850. Under 1860-talets sena-
re del leddes kollokvierna ofta av Carl Yngve Sahlin, vilken 1864 hade efter-
trätt Christopher Jacob Boström i praktisk filosofi. Vid sidan om Filosofiska 
föreningen fanns under 1880-talet en filosofisk klubb av mer privat karaktär, 
vilken regelbundet sammanstrålade för kollokvier på Stadshotellet.

Namnlösa sällskapet formades kring den norske litteraturhistoriken 
Lorentz Dietrichson, som kommit till Uppsala för att bli docent under 
Bernhard Elis Malmström. Detta mycket omtalade sällskap utgjorde ingen 
egentlig ämnesförening, men samlade en rad av Uppsalas främsta filosofiska 
och estetiska begåvningar i den yngre generationen, varför det kom att spela 
en likartad roll. De ursprungliga medlemmarna samlades kring Dietrichsons 
föreläsningsserie ”Indledning i Studiet af Danmarks Literatur i vort Aar-
hundrede”, som hölls i Ecclesiasticum under våren 1860. Enligt en av Die-
trichsons fem medstiftare, Nils Petrus (”Pelle”) Ödman, skedde grundandet 
av Namnlösa sällskapet den 23 februari 1860. Sällskapet kallades ofta Nio 
signaturer, men internt benämnde man sig kort och gott N.S. För det mesta 
hölls sammankomsterna på Flustret eller Phoenix. Enligt de första planerna 
skulle sällskapet ha varit hemligt, men dess existens blev snart offentlig. 
Skalden Ernst Björck ingick bland sällskapets stiftare, senare tillkom bland 
andra Pontus Wikner, Carl Rupert Nyblom, Carl Snoilsky, Hans Forssell, 
Carl David af Wirsén, Daniel Klockhoff, Peter August Gödecke, Carl Öster-
gren, Carl von Bergen, Edvard Bäckström och Julius Centerwall.

Ordningen i Sällskapet var att någon av medlemmarna läste upp en dikt 
eller ett prosastycke som senare cirkulerade bland de övriga medlemmarna. 
Vid nästa sammankomst fick skribenten sin dom, då de fem övriga lämnade 
betyg enligt skalan A, AB, B och C. Flera av medlemmarna medverkade i 
antologin Isblomman (1861). Senare följde Sånger och berättelser af nio signa-
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turer (1863) samt Sånger och berättelser af sju signaturer (1865). Företrädarna 
vände sig mot den tegnérska efterklangsretoriken och fann i stället sina lit-
terära förebilder bland poeterna i den nya nordiska diktningen, till exempel 
Ibsen och Bjørnson samt danskarna Oehlenschläger och Christian Winther. 
Den främsta ledstjärnan var dock Johan Ludvig Runeberg, som Dietrichson 
besökte 1861.

Under sommaren 1866 upphörde sällskapets verksamhet i och med 
att de drivande medlemmarna lämnade Uppsala. Flera av dem blev snart 
etablerade kulturpersonligheter. Inom loppet av fem år (1876–81) invaldes 
Snoilsky, Wirsén, Nyblom och Forssell i Svenska Akademien. Sällskapets 
anda levde således kvar om än den formella sammanslutningen blev kortli-
vad. År 1885 samlades de kvarvarande medlemmarna på Phoenix för att fira 
sällskapets tjugofemårsjubileum.

I början av 1870-talet tillkom en mer konventionell ämnesförening inom 
estetik, konst- och litteraturhistoria. Föreningen utgjorde i någon mån en 
efterföljare till Namnlösa sällskapet, men dess närmaste föregångare var för-
bundet Runa, vilket hade bildats 1870 av August Strindberg, Axel Jäderin 
och Joseph Josephson. Ästetiska föreningens tillkomst gjorde Runa överflö-
dig och merparten av dess medlemmar, däribland Strindberg, övergick till 
det nybildade sällskapet. Initiativtagare till Ästetiska föreningen var Carl 
Rupert Nyblom, som i december 1869 hade bjudit hem en grupp studenter 
för att diskutera grundandet av en förening. Det dröjde dock drygt två år 
innan planerna förverkligades, men i februari 1872 hölls ett första möte i 
Gustavianum och en knapp vecka senare konstituerades föreningen vid ett 
sammanträde på Phoenix. Till förste ordförande utsågs docenten Herman 
Solander, som jämte Nyblom ingick i det utskott som skulle ansvara för 
”föreningens vetenskapliga liv” och bland annat utse inledare och opponen-
ter till diskussionskvällarna. Ästetiska föreningen var till en början löst or-
ganiserad. Verksamheten skulle ske inter pocula et cigarros och utan något 
som helst tvång. Därför upprättades inga stadgar och inga protokoll fördes 
(dock skrevs en mötesdagbok). Föreningens första offentliga framträdande 
skedde två månader efter grundandet, då en stor fest firades på Gillet med 
anledning av 200-årsdagen av Georg Stiernhielms död. Högtidstalet hölls av 
Wilhelm Svedbom.

På hösten 1874 framträdde för första gången Henrik Schück, då endast 
nitton år gammal, inom Ästetiska föreningen med ett föredrag om de äldre 
bearbetningarna av Don Juan-sagan. Under de kommande åren tillhörde han 
föreningens mest aktiva krafter tillsammans Karl Warburg, som 1875 över-
tog ordförandeskapet. Under Warburgs ledning fick föreningen en fastare 
struktur och en mer vetenskaplig orientering. Nya stadgar antogs, vilka de-
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finierade föreningens syfte som ”att genom en närmare sammanslutning och 
samverkan mellan dem, som vid Upsala Universitet studera ästetik, littera-
turhistoria och konsthistoria, väcka och underhålla intresset för speciellare 
studier i dessa vetenskaper”. Man samlade en stab av referenter, vilka skulle 
bevaka den vetenskapliga utvecklingen inom var sitt område: svensk litte-
raturhistoria före respektive efter 1809, italiensk och spansk litteraturhisto-
ria, den germanska medeltidens och den slaviska litteraturhistorien, engelsk 
litteraturhistoria, fransk och dansk-norsk litteraturhistoria, tysk litteratur-
historia före respektive efter 1870 samt konsthistoria.

År 1881 beslutade Ästetiska föreningen att ordna en ”seminarieartad 
kurs” i svensk litteraturhistoria. Henrik Schück och Isak Fehr ledde denna 
verksamhet, som dock synes ha resulterat i endast en enda sammankomst. 
Under 1880-talet fanns det de som önskade att hela föreningen skulle om-
vandlas till ett slags litteraturhistoriskt seminarium, men dessa försök av-
styrdes. Efter en period av täta ordförandebyten fick föreningen i början av 
1880-talet en mer långvarig ledare i Frans von Schéele. Bland de viktigare 
händelserna under hans långa ordförandeskap var föreningens tioårsjubi-
leum, vilket firades samtidigt med grundaren Carl Rupert Nybloms femtio-
årsdag på Gillet 1882. Samma år högtidlighöll föreningen 100-årsminnet av 
Esaias Tegnérs födelse, varvid en utställning med Tegnériana anordnades.

I februari 1888 avgick Frans von Schéele. Han följdes något år senare 
av Edvard Petrini, som innehade ordförandeskapet under nästan hela 1890- 
talet. Bland de aktiva medlemmarna under denna tid fanns Carl G. Lau-
rin, Erik Axel Karlfeldt, Erik Natanael Söderberg, Lennart Kjellberg, Hugo 
Frölén, Knut Barr, Erik Brogren, Karl Erik Forsslund och Ruben G:son Berg. 
Vid denna tid inträdde de första kvinnorna i föreningen, däribland Lydia 
Wahlström och Klara Johanson.

Kring sekelskiftet 1900 innehades ordförandeskapet i Ästetiska fören-
ingen av filosofen Hans Larsson, som dock snart återvände till Lund. De 
följande åren leddes föreningen i stället av konsthistorikern August Hahr. 
Flera andra konsthistoriker tillhörde de ledande medlemmarna under denna 
tid, till exempel Johnny Roosval, Rudolf Cederström och Harald Brising. I 
denna generation fanns även litteraturhistorikerna Martin Lamm och Anton 
Blanck samt filosofen John Landquist. År 1903 avsomnade föreningens verk-
samhet, men året därpå återupplivades den under August Lindhs ledning. 
Bland de föredragshållare som uppträdde inom föreningen märks den tyske 
filosofen Rudolf Eucken, som besökte Uppsala i samband med att han tillde-
lades Nobelpriset i litteratur 1908. Fyra år senare firade Ästetiska föreningen 
sitt fyrtioårsjubileum, varvid slavisten Alfred Jensen föreläste över den bul-
gariske diktaren Pentjo Slavejkov.
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På våren 1874 bildades den litterära föreningen Klubben av åtta ledande 
medlemmar i Ästetiska föreningen, däribland Henrik Schück, Ernst Mey-
er, Frans von Schéele och Karl Warburg. Sällskapet utgav publikationen 
Ur klubbens papper (1877) men upplöstes samma år. I mitten av 1890-talet 
tillkom ytterligare en estetisk förening, nämligen UD. Förkortningen gick 
att uttyda både som ”Utile Dulci” och ”Ungdomens Dårskap”. Föreningen, 
vars litterära förebild var Viktor Rydberg, bedrev en intensiv men kortvarig 
verksamhet. Bland medlemmarna fanns Klara Johanson och Odal Ottelin.

Under 1870-talet hade filosofiska fakulteten försökt utverka en professur 
i klassisk arkeologi, men någon sådan kom inte till stånd. Däremot inrättades 
en ämnesförening, Arkeologiska sällskapet, på hösten 1889. Initiativtagare 
var Sam Wide, men Carl Rupert Nyblom blev sällskapets förste ordförande.

På hösten 1902 infördes ett upprop i Upsala Nya Tidning till stöd för bil-
dandet av en förening ”till främjande af kulturhistoriska studier”. Föreningen 
skulle vara öppen för både studenter och universitetslärare, men också för 
andra intresserade, både inom och utanför universitetet. I uppropet ingick 
en kallelse till ett konstituerande möte i studentkårens lokal i Östgöta na-
tionshus dagen därpå. Bakom uppropet stod bland andra Adolf Noreen, Karl 
Piehl, Henrik Schück, Knut Hamilton, Otto von Friesen, Rutger Sernander, 
Rolf Arpi, Lennart Kjellberg, Anton Blanck, Sam Wide och Oscar Almgren. 
Intresset var mycket stort, och det konstituerande mötet samlade långt över 
100 deltagare, däribland prins Gustaf Adolf. Adolf Noreen öppnade mötet, 
men lämnade sedan över ordet till Oscar Almgren, som var föreningens 
egentlige upphovsman. Almgren underströk betydelsen av att snabbt få en 
fungerande och arbetande organisation, vars uppgift särskilt skulle vara att 
vårda några vetenskapsgrenar som ännu inte blivit tillgodosedda som uni-
versitetsämnen: arkeologi, folklore och allmogekonst (”det dagliga lifvets 
och den namnlösa konstens historia”). Ämnena ingick i vad som allmänt 
– om än i Almgrens tycke något oegentligt – betecknades ”kulturhistoria”. 
Verksamheten bedrevs inom fyra sektioner: förhistorisk arkeologi, folklig 
kultur, konsthistoria respektive arkivalisk forskning. 

Bland Föreningen Urds många aktiva medlemmar märktes, vid sidan om 
initiativtagarna, Oskar Wilhelm Wennersten, Otto Frödin, Sven Lampa, 
K.B. Wiklund, Gottfrid Kallstenius, Rudolf Cederström, August Hahr, Nils 
Sjöberg och Sam Clason. 

Språkvetenskap och filologi

År 1858 övergick Carl Wilhelm Böttiger till den nyinrättade professuren i 
nyeuropeisk lingvistik. Han blev därmed universitetets förste professor i de 
moderna språken. På hösten samma år bildades ämnesföreningen La sociéte 
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des langues modernes, som senare antog namnet Föreningen för nyeuro-
peisk lingvistik. Föreningens främsta syfte var att erbjuda sina medlem-
mar möjlighet att tala språken, i synnerhet franska. Med syftet att ”befordra 
studiet af klassisk philologi och öfning i Latinska språkets talande” bildades 
Föreningen för klassisk filologi i mars 1864. Året därpå tillkom Föreningen 
för nordisk språkkunskap. Dessa tre föreningar sammanslogs i februari 1866 
till Filologiska föreningen, vilken hade tre underavdelningar för nyeuropeisk 
lingvistik, nordisk språk- och fornkunskap samt klassisk filologi. Inte heller 
denna lösning blev tillfredsställande, varför sektionerna på nytt blev fristå-
ende föreningar 1870.

Föreningen för nyeuropeisk lingvistik upplöstes 1878 sedan filologiska 
seminariet hade inrättats. Föreningen för klassisk filologi förefaller ha legat 
i träda under 1870-talet, vilket sannolikt också berodde på att behovet inte 
var lika stort sedan övningar och så småningom seminarier hade införts. 
År 1882 rekonstruerades föreningen och under den följande tjugoårsperio-
den pågick en omfattande verksamhet. Kring sekelskiftet 1900 fungerade 
föreningen i praktiken som ett proseminarium i klassiska språk. Elementär 
undervisning i grekiska (dock inte alltid med det formella namnet prosemi-
narium) infördes 1902, men inom latinet tillkom proseminarier först 1915. I 
början av 1900-talet befann sig verksamheten i lägervall, men 1908 återupp-
livades föreningen, huvudsakligen på initiativ av Einar Löfstedt den yngre, 
Ernst Nachmanson och Gottfrid Carlsson. Föreningen för klassisk filologi 
(numera Klassiska föreningen) har alltsedan dess bedrivit en obruten verk-
samhet.

Föreningen för nordisk språk- och fornkunskap bedrev aktiv verksamhet 
under 1870-talet, då föreningen tillhörde de största vid universitetet. Som 
framgår av namnet omfattade föreningen även fornkunskapen och medlem-
marna var ålagda att meddela fornseder, sånger, sägner och allmogemål från 
sina respektive hemtrakter. Inför sammankomsterna hade några av med-
lemmarna fått i uppdrag att hålla ett inledningsanförande kring ett ämne, 
som därefter diskuterades. I många fall rörde diskussionerna de svenska dia-
lekterna. I slutet av 1870-talet inträdde en viss stagnation, vilken troligen be-
rodde på konkurrensen från landsmålsföreningarna. Adolf Noreen engagera-
de sig djupt i föreningen, där han föredrog ett tiotal ämnen mellan 1875 och 
1881, men i mitten av 1880-talet upphörde verksamheten. Formellt upplös-
tes föreningen på våren 1892. Nedgången berodde främst på att Noreen och 
Axel Erdmann 1882 hade tagit initiativ till bildandet av Språkvetenskapliga 
sällskapet, som blev en viktig samlingspunkt för vetenskapliga diskussioner. 
Grundandet ägde rum vid en sammankomst på Gästis och den nya före-
ningen syftade till att bli ett samlande forum för språkvetenskapliga diskus-
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sioner över fackgränserna. I någon mån kan föreningen således betraktas 
som en reaktion mot den tilltagande specialiseringen. Vid det konstitueran-
de mötet deltog företrädare för klassiska, orientaliska, romanska, germanska 
och nordiska språk. Förutom ett antal docenter deltog de extra ordinarie 
professorerna Magnus Sundén och Herman Almkvist samt adjunkten Per 
Adolf Geijer, som utsågs till föreningens förste ordförande. Språkvetenskap-
liga sällskapet hade en bred inriktning och tog upp realfilologiska, arkeo-
logiska, kvartärgeologiska och geografiska ämnen. Sammankomsterna ägde 
rum ungefär en gång i månaden under terminerna. Många av föredragen 
trycktes i Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar. 

År 1801 hade Svenska Akademien utgivit en ny rättstavningslära, i vil-
ken en rad utländska ord erhöll svensk stavning. Under 1800-talets lopp 
skulle krav på nya stavningsreformer framföras, och från 1860-talet och 
fram till 1900-talets början förekom återkommande språkdebatter. Som en 
del av den skandinavistiska rörelsen kan man uppfatta det nordiska rätt-
stavningsmöte som hölls i Stockholm 1869 med Artur Hazelius som svensk 
sekreterare. Under mötet diskuterades stavningsfrågan av sjutton delegater 
från de fyra nordiska universiteten. Rättstavarna (eller nystavarna) fick en 
organiserad struktur genom tillkomsten av Rättstavningssällskapet, vilket 
grundades vid ett välbesökt möte på Gästrike-Hälsinge nation i november 
1885. Adolf Noreen utsågs till sällskapets förste ordförande, och i den pre-
liminära första styrelsen ingick även J.A. Lundell, Erik Brate, Per Gustaf 
Boëthius och August Schagerström. Samtidigt bildades en Uppsalakrets av 
sällskapet med Rolf Arpi som ordförande. Kort därefter kompletterades 
huvudstyrelsen med ett antal övriga ledamöter: Fredrik Tamm, Axel Key, 
Anna Sandström, Göteborgsrektorn Herman Örnmark, Otto Hoppe, samt 
lektorerna Ernst Carlson och Magnus Lundgren som suppleanter. År 1886  
började sällskapet utgiva tidskriften Nystavaren med Otto Hoppe som re-
daktör. Sällskapet var baserat i Uppsala men upprättade kretsföreningar även 
på andra orter: Göteborg, Lund, Stockholm, Burträsk, Vänersborg, Delsbo, 
Edsberg och Helsingfors. Intresset var mycket stort. Redan 1886 hade man 
786 inskrivna medlemmar, fem år senare uppgick medlemsantalet till hela 
1 077 personer. Framgångarna väckte oro i det språkkonservativa lägret. Den 
lundensiske professorn i österländska språk, Esaias Tegnér den yngre, publi-
cerade 1886 uppsatsen ”Natur och onatur i fråga om svensk rättstavning”, in-
förd i Ny svensk tidskrift, i vilken han förlöjligade rättstavarnas reformprin-
ciper. Nystavaren blev inte svaret skyldig, och under 1880-talets andra hälft 
fördes en intensiv språkdebatt. I Rättstavningslära ock ordlista, utjivna av 
Rättstavningssällskapet jenom Adolf Noreen ock Rolf Arpi (1887) presenterade 
man sitt stavsätt, och ett visst inflytande hade skriften på de förändringar i  
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ljudenlig riktning som Svenska Akademien införde i sin ordlista 1889. Däri 
fastslogs till exempel att ord som jernväg och qvarn även kunde skrivas med 
ä respektive k.

Under 1890-talet avtog intresset för såväl sällskapet som för språkfrågan 
i stort och 1899 utkom Nystavaren för sista gången. Men i sak nådde Rätt-
stavningssällskapet stora framgångar kring sekelskiftet 1900; särskilt från 
läroverken höjdes röster för att exempelvis ändra ”dt” till ”t” eller ”tt”, eller 
”hv”, ”f” och ”fv” till ”v”. Ända sedan grundandet 1885 hade Fridtjuv Berg 
tillhört Rättstavningssällskapet, och han kunde som ecklesiastikminister 
genomföra en lång rad av dess reformförslag i ett cirkulär 1906. I praktiken 
innebar detta att sällskapets målsättning hade förverkligats, varför verksam-
heten därefter nedlades.

På initiativ av docenten Karl Uno Nylander grundades Föreningen för 
semitiska språk i slutet av 1880-talet. Ingen av professorerna Theodor Nord-
ling och Herman Almkvist deltog vid det konstituerande mötet, men båda 
följde föreningens tillblivelse med intresse, och föreningen utsåg dem till 
”inspectores”. Särskilt Almkvist utövade stort inflytande i föreningen genom 

Radikal rättstavning
I november 1885 bildades Rättstavningssällskapet på Gästrike-Hälsinge nation. Föreningen 
ville reformera det svenska språkets stavning så att den närmare skulle motsvara uttalet. I 
samband med grundandet antogs flera principer, enligt vilka sällskapet förordade nystavning 
av en rad vanliga svenska ord, till exempel kann, mann, ijänn, artikkel, kapittel, okk, sjillnad, 
adera, ofentlig, arest, jorde, järta, stålpe, kånst, ålja, stålt, kånung, aksel, älfenben, sjampanj, ba-
gasj, pangsjon och patsiangs. Stavningen av dessa ord kan framstå som främmande, men 
mycket handlar om vanans makt. Det bör påpekas att nystavningen av ord som till exempel 
kö, sjal och reguljär (i stället för queue, shawl och regulier) på sin tid var lika omvälvande. 
Under andra halvan av 1880-talet fördes en intensiv debatt om svenska språkets ortografi. 
Resultatet blev en kompromiss. Stavningsreformen 1906 gick delvis rättstavarna till mötes, 
men de mest radikala ändringsförslagen fick uppges. I de första tre paragraferna i stadgarna 
definierades Rättstavningssällskapets syfte och arbetsformer:

§ 1. Rättstafningssällskapet har till uppgift att, utgående från de allmänna grunderna för en 
praktisk ljudskrift, verka för en tidsenlig reform af svenska stafsättet med särskild hänsyn till sko-
lans och menige mans behof. För detta ändamål låter sällskapet utgifva en rättstafningslära och 
en ordlista samt främjar utgifvandet af läroböcker och andra skrifter med sällskapets stafsätt.

§2. Medlem af sällskapet är efter anmälan hos krets- eller öfver-styrelse hvarje man eller kvinna 
öfver sexton år, som antingen vill för egen del i praktiken använda eller åtminstone teoretiskt 
godkänner sällskapets stafsätt.

§3. Så snart på en ort finnas tio medlemmar af sällskapet, äga de att bilda en särskild krets, som 
väljer sin ordförande, sekreterare och kassör för tre års tid. Kretsarna äga hvar för sig att med 
ledning af dessa stadgar närmare bestämma sin verksamhet.
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sina föredrag, inte minst om sin resa till Orienten på 1870-talet. Nylander 
blev föreningens förste ordförande och bland de ursprungliga medlemmarna 
fanns Anton Hacklin, Emil Lindberg, Ludvig Bergström och Elis Wadstein. 
Nylander beklagade att seminarier ännu inte hade införts inom ämnet se-
mitiska språk, trots att så skett inom en rad andra språkämnen. Desto stör-
re var därför anledningen att skapa en förening, vars syfte skulle vara ”att 
personer intresserade för det semitiska språkstudiet, måtte sammanträffa, 
lära känna hvarandra och utbyta idéer”. I slutet av 1880-talet höll Nylander 
en föreläsningsserie inom föreningens ram om det semitiska språkstudiets 
historia i Sverige, vilken året därpå publicerades i Ny svensk tidskrift. Under 
hela 1890-talet var verksamheten livaktig. Aktuella forskningsämnen och 
många originaluppsatser ventilerades, särskilt frågor som rörde bibelöver-
sättningar. Den vetenskapliga nivån var hög, varför föreningen riktade sig till 
de verkligt specialintresserade. Medlemsantalet var som högst runt trettio, 
men vanligtvis deltog omkring tio personer vid sammankomsterna. 

Vid sammankomsterna förekom diskussioner om kontroversiella och ak-
tuella ämnen. I oktober 1889 talade S.A. Fries om bibelkritikern Julius Well-
hausens teori om det israelitiska folkets historia, vilken då fortfarande var 
okänd bland Uppsalas teologer. Ludvig Bergström, som från 1890 var lektor 
i kristendom och filosofi vid Högre allmänna läroverket i Uppsala, tillhörde 
de första företrädarna för den historiska bibelkritiken och utgav bland an-
nat några skrifter om Moseböckerna. Han hävdade således att böckerna i 
Gamla testamentet byggde på äldre babyloniska myter, vilket fortfarande 
var mycket känsligt. I mars 1903 talade Bergström om ”Bibel och Babel-
striden”, varvid han huvudsakligen anslöt sig till Friedrich Delitzsch’ teser. 
Flera andra föreläsare uppehöll sig vid aktuella forskningsproblem, så till 
exempel docenten David W. Myhrman som på hösten 1904 talade om de 
tyska utgrävningarna i Assur. Från hösten 1906 innehades ordförandeskapet 
av Johannes Kolmodin.

Föreningen Suomi, vars syfte var att ”odla kännedomen af finska språ-
ket” uppstod i början av 1890-talet och fick en drivande kraft i K.B. Wik-
lund, som från 1894 undervisade i finsk-ugriska språk vid universitetet. Efter 
sekelskiftet 1900 tillkom ytterligare några språkliga ämnesföreningar, till 
exempel en egyptologisk förening som grundades 1904 av docenten Ernst 
Akmar (Andersson). Märta Tamm-Götlind och några av hennes kamrater 
anordnade hösten 1911 en ”nordisk hippa” på Phoenix för att studenterna vid 
Adolf Noreens och Otto von Friesens proseminarium skulle få möjlighet 
att lära känna varandra. Initiativet blev mycket uppskattat, både av studen-
terna och av Noreen. När flera av deltagarna, däribland Tamm-Götlind, året 
därpå övergick till att studera tyska tog de med sig idén. Lektorn i tyska, 
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Hans Sperber, uppskattade de ”germanska hipporna” och blev en drivande 
kraft bakom verksamheten. Ur den gemenskap, som dessa hippor gav upp-
hov till, framväxte Germanska föreningen, som grundades våren 1914 av 
ett sextiotal studenter. Till ordförande utsågs Johan Götlind, senare bekant 
som nordist och dialektforskare. Hans hustru Märta Tamm-Götlind utsågs 
till husmor. I början av 1900-talet inrättades dessutom The English Society, 
som fyllde både en vetenskaplig och social funktion. Det främsta syftet var 
att studenter i engelska skulle beredas möjlighet till konversation, varför 
universitetslektorerna var engagerade. Sällskapet byggde även upp ett bib-
liotek, ”the English Library”. Liknande bibliotek, framför allt med modern 
skönlitteratur, grundades även för de studenter som läste franska och tyska.

Naturvetenskap

Östgötastudenten Gustaf Adolf Lundhqvist hade på hösten 1836 bildat Mi-
neralogiska sällskapet, vilket syftade till att göra universitetets mineralogiska 
samlingar tillgängliga för studenterna. Bland sällskapets första medlemmar 
fanns Nils Johan Berlin, Elof Wallquist samt bröderna Knut och Thomas 
Olivecrona. Kemiprofessorn Lars Peter Walmstedt accepterade att bli ord-
förande, vilket snarast innebar att han blev ett slags inspektor. Det var sek-
reteraren som ledde den dagliga verksamheten. Ända fram till 1866 förvara-
des sällskapets ständigt växande samlingar i sekreterarens hem. Förutom av 
stuffer bestod samlingarna av kartor, kristallmodeller och ett litet bibliotek. 
Bland medlemmarna fanns under 1850- och 1860-talen Carl Michaëlson, 
Gustaf de Laval, Mårten B. Richert, Carl Erik Bergstrand, Carl Wilhelm 
Paijkull, Per T. Cleve, Hugo Hildebrandsson och Carl Fabian  Björling. Nå-
got senare inträdde bland andra Alfred G. Nathorst, Albert Atterberg och 
Hjalmar Stolpe. Genom Edward Walmstedts försorg erhöll föreningen en 
lokal 1866, men trots detta började verksamheten att tyna bort. Flera gånger 
diskuterades en sammanslagning med Kemisk-mineralogiska (senare Geolo-
giska) sektionen inom Naturvetenskapliga studentsällskapet. Någon sådan 
kom aldrig till stånd och i mitten av 1880-talet upphörde verksamheten 
inom Mineralogiska sällskapet, även om den formella upplösningen dröjde 
till 1892.

Botaniska bytesföreningen uppstod omkring 1840, men om dess tidigare 
öden är inte mycket känt. Föreningen återupplivades i början av 1850-talet 
av Thore M. Fries och förefaller ha varit mer eller mindre livaktig under de 
följande decennierna. Redan på ett tidigt stadium hade man inlett förbin-
delser med motsvarande sammanslutningar i Lund, Köpenhamn och Ber-
lin för att utbyta växtförsändelser. Det visade sig emellertid svårt att hålla 
liv i verksamheten och 1903 upphörde föreningen. Tio år senare grundades 
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Upsala Nya Botaniska Bytesförening, vilken övertog herbarium och andra 
inventarier från den gamla föreningen. Sammanslutningen vände sig huvud-
sakligen till botanikstudenter, men accepterade även icke-studenter som 
medlemmar. Rutger Sernander blev den nya föreningens förste ordförande. 
Vid sin sida hade han Carl G. Alm som förste sekreterare och bytesförestån-
dare samt Einar Du Rietz som andre sekreterare. Enligt stadgarna var fören-
ingens syfte att ”förmedla utbyte av konserverade växter”. Byten förrättades 
en gång per år under vårterminen, men bytesväxterna skulle vara inlämnade 
senast den 1 december. I slutet av januari utgav föreningen en tryckt för-
teckning över de växter som utbjöds för byten under den aktuella terminen. 
Vid inlämnandet skulle växterna vara ”väl konserverade, fullständiga och 
rikhaltiga exemplar” samt försedda med etiketter som angav växtens namn 
och namngivare, tid och plats för insamlandet samt med insamlarens eget 
namn. Etiketterna skulle vara handskrivna och de fick inte vara ”hektogra-
ferade eller maskinskrivna”. Vid bytena tillämpades ett poängsystem, där 
sällsynta och exotiska växter fick de högsta poängen.

Under 1850-talets första år föddes ytterligare två naturvetenskapligt in-
riktade sällskap. Det första av dessa, Naturvetenskapliga sällskapet, bildades 
i augusti 1852. Bland dess åtta stiftare ingick astronomen Herman Schultz, 
fysikern Robert Thalén och meteorologen Robert Rubenson. Ett halvår se-
nare, i mars 1853, grundade den tjugoettårige studenten Thore M. Fries en 
förening med namnet Natural-Historiska Föreningen. Bland föreningens 
övriga stiftare fanns Matts Adolf Lindblad, Frans Wilhelm Hultman och 
 Manfred Mustafa Floderus, sedermera rektor vid Högre allmänna lärover-
ket. Föreningen syftade till att ”åstadkomma ett mera lifvadt och lifvande 
studium än blotta ’examensplugget’ kan åstadkomma, att åstadkomma en 
större förtrolighet och deraf följande meddelsamhet mellan de förut för 
hvarandra nästan obekanta idkarna af samma studier”.

Dessa båda sällskap sammanslogs redan i april 1853 till Naturvetenskap-
liga studentsällskapet, vars verksamhet organiserades i tre sektioner: den 
botanisk-zoologiska, den fysisk-matematiska och den kemisk-mineralogiska. 
Redan 1854 väcktes förslag om att dela den botanisk-zoologiska sektionen i 
två självständiga delar, huvudsakligen eftersom botanisterna klagade över 
zoologernas bristande intresse. Sektionen höll dock samman fram till våren 
1864, då trettioåtta av dess ledamöter tecknade sig som medlemmar i en 
nyupprättad botanisk sektion. År 1870 skedde nästa utvidgning genom att 
kemiska sektionen delades. Antalet sektioner hade därmed ökat till fem: för 
kemi, för geologi och fysisk geografi, för matematik och fysik, för botanik 
och för zoologi. Utökningen innebar att sällskapets inre sammanhållning 
sattes på prov. I synnerhet fysisk-matematiska sektionen förordade att sek-
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tionerna skulle förfoga över sin del av den gemensamma kassan. I en skri-
velse från 1870 föreslog man att det skulle kunna ske antingen genom att 
”de nuvarande sektionerna åtskiljes i sjelfständiga sällskap” eller på så vis att 
”den nuvarande gemensamma kassan delas på sätt som billigt kan pröfvas, 
och att sällskapets ordförande för framtiden ålägges att föra särskilda räken-
skapskonton för de olika sektionerna”. 

Till följd av skrivelsen tillsattes en kommitté, som i april 1871 föreslog 
att sällskapet skulle delas upp i två delar, varvid fysisk-matematiska sektio-
nen lämnade sällskapet för att i stället bilda en självständig förening medan 
de övriga fyra sektionerna kvarstod inom det gamla sällskapets ram. Den 
nybildade Fysisk-matematiska föreningen övertog en fjärdedel av Naturve-
tenskapliga sällskapets tillgångar. Fysisk-matematiska föreningen splittrades 
i sin tur 1887, då fysikerna bröt sig ur för att grunda Fysiska sällskapet. Initia-
tivet togs av den tillförordnade laboratorn Claes A. Mebius men bland stif-
tarna fanns även Svante Arrhenius, Julius Juhlin, Karl Hagström, Vilhelm 
Carlheim-Gyllenskiöld och Nils Ekholm. Grundandet skedde i samförstånd 
med professorn Robert Thalén, som inte själv deltog eftersom han inte ville 
styra verksamheten. Sällskapet blev en samlingspunkt för dem som ville 
diskutera frågor rörande fysiken. Föreningen kom därför att bli ett komple-
ment till undervisningen, liksom en viktig kanal för att förmedla nya forsk-
ningsrön. Under Knut Ångströms och Gustaf Granqvists tid som professo-
rer utgjorde sällskapet ett slags fysiskt seminarium. Mebius blev dess förste 
ordförande, därefter följde man principen att innehavaren av laboratorsbe-
fattningen också skulle vara föreningens ordförande. Föredragen ägnades alla 
fysikens områden, men ordföranden utövade visst inflytande på inriktning-
en. Under Mebius’ tid behandlades gärna ämnen som elektriska fenomen, 
meteorologi och fysikalisk kemi. Knut Ångström tog upp spektral analys, 
solens värmestrålning och gasers ledningsförmåga. Gustaf Granqvist de-
monstrerade gärna sina experiment kring elektricitetsläran.

Sedan fysikerna således övergått till ett eget sällskap omvandlades 
 Fysisk-matematiska föreningen 1889 till Matematiska föreningen, som lika-
ledes blev ett livaktigt vetenskapligt diskussionsforum.

Huvudföreningen Naturvetenskapliga studentsällskapet, som i mars 1895 
ändrade sitt namn till Naturvetenskapliga sällskapet vid Upsala universitet, 
var verksamt genom hela epoken. Efter fysikernas och matematikernas ut-
brytning förblev de övriga fyra sektionerna – kemi och mineralogi, botanik, 
zoologi samt geologi och fysisk geografi – lojala med huvudorganisationen. 
Sällskapet spelade en viktig roll för förmedlingen av vetenskapliga nyheter. 
Det var inom dess ram som Darwin introducerades i Uppsala. Redan 1863 
presenterades nämligen Darwins blombiologiska orkidéforskning vid en av 
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sammankomsterna. Året därpå (1864) fortsatte diskussionerna om darwi-
nismen och när Darwin avled i mars 1882 beslutade sällskapet att anställa 
en fest till hans ära. Festen hölls på Gillet i maj samma år. Huvudtalare var 
kemisten Per T. Cleve, som två år tidigare hade hållit promotionstalet ”Na-
turforskningens resultat och mål”, vilket räknas som darwinismens publika 
genombrott i Uppsala. Från festen avsändes ett telegram till Darwins son 
Francis Darwin, i vilket man uttryckte sin ”fervent admiration and heart-
felt sympathy for your late father’s work, so full of blessing and importance 
to all mankind”.

I slutet av april 1909 höll Naturvetenskapliga studentsällskapet åter en 
större Darwinfest för att fira dels Darwins hundraåriga födelsedag, dels 
femtioårsminnet av Om arternas uppkomst. Detta var första gången sedan 
Linnéjubileet 1878 som alla sällskapets sektioner samlades till en gemen-
sam högtidssammankomst. I studentkårens lokal i Östgöta nations hus ta-
lade Axel Wirén och Rutger Sernander över Darwins betydelse för zoolo-
gin respektive botaniken och växtbiologin, varefter en stor supé gavs på 
Stadshotellet. Till Lund hade Uppsalas naturvetenskapliga föreningar sänt 
Robert Fries som representant vid lundensarnas motsvarande Darwinfest, 
där Bengt Lidforss talade om ”Utvecklingslärans nuvarande läge”.

Sällskapet intresserade sig inte bara för Darwin, utan även för Linné 
och Linnéarvet. Vid Linnéjubileet 1878 arrangerade sällskapet en min-
nesfest på Stadshotellet (”Gästis”), där man anordnade en utställning med 
porträtt, medaljonger och annan Linneana. Festen antog närmast formen 
av ett vetenskapligt symposium, då bland andra zoologen Tycho Tullberg 
och botanisterna Veit Wittrock och Ewald Ährling framträdde. Sällskapet 
inrättade kort därefter ett stipendium i Linnés namn. Med anledning av 
det instundande Linnéjubileet 1907 lät Naturvetenskapliga studentsällska-
pet, på initiativ av Rutger Sernander, framtaga ett förslag till återställande 
av Linnéträdgården vid Svartbäcksgatan. Det dröjde dock betydligt längre 
innan planen om en upprustning blev verklighet. Ytterligare en viktig insats 
gjorde Naturvetenskapliga studentsällskapet 1889, då det bidrog med medel 
till ombyggnaden av Anatomiska teatern.

Under 1880-talet blev geografins ställning vid universiteten föremål för 
diskussion. Genom examensstadgan 1891 erhöll geografi ställning som ett 
självständigt examensämne, om än förenat med statsvetenskap. Året därpå 
förordnades docenten Johan Fredrik Nyström att undervisa i geografi vid 
universitetet. Några år senare, i februari 1895, samlades ett trettiotal intres-
serade personer i universitetshuset för att konstituera en ämnesförening för 
geografin. Förhandlingarna leddes av universitetets rektor Thore M. Fries 
och docenten Otto Nordenskjöld var sekreterare. Meteorologen Hans Hil-
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debrandsson utsågs till förste ordförande och i styrelsen ingick dessutom 
botanikprofessorn Frans Kjellman samt Johan Fredrik Nyström.

Föreningens tillkomst betydde åtskilligt för geografiämnets utveckling. 
På våren 1896 inlämnade femtionio Uppsalastudenter en petition till Kungl. 
Maj:t med krav på att en lärostol i ämnet skulle inrättas. Så skedde också 
sedan frågan hade beretts under några år. Även om detta studentinitiativ 
inte officiellt utgick från Geografiska föreningen kan man förmoda att den 
informellt inte saknade betydelse.

Föredragen inom Geografiska föreningen berörde även närliggande dis-
cipliner. Våren 1897 framträdde till exempel geologen Arvid G. Högbom 
med en föreläsning om Ragundasjön, varefter Rutger Sernander refererade 
Gerhard De Geers nyligen utgivna arbete Om Skandinaviens geografiska ut-
veckling efter istiden. När en jordbävning hade inträffat någonstans på jorden 
brukade Hildebrandsson demonstrera seismogrammet. Framför allt var det 
emellertid de många geografiska forskningsresorna kring sekelskiftet 1900 
som satte sin prägel på föreningens föredragsverksamhet. Bland svenska fors-
kare från skilda discipliner som föreläste inom föreningens ram kan nämnas 
Otto Nordenskjöld, Alfred G. Nathorst, Gustaf Kolthoff, Filip Åkerblom, 
Leonard Jägerskiöld, Oscar Juel, Sam Wide, Erland Nordenskiöld, Robert 
Fries och Ivar Sefve. Även prominenta utländska upptäcktsresande, där-
ibland Roald Amundsen, besökte föreningen. I januari 1905 redogjorde de 
danska upptäcktsresenärerna Ludvig Mylius-Erichsen och Karl Rasmussen 
för sina strapatser längs Grönlands västkust. Bland föreningens många offent-
liga föreläsningsarrangemang förtjänar Otto Nordenskjölds framträdande i 
mars 1904 ett särskilt omnämnande. Ämnet var den svenska Sydpolsexpedi-
tionen, vilket han belyste med skioptikonbilder. Publikintresset var mycket 
stort och universitetsaulan var i det närmaste fullsatt. Föreläsaren valde att 
donera alla biljettintäkter till föreningen, som tack vare detta kunde utdela 
ett årligt stipendium om 150 kronor. Hugo Hildebrandsson avgick som ord-
förande 1905, varvid den nyutnämnde professorn Karl Ahlenius tillträdde. 
Efter dennes plötsliga frånfälle 1906 övertog Rutger Sernander ledningen 
fram till dess Axel Hamberg övertog professuren 1907. Hamberg innehade 
därefter ordförandeskapet under två decennier.
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Skandinavismen FiCk sitt genombrott i Uppsala under 1840-talet och ut-
gjorde den bärande idén bakom bland annat studentkårens tillkomst. 

Strömningen förblev inflytelserik under hela återstoden av 1800-talet. Den 
politiska skandinavismen ebbade visserligen ut efter det dansk-tyska kriget 
på 1860-talet, men den kulturella skandinavismen levde kvar in på 1900- 
talet. Årliga nordiska fester (oftast i februari) liksom unionsfester den 4 
november firades av universitetens studentkårer ända fram till unionsupp-
lösningen. I det livaktiga skandinaviska samarbetet tog både universitetet 
och studentföreningarna verksam del.

Skandinavismen utgjorde ett mångfasetterat fenomen, som dessutom 
förändrade karaktär över tiden. Till att börja med bör man skilja mellan 
den politiska och den kulturella skandinavismen. Den politiska skandinavis-
men strävade efter att ena de nordiska länderna i en politisk union under 
ett gemensamt kungahus. Den kulturella skandinavismen koncentrerade 
sig i stället på att skapa en andlig gemenskap med utgångspunkt i de olika 
ländernas och folkens gemensamma historia och kulturhistoria. Skandi-
navismen har även indelats i en stark respektive svag variant. Den starka 
skandinavismen var överordnad de nationalistiska strömningarna inom de 
enskilda länderna och utgjorde i sig ett slags nationalism. Den svaga skan-
dinavismen var däremot underställd de nationalistiska strömningarna i re-
spektive länder.

Något schematiskt uttryckt kan man säga att den ursprungliga skan-
dinavismen kring sekelskiftet 1800 hade varit svag och kulturell, men att 
den starka och politiska skandinavismen tog överhanden under 1840- och 
1850-talen. Detta berodde i stor utsträckning på studentskandinavismen 
och på studenternas uppfattning av sig själva som representanter för sina 
nationer. De var beredda att ställa sig i spetsen och leda arbetet för den 
politiska skandinavismen som idé. Men det moraliska bakslag som följde på 
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dansk-tyska kriget 1864 drabbade just därför studentskandinavismen särskilt 
hårt. Studenternas engagemang hade blivit alltför nära förknippat med den 
politiska skandinavismens projekt, vilket plötsligt framstod som orealistiskt 
och naivt. På ett allmänt och kulturellt plan förblev skandinavismen livaktig 
under 1870- och 1880-talen men studentskandinavismen arbetade i mot-
vind. Det dröjde drygt två decennier innan den hade anpassat sig till de nya 
förhållanden som uppstått. Så småningom fick studentskandinavismen ett 
slags fortsättning i form av den akademikerskandinavism som växte fram 
under 1890-talets andra hälft. Nordiska akademiska möten började hållas, 
en samarbetskommitté för de nordiska universiteten inrättades och Nordisk 
universitetstidskrift återupplivades. Till skillnad från studentskandinavismen 
var denna akademikerskandinavism utpräglat kulturell och svag till sin ka-
raktär. Det var Nordens andliga gemenskap man ville vårda och förstärka, 
de politiska visionerna hade man gett upp.

Den politiska skandinavismen utgör en renodlad 1800-talsföreteelse, 
men den kulturella skandinavismen hade kommit till uttryck redan under 
1700-talet. Den äldsta skandinavismen uppstod i Danmark. I samband med 
att Lovisa Ulrika grundade Vitterhetsakademien 1753 belönades den dans-
ke estetikern Bolle Willum Luxdorph för en insänd dikt, i vilken han ut-
tryckte förundran över att svenskar och danskar – två skandinaviska grann-
folk – hade utkämpat så många krig med varandra, trots sitt gemensamma 
ursprung. Något årtionde senare framhöll den danske historikern Peter 
Frederik Suhm att ”de tre nordiske folk bør betragte hverandre som brødre”. 
En annan dansk historiker, Frederik Sneedorf, framhöll 1798 betydelsen av 
de tre nordiska rikenas förening. Hans skrift Wigten af de tre nordiska rikens 
förening utkom på svenska 1810. I Danmark grundades 1796 Det Skandina-
viske Literaturselskab, som utgav tidskriften Skandinavisk Museum. I dikten 
”Svenska sånggudinnan till den danska” (1794) uttryckte Frans Michael Fran-
zén liknande känslor. Denna ”förskandinavism” var uteslutande litterärt och 
kulturellt inriktad. Intresset avtog dock efter krigen 1808–09 och 1813–14, 
vilka markerade slutpunkten för skandinavismens första fas. Det var första, 
men inte sista, gången som yttre politiska och militära omständigheter hade 
en avkylande verkan på den skandinavistiska entusiasmen.

Studentskandinavismen växte fram i Lund och Köpenhamn halvtannat 
decennium senare. En viktig förklaring utgjorde de tekniska landvinningar, 
inte minst ångmaskinen, som underlättade samfärdseln. År 1828 ankrade 
den första danska ångbåten Caledonia i Malmö. Året därpå lagerkröntes 
Adam Oehlenschläger av Esaias Tegnér vid magisterpromotionen i Lunds 
domkyrka, varvid yttrades de ofta citerade orden: ”Söndringens tid är för-
bi, och hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga verld.” Kontakterna 
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mellan de båda universiteten fortsatte. Under den kalla vintern 1838 frös 
Öresund till, vilket studenterna utnyttjade genom att gå över isen för att 
besöka varandra. Följande sommar hölls ett svenskt-danskt studentmöte i 
Köpenhamn. Till skillnad från den äldre litterärt orienterade kulturskandi-
navismen blev det politiska inslaget starkare inom studentskandinavismen, i 
synnerhet under 1840-talet. Detta hängde samman med den utrikespolitiska 
situationen i Danmark. Den slesvig-holsteinska frågans utveckling ledde till 
att det militära hotet från söder blev allt större. Under inflytande från den 
tyska enhetsrörelsen började befolkningen i de båda provinserna försöka 
lösgöra sig från Danmark. Holstein hade en nästan uteslutande tysk befolk-
ning medan Slesvig var delat. Enligt det så kallade Eiderprogrammet kunde 
danskarna acceptera att Holstein fick en fri författning, men Slesvig – både 
den danska och tyska delen – skulle tillhöra Danmark. Denna ståndpunkt 
kunde omöjligen accepteras av Tyska förbundet, varför danskarna insåg att 
de behövde stöd från ett samlat Norden. I propagandan framställdes Ei-
der som hela Nordens, inte bara Danmarks, gränsflod i söder. Den politiska 
skandinavismen utgjorde därför en naturlig följd av Eiderprogrammet, men 
i ett större perspektiv kan den betraktas som en nordisk motsvarighet till 
de nationalistiska rörelser som uppstod runtom i Europa efter Napoleonkri-
gen och Wienkongressen. I sin tidskrift Brage og Idun – som utgavs 1839–42 
och nådde många svenska prenumeranter – framhöll den danske författaren 
 Frederik Barfod att de nordiska rikena representerade var sin stam på ett 
träd, vars rot och lövkrona var gemensam.

Kärnan i den politiska skandinavismen utgjorde, vid sidan om Eider-
programmet, drömmen om Skandinaviens enande under ett gemensamt 
kungahus. Den långsiktiga målsättningen var att etablera en politisk union, 
vilket ansågs nödvändigt för att skapa en kraftfull motvikt mot Tyskland 
och Ryssland. Under 1830- och 1840-talen präglades studentskandinavismen 
dessutom av liberalism och dess svenska företrädare vände sig därför mot 
Carl XIV Johans enväldiga styre. I detta låg även ett missnöje med kungens 
Rysslandsvänliga utrikespolitik, den så kallade 1812 års politik. Det var fien-
den i öster, inte i söder, som svenskarna fruktade mest. 

Under 1840-talets början blev planerna på att sprida studentskandina-
vismen norrut allt mer konkreta. Vintern 1842/43 diskuterade studenterna 
i Lund och Köpenhamn möjligheten att genomföra ett stort studentmöte i 
Uppsala. En rad hinder låg dock i vägen. Det gällde främst ekonomin, men 
det fanns dessutom politiska krafter som ville förhindra genomförandet av 
resan och mötet. Carl Johans utrikesstatsminister Albrekt Elof Ihre uppsök-
te exempelvis det danska sändebudet i Stockholm med det uttalade syftet 
att försöka få resan inställd. Stämningarna var likartade i Köpenhamn, där 
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rykten förmälde att kungen var av den åsikten att de studenter som ansåg 
sig ha råd att deltaga i ”lustresan till Stockholm och Uppsala” därmed skulle 
anses ha så gott om pengar att de inte behövde några stipendier.

I början av juni 1843 begav sig 136 danskar och 56 lundensare till Upp-
sala. Studenterna i Kristiania kunde av ekonomiska skäl inte deltaga och 
de finska studenterna förbjöds att medverka av de ryska myndigheterna. 
Skandinavistmötet, som pågick under två dagar, ägde rum i Carolinasalen 
men programmet inkluderade även en utflykt till Gamla Uppsala. Uppsa-
lastudenterna representerades av latindocenten Per Johan Petersson, som 
i egenskap av kuratorskonventets ordförande höll alla tal. Mötet innebar 
att Uppsala kom i kontakt med den politiska skandinavismen, men bland 
värdarna dominerade fortfarande den kulturella och litterära form av skan-
dinavism, som något vanvördigt har benämnts ”docentskandinavism”. Upp-
salamötet 1843 utgjorde ett slags upptakt till de sex officiella studentmöten 
som hölls mellan 1845 och 1875. Alla dessa möten blev stora uppställningar, 
vilka samlade över 1 000 deltagare och tilldrog sig allt större uppmärksam-
het i pressen. De följdes dessutom av tryckta berättelser, som samvetsgrant 
återgav såväl skåltal som politiska deklarationer. 

Sammankomsten i Köpenhamn 1845 räknas som det första officiella stu-
dentmötet. Enligt de ursprungliga planerna skulle det ha hållits redan 1844, 
men det ansågs mindre lämpligt på grund av Carl XIV Johans sjukdom och 
död. Mötets avstyrande mötte motstånd, vilket till sist föranledde ett rykt-
bart ingripande från universitetets rektor Erik Gustaf Geijer. Vid den ”Gei-
jerska frukosten” uppmanade han i stränga ordalag organisationskommittén 
– däribland Carl Säve, Per Johan Petersson, Bernhard Elis Malmström och 
Johan Nybom – att avbryta reseplaneringen. Carl Säve vägrade ståndaktigt 
att stryka sitt namn från listan, men de övriga ledamöterna i kommittén gav 
efter för Geijers påtryckningar. Säve förklarade att han hade blivit vald för 
att främja studenttåget, inte för att hindra det. Han ansåg sig dessutom vara 
bunden av de löften han hade givit sina vänner i Köpenhamn. I sak betydde 
hans principiella hållning mindre; studenttåget uppsköts ett år.

Vid Köpenhamnsmötet deltog 186 upsaliensare, 208 lundensare och 144 
studenter från Kristiania. Det sammanlagda deltagarantalet uppgick till 
omkring 1 400. Även denna gång leddes Uppsaladelegationen av Per Johan 
Petersson, som bland annat talade vid studenternas uppvaktning för Adam 
Oehlenschläger. Under nedresan hyllades upsaliensarna i flera svenska stä-
der, vilket visade att skandinavismen började sprida sig till andra grupper i 
samhället.

Revolutionsåret 1848 blev något av ett elddop för studentskandinavis-
men. Revolutionen i Frankrike hälsades med jubel i Uppsala. Marseljäsen 
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sjöngs på gatorna och skålar dracks för Frankrike. I januari samma år hade 
den danske kungen Christian VIII avlidit. Hans efterträdare Frederik VII 
samlade en ny regering, i vilken bland andra Orla Lehmann ingick. Lehmann 

Sebastopols fall
Ryssfientligheten blev ett utmärkande drag inom den svenska skandinavismen. Det var 
Ryssland, inte Tyskland, som utgjorde den historiska huvudfienden. Under Krimkriget väck-
tes rysskräcken återigen till liv, varför Sebastopols fall i september 1855 mottogs med jubel. 
På kvällen samma dag som budskapet nådde Uppsala samlades studentkåren på Stora 
torget, varifrån man avtågade i procession till obelisken i Odinslund. Under tiden sjöngs 
”Stå stark du ljusets riddarvakt”, ”Kung Carl den unga hjelte” och ”Hjeltar, som bedjen”. 
Stående på obeliskens fundament höll kårens ordförande Esaias Edquist ett hyllningstal för 
segrarmakterna, varvid han framställde händelserna på Krim som ljusets seger över barba-
riet. Manifestationen rönte stor uppmärksamhet hos segrarmakterna. Londontidningen The 
Times’ korrespondent lämnade följande skildring av talet och dess mottagande: ”The ad-
dress, which was listened to with the most decorous silence, was scarcely finished when the 
most defining shouts broke out from the assembled multitude, and gave sufficient proof 
how sincerely the sentiments expressed found a corresponding sympathy in the minds of 
the auditors. After nine additorial hearty cheers for the allies, and as many groans for Russia, 
Runeberg’s Finnish popular song, ‘Our land – our land – our fatherland!’ was sung in chorus 
by the inspirited populace, and the singing of the Swedish national hymn concluded the 
imposing ceremony.” Firandet i Uppsala pågick under flera dagar. 

Denna föga verklighetstrogna skildring av Uppsalastudenternas firande av Sebastopols  
fall i Odinslund infördes i Achille Étienne Fillias’ Suède et Norwège (1857).
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var jämte Carl Ploug den främste ideologen bakom den politiska skandina-
vismen. Den nya ledningen ställde sig bakom Eiderprogrammet, vilket ledde 
till uppror i både Slesvig och Holstein. Den tyska armén ingrep och därmed 
inleddes det första slesvigska kriget. Danskarna drevs tillbaka och den mi-
litära utvecklingen ställde den skandinaviska solidariteten på prov. Oscar I 
sände en svensk trupp till Fyn, vilket var en rent symbolisk handling. I april 
1848, någon månad efter krigsutbrottet, anordnades en stor skandinavisk fest 
på Gillet, vid vilken omkring 500 studenter deltog. Majfesten inställdes och 
i stället genomfördes en insamling för Danmark. Allmänna Sången gav två 
stödkonserter i Stockholm. På Carl Säves initiativ begärde studenterna att 
extra vapenövningar skulle anställas, varvid Kungl. Maj:t gav alla studenter 
rätt att deltaga i studentexercisen. Det var dock endast ett fåtal studenter 
som begav sig till Danmark för att aktivt deltaga i striden. Konflikten blev 
inte långvarig och slutade i allt väsentligt med status quo. 

Vid mötet i Köpenhamn 1845 hade de norska studenterna åtagit sig att 
arrangera det följande mötet, vilket dock försenades på grund av politiska 
förvecklingar och kom till stånd först 1851. Upsaliensarna var emellertid 
förhindrade att deltaga, främst på grund av magisterpromotionen. I stället 
genomförde de ett särskilt studenttåg till Kristiania året därpå, då omkring 
300 upsaliensare besökte Norge.

Till följd av det första slesvigska kriget vann den politiska skandinavismen 
terräng även i Uppsala. Vid mitten av 1800-talet hade rörelsen blivit något 
annat än en litterär docentskandinavism. Känslorna fördjupades genom den 
rysskräck som uppstod under Krimkriget, vilken bland annat inspirerade 
Gunnar Wennerberg att skriva ”Hör oss, Svea”. När engelska flottan ankrade 
vid Älvsnabben i april 1854 bordades fartyget Duke of Ellington av om-
kring 200 studenter. Dessvärre fick de inte träffa den legendariske amiralen 
Charles Napier, som tillfälligtvis befann sig ombord på ett annat skepp. När 
underrättelsen om Sebastopols fall i september 1855 nådde Uppsala utbröt 
livligt firande, såväl bland studenterna som bland andra samhällsklasser. Stu-
dentkårens ordförande Esaias Edquist hyllade västmakterna, ”de ädle och 
storsinte män, som emot förtrycket, egenmäktigheten och mörkrets förbist-
ring kämpa för friheten, rättwisan och ljuset”. Tidningen Upsala gick, inspi-
rerad av stämningarna, till angrepp mot ”Sweriges owärdiga politik altsedan 
1812, hwilken endast gått och går Rysslands ärenden”.

Vid den nordiska festen några månader senare flammade de antiryska 
känslorna högt. Esaias Edquist uttalade förhoppningen att den tid snart 
skulle vara inne, ”då den gamla wikingaluften griper Nordens söner, då seg-
len hissas och wäldiga drakar lägga ut från strand, för att föra de ’gossar 
blå’ hän öfwer hafwen”. Han gjorde ingen hemlighet av att han syftade på 
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Finlands återerövring. Rysslands överhöghet över Finland ifrågasattes dock 
inte i fredstraktaten efter Krimkriget, vilket grusade alla förhoppningar om 
revansch för händelserna 1809. Skandinavismen stod likafullt stark i mit-
ten av 1850-talet. Samhörigheten mellan de nordiska universiteten stärktes, 
framför allt genom tillkomsten av Nordisk universitets-tidskrift 1854. Publika-
tionen utkom under ett tiotal år och redaktionsarbetet sköttes gemensamt 
via kommittéer vid de olika universiteten.

Uppsalamötet och studentskandinavismen

Till följd av Krimkriget blev Uppsalamötet uppskjutet flera gånger. På våren 
1856 förelåg inte längre några hinder, varför studentkåren beslutade att an-
ordna ett möte under den instundande sommaren. Villkoret var att minst 
400 studenter skulle anmäla sig inom två dagar. Denna siffra överträffades 
med råge. Förutom nära 300 upsaliensare anmälde sig 240 danskar, 230 norr-
män, 120 lundensare och 2 finländare. I organisationskommittén ingick F.F. 
Carlson, Thore M. Fries, Herman Rydin, Carl Yngve Sahlin, Wilhelm Erik 
Svedelius, Carl Säve samt Esaias Edquist, stadens borgmästare Napoleon 
Kindeström och handlanden Johan Mathias Schram.

Den 7 juni 1856 lämnade ångaren Ganger-Rolf Kristiania med omkring 
230 norska studenter, som därmed anträdde resan mot Uppsala. Ombord 
fanns bland andra Bjørnstjerne Bjørnson och Lorentz Dietrichson. På kajen 
hälsades de av Norges vicekung, kronprins Carl. I Malmö sammanstrålade 
norrmännen med omkring 120 lundensare och med 240 danskar, vilka fär-
dades ombord på örlogsfartyget Hekla, som Frederik VII personligen hade 
ställt till deras förfogande. De båda fartygen avreste gemensamt mot Upp-
sala. På vägen besökte man Kalmar – en stad som genom sin historiska uni-
onsbetydelse hade ett särskilt symbolvärde för skandinavisterna.

Den 11 juni nådde fartygen Stockholms skärgård, varvid en välkomstde-
legation från Uppsala klev ombord vid Dalarö. Uppsalastudenterna med-
förde det tecken deltagarna skulle bära under mötet, nämligen en silverplat-
ta, på vilken de fyra universitetsstädernas namn omgav runinskriptionen 
”Ynglinga Ting at Upsalum”. De norska studenterna bar plattan i ett gult 
band, danskarna fick ett blått, lundensarna ett vitt och de upsaliensiska 
värdarna ett rött. Vid ankomsten till Stockholm mottogs studenterna av en 
festkommitté, och en rad prominenta personer hade erbjudit husrum åt de 
ankommande. Kungen själv härbärgerade exempelvis tjugofem av studen-
terna. Hekla och Ganger-Rolf lade till vid Skeppsbron, varefter studenterna 
tågade in på borggården, där Oscar I personligen hälsade dem välkomna. 
Studentdelegationernas besök ådrog sig stor uppmärksamhet från huvudsta-
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dens befolkning, något som Aftonbladet skildrade i sin rapport: ”Från fönst-
ren i Trångsund och Storkyrkobrinken regnade blommor, hvilka med så stor 
begärlighet mottogos af studenterna, att till och med fanbärarna, som i den 
friska blåsten hade rätt besvärligt, gjorde sig omak, för att uppfånga en eller 
annan bukett.”

Tre ångbåtar förde därefter studenterna från Stockholm till Uppsala, där 
stora folkmassor hade samlats längs Fyrisåns stränder flera timmar innan 
båtarna förväntades anlända. Vid halv två-tiden natten mot den 12 juni an-
kom ångbåtarna, vilka – trots den sena timmen – hälsades med dånande 
kanonsalut från slottet och med jubel från en stor folkmassa. Klockan hann 
bli tre på natten innan gästerna hade stigit i land och tågat till Odinslund, 
där Esaias Edquist höll en välkomsthälsning i soluppgången. Senare under 
torsdagen serverades middag för omkring 1 400 studenter i Botaniska träd-
gården, dit dessutom hade inbjudits 2 000 damer, som promenerande fick 
åse middagen.

Mötets höjdpunkt utgjorde fredagens utflykt till Gamla Uppsala, där 
Carl Ploug från en av högarna höll en kraftfull appell för den politiska skan-
dinavismen. Förverkligandet av den nordiska enhetstanken fordrade att 
skandinavismen inte bara tog sig litterära intryck. Den måste ”udtrykkes 
ogsaa i Statslivets Former, den maa indskrives i Love og Vedtækter og aner-
kendes af den udenfor staaende Verden. Med et Ord: den maa engang före 
til en politisk Union.” Sedan delegaterna återvänt till Uppsala väntade balen 
i Carolinasalen, vilken samlade omkring 2 200 deltagare. Under lördagen 
lämnade gästerna Uppsala för att bege sig till Drottningholm, där Oscar I 
hade anställt en fest till deras ära. Senare följde bankett på Hasselbacken, dit 
delegaterna inbjudits av Stockholms borgerskap. 

Med Uppsalamötet 1856 nådde studentskandinavismen sin kulmen. Vid 
studentmötet elva år tidigare hade rörelsen blivit betraktad med misstänk-
samhet från högsta ort, eftersom den var liberalt inriktad och rymde krav 
på politisk frihet liksom kritik mot Carl XIV Johans enväldiga styre. Oscar I 
hade en helt annan inställning, vilken dels berodde på hans betydligt libe-
ralare sinnelag, dels var taktiskt betingad. Han insåg att han kunde använda 
skandinavismen för sina egna syften; på lång sikt kunde den leda till ett 
enat Norden, styrt av den Bernadotteska ätten. Frederik VII var barnlös och 
danskarna hade valt en tysk tronföljare, men Oscar hoppades kunna förhin-
dra detta till förmån för sin egen dynasti. Under Krimkriget hade tankarna 
väckts såväl hos kungen som hos delar av den skandinavistiska rörelsen att 
Sverige borde ingripa militärt för att återtaga Finland. Norge var dock föga 
intresserat av ett sådant projekt, och intresset var ljumt även i Finland. Fre-
den i Paris 1856 innebar i alla händelser slutet för dessa drömmar. Likafullt 
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H.C. Andersen i Uppsala
På hösten 1865, då den politiska skandinavismen befann sig i djup kris, gästades Uppsala av 
H.C. Andersen. Det var tredje gången som den danske sagoförfattaren och skandinavisten 
besökte staden. Den första visiten genomfördes sommaren 1837, då Andersen bland an-
nat gjorde en utflykt till Gamla Uppsala med fysikern Fredric Rudberg. Både Atterbom och 
Geijer hade lämnat staden, men Andersen lärde i stället känna Johan Henric Schröder. I 
juni 1849 återkom Andersen på nytt, varvid han bland annat umgicks med Schröder, Carl 
Wilhelm Böttiger, Gunnar Wennerberg och landshövdingen Robert von Kræmer. .

Vid sitt tredje besök i september 1865 mottogs H.C. Andersen av Carl Rupert Ny-
blom och Lorentz Dietrichson. Han sammanträffade med flera andra professorer, där-
ibland Böttiger, och blev föremål för stora hyllningar. Studentkåren anordnade en mid-
dag på Flustret, där flera akademiska lärare deltog. Andersen uppläste tre av sina sagor, 
Dannebrogen vajade och såväl svenska som danska sånger sjöngs. Hedersgästen, som 
bestods en hyllningsdikt av signaturpoeten Ernst Björck, ledsagades därefter till sitt hotell 
under studentsång. Men trots aftonens svensk-danska förbrödring skulle det dröja flera 
år innan kulturskandinavismen fick luft under vingarna på nytt.

H.C. Andersen.
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blev studentmötet viktigt från propagandasynpunkt och efter besöket i 
Uppsala bjöd kungen in delegaterna till Drottningholm. Oscar I:s närvaro 
gav mötet ett slags halvofficiell prägel. I sitt tal till gästerna yttrade kungen 
de ofta citerade orden: ”Tvedrägten har flytt, hatet försvunnit. Våra skalder 
sjunga gemensamma lofsånger, våra svärd stå redo till gemensamt försvar. 
Skandinaviens andliga skatter strö sitt guld för gemensam upplysning och 
förädling. Hädanefter är krig, Skandinaviska bröder emellan, omöjligt.”

Trots Carl Plougs kraftfulla plädering för den politiska skandinavismens 
nödvändighet – vilken mottogs ”med rörelse och verklig inspiration” – vi-
sade Uppsalamötet 1856 att tyngdpunkten inom den skandinaviska rörelsen 
började förskjutas från den politiska till den kulturella sidan. Den norske 
ämbetsmannen Georg Anton Krohg spelade härvidlag en viktig roll. I ett tal 
lanserade han ett antal reformer för att öka den kulturella samhörigheten 
i de nordiska länderna. Redan i skolan ville han att barnen skulle lära sig 
det gemensamma urspråket fornisländskan, vars ställning även skulle stär-
kas vid universiteten: kunskapen om det forntida Nordens språk och forn-
tidens skriftliga urkunder skulle utgöra väsentliga delar av varje students 
allmänbildning. Vidare föreslog han inrättandet av självständiga lärostolar i 
nordiska språk och nordisk litteratur vid samtliga universitet i de nordiska 
länderna. Dessutom ville han att stipendier skulle inrättas vid de olika uni-
versiteten till förmån för gäststudenter från andra lärosäten. Samtliga dessa 
förslag mottogs med den största entusiasm, liksom även Krohgs uttalade  
ambition att förhindra utländska lånords inträngande inom det nordiska 
språkområdet.

Krohgs framträdande saknade inte betydelse för beslutet något år senare 
att inrätta professurer i nordiska språk vid universiteten i Uppsala och Lund. 
I Uppsala intogs den nya lärostolen av Carl Säve, en ivrig skandinavist som 
hade deltagit vid flera studentmöten under 1840- och 1850-talen. De skan-
dinavistiska stämningarna levde kvar efter mötet och 1856 högtidlighölls för 
första gången unionsdagen den 4 november med tal och sång utomhus vid 
Carl XIV Johans byst i Carolinaparken. Därmed inleddes en tradition som 
pågick ända fram till 1904.

Studentskandinavismen och den politiska krisen

Under 1850-talet utsträcktes de skandinaviska strävandena österut mot 
Finland. Johan Ludvig Runeberg bestods ett furstligt mottagande när han 
besökte Uppsala sommaren 1851. Hedersgästen fördes till högarna i Gam-
la Uppsala, varefter middag intogs i Botaniska trädgården. Ett närmande 
av annat slag inträffade 1857, då universitetet i Helsingfors bjöd in en up-
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saliensisk studentdelegation till promotionshögtiden med anledning av 
700-årsjubileet av kristendomens införande. Något sådant utbyte hade inte 
förekommit efter rikets delning 1809, och den uppflammande finska natio-
nalkänslan under 1830- och 1840-talen hade betraktats med viss misstänk-
samhet i Sverige. Inbjudningen till promotionshögtiden tolkades därför som 
en utsträckt hand. I Uppsaladelegationen, som leddes av kårens ordförande 
Isak Landtmanson, ingick bland andra historikern Clas Theodor Odhner 
och filosofen Anton Rosell. I Stockholm anslöt dessutom Lundaprofessorn 
Axel Nyblæus. I samband med en sexa för de svenska gästerna framträdde 
Adolf Erik Nordenskiöld med ett tal, i vilket han prisade det samförstånd 
som uppstått mellan finnar och svenskar. Vänskapen innebar att finnarna 
kunde vara förvissade om ”att i den kamp, vi nu utkämpa med mörkret, 
vi icke alltid skola stå ensamma på kämpabanan”. Detta oförblommerade 
antiryska uttalande uppfattades som föga lämpligt i sammanhanget, var-
för professor Fredrik Cygnæus ansåg sig vara tvungen att lägga det hela 
till rätta. Upsaliensarna kunde inte undgå att känna sig aningen besvärade 
och Nordenskiöld blev så förargad att han ställde sig upp och ropade: ”han 
talar ej å våra vägnar”. Nordenskiölds uppträdande gav Friedrich Wilhelm 
Rembert von Berg, Finlands generalguvernör, anledning att förbereda åtal 
för majestätsbrott och högförräderi, vilket Nordenskiöld undkom genom 
att emigrera till Sverige.

Vid Uppsalamötet 1856 hade man beslutat att tidsrymden mellan de 
framtida studentmötena skulle vara minst tre, men högst fem år. Efter öns-
kemål från Carl Ploug och Fredrik Theodor Blomstrand fastställdes att det 
nästkommande mötet skulle förläggas till Köpenhamn och Lund, vilket var 
naturligt eftersom dessa städer stod närmast i tur. Beslutet innebar att mö-
tet skulle genomföras senast 1861, men i likhet med 1855 försenades det av 
yttre förhållanden. I februari 1861 hade nämligen den tyska förbundsförsam-
lingen riktat stränga krav mot Danmark, varför man befarade att krig var 
nära förestående. Under dessa omständigheter var det otänkbart att arran-
gera ett studentmöte, allraminst i Köpenhamn. I slutet av 1861 genomfördes 
i stället ett skandinaviskt studentmöte i mindre skala i Kristiania. I samband 
med det norska universitetets femtioårsjubileum invigde Studentersamfun-
det sin nya byggnad, varvid det mottog deputationer från Uppsala, Lund och 
Köpenhamn.

I början av 1862 framstod det tyska hotet mot Danmark som mindre 
akut, varför Köpenhamnsstudenterna i mars fattade beslut om att genom-
föra ett möte under den instundande sommaren. Deras inbjudan mottogs 
med entusiasm i Uppsala, vars studenter snart tecknade sig för de 300 plat-
ser, som stod till förfogande. Organisationskommittéer tillsattes vid de olika 
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universiteten för att förbereda sina respektive studentdelegationers resa och 
deltagande. I Uppsala leddes kommittén av Clas Theodor Odhner och i öv-
rigt ingick botanisten Thore M. Fries, grecisten Gustaf Gilljam, filosofen 
Carl Johan Engstrand, juristen Isak Landtmanson samt studenterna Moritz 
Rubenson och Bengt Liljeblad.

Mötet ägde rum i juni 1862 och från Uppsala deltog 296 studenter, vartill 
i Stockholm slöt sig två norrmän och två i Sverige bosatta finländare. Precis 
som 1845 inleddes mötet med ett besök i Lund. Den 6 juni avreste delega-
terna från Uppsala med ångbåt till Stockholm, där de uppvaktade kungen 
på slottet. Därefter anträddes resan med ångfartyget Chapman, som Upp-
saladelegationen hade hyrt för 12 000 riksdaler. Under nedresan till Malmö 
anlöptes både Visby och Karlskrona. I Malmö sammanstrålade upsalien-
sarna med delegationen från Kristiania, som reste med fartyget Lindesnæs, 
som norska staten ställt till förfogande. Dagen därpå tillbringades i Lund 
med festligheter och möten kring Lundagård och Akademiska föreningen. 
Huvuddelen av mötet tilldrog sig emellertid i Köpenhamn, som bjöd sina 
gäster ett storslaget välkomnande med applåder, hurrarop och varjehanda 
utsmyckningar. Vid mötet i Uppsala 1856 hade man kommit överens om 
att de framtida studentmötena även skulle inrymma vetenskapliga diskus-
sioner. Under Köpenhamnsmötet sammanträdde därför både filologiska och 
teologiska studenter vid vissa enskilda fackmöten.

Det ständiga tyska hotet mot Danmark tog dock inte allt fokus från ryss-
fientligheten, som var mycket utbredd i Uppsala även efter Krimkriget. Det 
polska upproret 1863 – ett av många mot den ryska överhögheten – mottogs 
följaktligen med jubel av studenterna, som anställde en särskild fest för Po-
len på Gillet. Bland de omkring 330 deltagarna fanns även universitetets rek-
tor Lars Svanberg. Behållningen från festen uppgick till 948 kronor, vilket 
belopp skänktes till de polacker som sårats i striderna. Några veckor senare 
gästades Uppsala av den polske fursten och exilpolitikern Konstantin Czar-
toryski, som bestods en hjältes mottagande. En middag för gästen anställdes 
i Gamla Uppsala. I sitt bejublade tacktal utbringade Czartoryski en skål för 
ett förenat Skandinavien, varvid han liknade de nordiska länderna med de 
intilliggande kungshögarna, ”tre till antalet, skilda och dock förenade”. På 
kvällen intog Czartoryski supé i Knut Olivecronas hem i Theatrum Oeco-
nomicum. Dagen därpå deltog omkring 120 studenter vid den hyllnings-
middag som Czartoryski bestods på Gillet. Frithiof Holmgren höll tal till 
hedersgästen som sedan bars runt i salen i gullstol. 

Polackernas framgång uteblev emellertid, och snart förvärrades dessut-
om läget i den slesvigska konflikten. Den norske dramatikern Henrik Ibsen 
var en av dem som salvelsefullt propagerade för att de båda unionsländerna 
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skulle sluta upp på Danmarks sida, bland annat i dikten ”En Broder i Nöd!”. 
En av dem som tog intryck av opinionen var Carl XV, som under somma-
ren 1863 lovade sin danske kollega och dryckesbroder Frederik VII militärt 
bistånd i försvaret av gränsen vid Eider, dock under förutsättning att Hol-
stein övergavs. Kungen saknade stöd hos statsrådet för detta riskabla krigs-
projekt, mot vilket i synnerhet finansministern Johan August Gripenstedt  

Malmström och tyske Mickel
Trots Carl XV:s löften och försäkringar från skandinavistiska idealister lämnade Sverige inget 
militärt bistånd till Danmark under det dansk-tyska kriget 1864. Danskarna hade ingen 
möjlighet att stå emot övermakten. Den 18 april 1864 intog tyskarna Dybbøls skansar på 
södra Jylland, där de retirerande danska styrkorna hade förskansat sig. Danskarnas ”ärofulla 
nederlag” fick stor symbolisk betydelse och besvikelsen över det uteblivna svenska militära 
ingripandet var stor bland skandinavisterna. Någon vecka efter Dybbøl tolkade Bernhard 
Elis Malmström den antityska opinionen i dikten ”Mickel”. Några av stroferna lyder:

O, Tyske Mickel, huru stor
Du skiner i din nya gloria!

Hvad nu du gjort för stort rumor,
Att uppförgylla din historia!

Men länge är det ock förvisst,
Se’n du historia gjorde sist.

[- - -]

Ve dig, när Nemesis en dag
Skall dina skulder sammanlägga!
Du drabbas skall af slag på slag,

Af fall på fall från Hämnarns slägga.
Tills nu dig lyckan varit god:

Du dyrköpt segerkrans fått bära,
Ty du har köpt den med – din ära;

Fått tina upp ditt frusna mod,
Fått dina sjunkna krafter nära

Med barns och qvinnors varma blod.

[- - -]

Triumf, o Mickel! njut den värdigt
Den riddarära, – som du mist!

Snart, hoppas jag, står Skandien färdigt,
Fast sent, att tacka dig för sist. 

 
Redan i dikten ”Fosterlandet” (1841) hade Malmström uttryckt förhoppningen att Nor-
den skulle enas innan 1800-talet tog slut. Sveriges uteblivna ingripande i dansk-tyska kriget 
innebar dödsstöten för den politiska skandinavismen, varför ”Mickel” även uttrycker Malm-
ströms personliga besvikelse. Dikten kan betraktas som ett slags pendang till Johan Nyboms 
”Så säga Sveriges studenter” (1848), vilken skrevs i samband med det första slesvigska 
kriget.
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och justitiestatsministern Louis De Geer kraftfullt opponerade sig. Utfäs-
telserna fick därför tagas tillbaka.

Frederik VII avled på hösten 1863 och efterträddes av Christian IX. I 
samband med tronskiftet antogs den så kallade Novemberförfattningen, vil-
ken innebar en fortsättning på Eiderprogrammet. Danmarks officiella håll-
ning var att hela Slesvig skulle införlivas i riket. Novemberförfattningen, 
som den nye kungen efter viss tvekan ställde sig bakom, ledde omgående 
till krig med tyska förbundet. Trots all skandinavistisk retorik ingrep inte 
Sverige när tyskarna i februari 1864 korsade Eider och trängde in i Sles-
vig. Danskarna fick utkämpa kriget på egen hand och kunde inte stå emot 
övermakten. Den 18 april föll deras försvarsställningar vid Dybbøl på södra 
Jylland, vilket bröt stridsviljan. Vid fredstraktaten samma år tvingades Dan-
mark uppge såväl Slesvig som Holstein och Lauenburg.

Ett mindre antal studenter – däribland Anton Nyström – begav sig till 
Danmark för att deltaga i striderna. Oscar Arpi och Allmänna Sången ge-
nomförde stödkonserter i Uppsala och Stockholm för de danskar som sårats 
i striderna. Därutöver bestod det svenska stödet huvudsakligen av symbol-
handlingar. Utgången av det dansk-tyska kriget blev följaktligen ett svårt 
bakslag för den politiska skandinavismen, vars anhängare hamnade på de-
fensiven. Den slesvigska frågan hade på den danska sidan utgjort den allt 
överskuggande utgångspunkten för landets skandinavistiska strävanden. Ur 
ett danskt perspektiv hade skandinavismens huvudsakliga bevekelsegrund 
gått förlorad genom Slesvigs förlust. Den 4 november 1864 firades pliktskyl-
digast den svensk-norska unionens femtioårsjubileum, men skandinavis-
mens kris och minnet av ståthållarstriden lade sordin på stämningen. Sigfrid 
Wieselgren har vittnat om att ”man sjöng kring Karl Johansbysten, illumi-
nerade staden och sexade å Gillet – men allt utan entusiasm”. I april 1865 
höll den danske skandinavisten Lucianus Kofod två välbesökta föreläsningar 
i Gustavianum, men mot bakgrund av det dansk-tyska krigets utgång fann 
studentkåren mindre lämpligt att hylla honom med en särskild fest. 

För att hålla de skandinavistiska idéerna vid liv bildades 1864 och 1865 
föreningar i Sverige (Nordiska nationalföreningen), Danmark (Nordisk sam-
fund) och Norge (Skandinavisk selskab), vilka gemensamt utgav Nordisk tid-
skrift för politik, ekonomi och litteratur mellan 1866 och 1870. Syftet var fortfa-
rande att skapa en dynastisk enhet, gemensamt försvar samt uppnå social och 
ekonomisk likställdhet. År 1866 utförde Constantin Hansen sin berömda 
målning av Tegnérs lagerkröning av Oehlenschläger i Lunds domkyrka 1829 
– en välbehövlig påminnelse om den tidiga skandinavismens kraft och opti-
mism. Av bestående värde blev dessutom Fjerde november-stipendiet, som 
inrättades i samband med unionsjubileet 1864. Stipendiets syfte var att under-
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stödja studenter vid Uppsala universitet, vilka önskade fördjupa sina studier 
kring politiska, språkliga, kulturella, ekonomiska eller rättsliga förhållanden 
i Norge. Att skandinavismen inte var helt utslocknad framgick dessutom av 
de hyllningar som Carl XV och den danske kronprinsen Frederik bestods 
när de besökte Uppsala i februari 1869, men försöken att rädda den politiska 
skandinavismen kröntes inte med framgång. I den allmänna opinionen spreds 
tvärtom en negativ syn på skandinavismen, vilken uppfattades som uttryck 
för en orealistisk illusionspolitik, vars företrädare hade misslyckats när de väl 
sattes på prov. ”Studentpolitik” blev en nedsättande benämning på det naiva 
synsätt, som ansågs utmärka skandinavismen. År 1867 var det Kristianias tur 
att stå som värd för nästa studentmöte, men ingen inbjudan utsändes; Dybbøl 
låg alltför nära i tiden. I samband med universitetsjubileet i Lund 1868 hölls 
däremot ett mindre studentmöte på Akademiska föreningen, vilket för öv-
rigt var det första till vilket officiella inbjudningar hade utgått till represen-
tanter för studenterna vid Nordens samtliga fem lärosäten.

På våren 1869 ansågs emellertid att tiden var mogen för ett nytt större 
studentmöte. Inbjudningar utfärdades från Kristiania och i såväl Uppsala 
som Lund mottogs de med entusiasm och glädje. I Köpenhamn var me-
ningarna däremot delade. Såren efter kriget hade ännu inte läkt och många 
befarade att den hårt prövade befolkningen i Slesvig skulle taga illa vid sig 
om ett nytt studenttåg utsändes under fest och jubel. Efter en lång diskus-
sion beslutade sig även danskarna för att deltaga. I Uppsala tillsattes en or-
ganisationskommitté under ledning av studentkårens ordförande Herman 
Solander. Wilhelm Wretlind, Mårten B. Richert, Carl David af Wirsén och 
Thore M. Fries ingick som kommitténs övriga ledamöter. Vid mötet, som 
hölls i mitten av juni 1869, deltog 175 studenter från vardera Uppsala och 
Köpenhamn samt 70 från Lund. Till detta kan läggas att fem finländare från 
Helsingfors anlände tillsammans med delegationen från Uppsala. Diskussio-
ner hölls om hur en livligare samverkan mellan Nordens universitet skulle 
åstadkommas. Det förelåg en viss osäkerhet kring skandinavismens fram-
tidsutsikter. I den tryckta mötesberättelsen underströk man att diskussio-
nerna kring politiska frågor hade intagit ”en anspråkslös och tillbakadragen 
ställning”. Vid mötet föreslog Lundadelegationen genom Martin Weibull att  
man borde utgiva en nordisk akademisk kalender. Förslaget antogs och re-
sulterade i Ydun, som utgavs 1870 i Lund och Köpenhamn. Tre år senare 
utkom Ydun från Kristiania men sedan upphörde utgivningen.

Vid mötet i Kristiania 1869 beslutades att de framtida studentmötena 
skulle arrangeras utan hänsyn till överenskommelsen från 1856. Det stod 
klart att Uppsala stod på tur att vara värd, men exakt när mötet skulle 
hållas var oklart. På våren 1873 tillsattes, efter initiativ från Göteborgs na-
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tion, en kommitté inom studentkåren med uppgift att utröna om ett möte 
kunde hållas redan under det innevarande året. Detta visade sig emellertid 
vara omöjligt, men man hoppades däremot kunna genomföra mötet under 
sommaren 1874. Ett kolerautbrott i Stockholm innebar dock att mötet fick 
skjutas upp ytterligare ett år. Det förekom visst motstånd mot studentkå-
rens planer att arrangera ännu ett stort skandinavistiskt studentmöte, men 
när frågan slutligen avgjordes vid ett allmänt kårmöte i mars 1875 antogs för-
slaget med förkrossande majoritet: 542 röster mot 27. En knapp vecka senare 
utsågs en kommitté med ansvar för att leda förberedelserna. Däri ingick 
Herman Almkvist, Wilhelm Montan, Nils Stenbeck, Thorsten Laurent och 
Per Adolf Geijer. Kommittén fick dessutom i uppdrag att bilda en större pla-
neringskommitté tillsammans med professorerna Per Hedenius och Frithiof 
Holmgren, bankdirektören Wilhelm Ulander, handlanden Pehr Lundberg, 
läkaren Robert Schultz, adjunkterna Frans von Schéele och Thore M. Fries 
samt tidningsmannen Esaias Edquist. Landshövdingen, universitetets rektor, 
stadsfullmäktiges ordförande och stadens borgmästare hade dessutom när-
varorätt när de så önskade.

Mötet hölls i Uppsala i början av juni 1875. Delegationer från Nordens 
samtliga övriga universitet – Köpenhamn, Kristiania, Helsingfors och Lund 
– fanns på plats. Bland de övriga deltagarna märktes Viktor Rydberg, som 
hade mottagit en särskild inbjudan och därför inte upptogs i den officiella 
deltagarförteckningen. När delegaterna anlände till Uppsala möttes de av 
såväl studentkåren som åtskilliga åskådare. Från slottsvallen sköts kanon-
salut. Tillsammans tågade värdar och gäster genom täta åskådarled uppför 
Vaksalagatan och Drottninggatan medan blombuketter kastades ned från 
fönstren. Vid obelisken i Odinslund framförde Uppsalasångarna, under Ivar 
Eggert Hedenblads ledning, Edvard Bäckströms specialskrivna ”Hälsnings-
sång”. Den formella välkomsthälsningen utbringades därefter av studentkå-
rens ordförande Herman Almkvist, som konstaterade att ”studentmötenas 
tid är icke förbi”. Redan dagen innan hade kuratorerna för Värmlands, Gö-
teborgs och Östgöta nationer rest till Norrköping för att redan där möta 
gästerna från Köpenhamn och Lund.

Fredagen den 4 juni hölls den stora middagen för 1 600 personer i en 
specialuppförd matsal i nordisk stil i Botaniska trädgården. Sent på kvällen 
tågade deltagarna ned till Stora torget där man sjöng ”Norges bedste værn 
och fæste” för att sedan dansa i ring runt torget. Under de följande dagarna 
genomfördes diskussionsmöten i Gustavianum samt Stockholms och Väst-
manlands-Dalas nationer kring ett antal av delegationerna bestämda äm-
nen. Bland diskussionsämnena fanns teologins betydelse som universitets-
studium, undervisningen vid elementarläroverken och folkhögskolor. Flera 
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ämnen anknöt mer direkt till det skandinaviska temat, till exempel om vad 
som kunde göras för att hos de nordiska folken ”sprida en riktig insigt och 
befrukta en grundligare kännedom” om de andra ländernas historia, sam-
hällsskick och övriga förhållanden.

Under den tredje mötesdagen genomfördes en heldagsutflykt till Älvkar-
leby, Dannemora och Gamla Uppsala. Resan från Uppsala inleddes klockan 
sju på morgonen, och man var inte tillbaka förrän efter midnatt. På ditresan 
stannade man vid Gamla Uppsala, där man i mjöd skålade med varand-
ra för Nordens samhörighet. Frithiof Holmgren höll en flammande skan-
dinavistisk appell från en av högarna, i vilken han förklarade att han ansåg 

Studentfesten i Botan 1875
Lördagen den 4 juni 1875 gav Uppsalastudenterna middag för sina gäster i den special-
uppförda festpaviljongen mellan Linneanums båda flygelbyggnader. Omkring 1 600 per-
soner, däribland många damer, deltog. Den primitiva lokalen, som var uppförd av bräder 
och täcktes med asfaltspapp, fick en anslående utformning av universitetets ritlärare Birger 
Lignell. Tankarna skulle föras till en fornnordisk ryggåsstuga, varför väggarna pryddes med 
rustningar, sköldar, hjälmar, svärd och spjut. Salen upplystes av grönklädda ljuskronor i taket 
och intill högsätet flammade facklor. Paviljongen var omkring femtio meter lång, arton me-
ter bred och nästan nio meter hög. I den intilliggande orangeriflygeln stod en gigantisk buffé 
uppdukad. Middagen följdes av allmän studentfest i Botaniska trädgården, där mellan 3 000 
och 4 000 personer deltog.

Interiör från den specialuppförda paviljongen i Botan från middagen vid studentmötet 1875. 
Träsnitt av Carl Gustaf Hellqvist i Ny Illustrerad Tidning.
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att Sverige borde ha kommit till danskarnas undsättning under kriget mot 
Preussen ett decennium tidigare

Under återresan via Stockholm besökte deltagarna Skokloster, dit de 
följdes av en båt med värdarna från Uppsala. Ann Margret Holmgren har 
skildrat avskedet vid Skokloster, då båten med värdarna skulle återvända 
till Uppsala samtidigt som båtarna med gästerna skulle stäva vidare mot 
Stockholm: ”När så båtarna skulle gå åt var sitt håll, befanns det, att alla de 
utsträckta händerna, som inte ville släppa varann, omöjliggjorde det. Kap-
tenerna måste med stränghet kommendera, att alla händer skulle dras in, 
likaså paraplyer och käppar, som voro utsträckta för samma ändamål.” Det 
var den 7 juni 1875, på dagen trettio år före unionsupplösningen.

Ett halvår efter 1875 års studentmöte konstaterade Upsala-Posten att ”den 
sangviniska förhoppningen om förwerkligande af ännu en Kalmare-union, 
och drömmen om ett under en spira förenadt Skandinavien” knappast hade 
kommit till uttryck annat än i skandinavistiska skåltal. Däremot underströk 
tidningen att detta inte var detsamma som att skandinavismen som sådan 
var död, tvärtom visade införandet av ett gemensamt myntsystem och dis-
kussionerna om att göra Skandinavien till ett gemensamt tullområde att 
idéerna levde kvar i ny skepnad. Det har rentav hävdats att det just var den 
politiska skandinavismens fall som möjliggjorde rörelsens anpassning till en 
ny tids förhållanden – och därmed säkerställde skandinavismens långsik-
tiga överlevnad. Sammanbrottet för den politiska skandinavismen öppnade 
nämligen vägen för en mer praktiskt orienterad skandinavism inom kultur, 
vetenskap och ekonomi. Därmed lades grunden till den nyskandinaviska 
uppblomstringen under perioden 1895–1904, vilken har kallats skandinavis-
mens ”indiansommar”. Trots unionskrisen förekom ett intensivt skandina-
viskt samarbete under dessa år.

Efter Uppsalamötet 1875 befann sig studentskandinavismen på defen-
siven. Det var inte längre studenterna som stod i spetsen för utvecklingen. 
Utbytet av föreläsare upphörde nästan helt. Den danske nationalekonomen 
H. William Scharling och den norske filologen Sophus Bugge, vilka båda 
föreläste i Uppsala åren kring 1880, utgjorde två av få undantag. I samband 
med universitetsjubileet i Köpenhamn 1879 beslutade man dock att nord-
iska akademikermöten skulle börja arrangeras. Ett första sådant möte ägde 
rum redan 1880, men det fick inga omedelbara efterföljare. Tidsandan hade 
förändrats. Student- och akademikerskandinavismen hade blivit nära för-
knippad med rörelsens politiska dimension, vilket bidrog till att den förlo-
rade bärkraft efter det sista stora mötet i Uppsala.

Under 1880-talets förra hälft förekom allt större slitningar inom den 
svensk-norska unionen. Genom den så kallade vetostriden 1884 avskaffades 
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kungens vetorätt i grundlagsfrågor, vilket innebar att det skedde en väsent-
lig maktförskjutning från kungamakten till stortinget. Det var ofrånkom-
ligt att detta även inskränkte kungamaktens ställning i Sverige, vilket för-
klarar varför unionsfientliga strömningar började göra sig gällande i Sverige. 
Flera konservativa tidningar ansåg att Oscar II hade gjort den svenska kro-
nan maktlös i sin fåfänga strävan att behålla den norska. Det var Östgöta-
Correspondenten som på hösten 1885 inledde kampanjen mot kungen, men 
Svenska Dagbladet gick längst i kritiken. Tidningen beklagade att den 
Bernadotteska dynastin ”med åsidosättande af sin svenska förstfödslorätt 
velat i sig personifiera sjelfva unionen och båda nationerna, och konung 
Oscar II har i sitt kungliga valspråk gifvit uttryck för denna dynastiens så  

Smutskastningen mot Carl Johan
Från och med mitten av 1850-talet firade studenterna årligen minnet av den svensk-norska 
unionen på unionsdagen den 4 november. Det officiella firandet ägde rum vid Bengt Fogel-
bergs byst över Carl XIV Johan, unionens skapare. Vid mitten av 1800-talet rådde en formlig 
kult kring Carl Johan, främst manifesterad genom tillkomsten av Carl Johans Förbundet 
1848. Så småningom kantrade opinionen och såväl Carl Johan som unionen utsattes för 
kritik. Under natten mot den 4 november 1885 nedkladdades bysten med gyttja – en ak-
tion som väckte både uppmärksamhet och indignation. Dagarna innan hade konservativt 
sinnade studenter i tidningen Fyris infört kritiska artiklar mot Bernadotternas eftergifter till 
norrmännen. Krav hade rests på att hela unionsfirandet borde inställas. Vem som låg bakom 
smutskastningen mot Carl Johan blev aldrig klarlagt, men dådet sattes i samband med hö-
gerstudenternas antinorska kampanj.

Carl XIV Johans byst framför Chemicum i Carolinaparken.
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småningom tydligare framträdande uppfattning af sin ställning öfver och 
mellan de ’förenade’ folken”.

Stämningarna spred sig även till de konservativa studenterna i Uppsala. 
Inför 4 november-firandet 1885 uppmanade en insändare i Fyris alla fos-
terländskt sinnade studenter att ”afhålla sig från att deltaga i en hyllning, 
som visserligen kan tydas såsom bevis på, att äfven Upsala studenter äro 
dårade af norske svenskars fraser”. En annan skribent ställde frågan om det 
verkligen var meningsfullt att ”fira en union, som blott är vårt fosterland till 
skada och vanheder”. Kvällarna före unionsfirandet nedrevs studentkårens 
anslag om unionsfesten. Bysten i Carolinaparken över unionens skapare Carl 
XIV Johan nedkladdades demonstrativt med gyttja under natten mot den 4 
november. Studenten Karl M:son Stiernström tog sig före att i namn av ”Åt-
skillige studenter” telegrafera till den norske statsministern Johan Svedrup: 
”Samlade i festligt lag tömma vi skålen för unionens upplösning.” På kro-
garna gav de olika lägren uttryck för sina ståndpunkter. Svenska Dagbla-
det lämnade denna stämningsbild från Taddis: ”Stor upphetsning rådde och 
trängseln var olidlig. En talare hade just ordat för att föreslå ett lefve för den 
rena svenska flaggan, hvilket helsades med kraftiga hurrarop och ihållande 
applåder. Ett försök som med erkännansvärd energi gjordes af ett kotteri 
att åvägabringa en hyllning åt unionsflaggan möttes af ett bedöfvande larm. 
Det var ej svårt att finna på hvilken sida majoriteten fans.” Det hade varit 
meningen att kungaparet skulle ha besökt Uppsala under unionsdagen men 
kungen ställde in resan i sista stund, vilket tolkades som en eftergift åt opi-
nionen.

Från skandinavism till nordism

De unionsfientliga stämningarna kastade en skugga även över studentskandi-
navismen. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna endast var en del av 
den mångfasetterade rörelse som skandinavismen utgjorde. De studentpoli-
tiska förvecklingarna hindrade inte att det uppstod ett konstruktivt nordiskt 
samarbete inom många andra områden. Kulturskandinavismen blev snarast 
starkare av att den politiska skandinavismen uppgavs. ”Den skandinaviska 
anden är en, och denna ande är mäktig att göra storverk, om de fyra folken 
förena sin andliga kraft”, förkunnade Frithiof Holmgren när deltagarna i det 
tolfte skandinaviska naturforskarmötet gästade Uppsala sommaren 1880. 
Det främsta exemplet på det kulturskandinavistiska samarbetet utgör just 
de otaliga nordiska möten som hölls under de fyrtio åren mellan tysk-danska 
kriget och unionsupplösningen. Förebilden för dessa möten var i sin tur de 
skandinaviska naturforskarmötena, av vilka det första hölls i Göteborg 1839.
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De skandinaviska naturforskarmötena var i sin tur en följd av de veten-
skapliga möten som hölls i Tyskland i början av 1800-talet. Förhållandena 
för naturvetenskapen i Skandinavien var högst bristfälliga under seklets 
första decennier. Jacob Berzelius’ och Hans Christian Ørsteds laboratorier 
i Stockholm respektive Köpenhamn utgjorde de enda undantagen. Av na-
turliga skäl riktades blickarna därför söderut mot den tyska vetenskapliga 
gemenskapen. På initiativ av Jacob Berzelius deltog en svensk delegation, 
däribland upsaliensarna Lars Peter Walmstedt och Fredric Rudberg, i det 
tyska naturforskarmöte som Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Ärzte (GDNÄ) organiserade i Berlin 1828. Även de följande tyska natur-
forskarmötena genomfördes i norra Tyskland, vilket underlättade skandi-
navernas deltagande. På hemfärden från mötet i Hamburg konstaterade 
man dock att nästkommande möte skulle förläggas till det avlägsna Wien. 
Mot denna bakgrund föreslog den svenske läkaren Magnus af Pontin att 
man i stället skulle grunda ett eget ”Naturforskande Sällskap i Norden”, 
som kunde arrangera växelvisa möten i Stockholm, Köpenhamn, Kristiania 
och S:t Petersburg. Det dröjde emellertid ett decennium innan planerna 
förverkligades. På initiativ av den norske läkaren Christian Egeberg kom 
mötet i Göteborg till stånd sommaren 1839. Jacob Berzelius var skeptisk, 
eftersom han ansåg att kostnaden inte motsvarade nyttan. Huvuddelen av 
de nittiotre delegaterna var läkare men flera framträdande naturforskare 
deltog, däribland Hans Christian Ørsted. Flera av de ledande deltagarna 
var övertygade skandinavister, men det politiska inslaget var nedtonat. Vis-
sa kulturskandinavistiska yttringar förekom dock, till exempel dryftades 
frågan om en naturhistorisk tidskrift för Skandinavien liksom förbättrade 
bokhandelskommunikationer mellan länderna.

I Göteborg beslutades att det följande mötet skulle hållas i Köpenhamn 
redan året därpå, det vill säga 1840. Möten hölls framdeles i ländernas hu-
vudstäder, vilket var naturligt för danskar och norrmän, vars huvudstäder 
också var universitetsorter. Vid Köpenhamnsmötet 1840 deltog 303 dele-
gater, två år senare kom 436 deltagare till Stockholm. Genom hela perio-
den fram till 1916 pågick naturforskarmötena, även om den ursprungliga 
ambitionen att genomföra möten vartannat år snart fick överges. Det fanns 
gott om andra möten och begivenheter, vilket försvårade planeringen. Ett 
slags intern konkurrens uppstod dessutom med de specialistkongresser 
inom olika områden, vilka utvecklades ur de allmänna naturforskarmö-
tena. Stockholm stod värd för naturforskarmötena 1851, 1863, 1880 och 
1898. Det nittonde och sista mötet hölls i Helsingfors 1936. I samband 
med mötena i Stockholm gjordes utfärder till Uppsala, varvid universi-
tetets bibliotek, institutioner och samlingar förevisades. Mottagningar i 
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Botaniska trädgården och utfärder till högarna i Gamla Uppsala utgjorde 
återkommande inslag.

De skandinaviska naturforskarmötena inspirerade till liknande samarbe-
ten inom olika områden. Ett nordiskt nykterhetsmöte genomfördes i Stock-
holm 1846. År 1856 hölls det första nordiska bokhandlarmötet i Köpenhamn. 
Därefter genomfördes bokhandlarmöten i Stockholm 1866, Kristiania 1873, 
Köpenhamn 1884 samt på nytt i Kristiania 1901. Nordiska kyrkomöten hölls 
i Köpenhamn 1857, Lund 1859, Kristiania 1861 och Köpenhamn 1871. Ett 
första nordiskt missionsmöte arrangerades i Malmö 1863, men verksamhe-
ten återupptogs inte förrän efter drygt tjugo år. Nya missionsmöten hölls 
i Göteborg 1885, Kristiania 1889, Köpenhamn 1893, Stockholm 1897 och 
Kristiania 1902. Nordiska folkmöten arrangerades i Ramlösa 1858, Hillerød 
1867 och i Bökeberg 1869. 

År 1863 hölls det första nordiska nationalekonomiska mötet i Göteborg. 
Därefter skedde nya möten i Stockholm 1866, Köpenhamn 1872, Malmö 1881 
och Köpenhamn 1888. År 1869 hölls ett stort nordiskt rättstavningsmöte i 
Stockholm, varvid Carl XV förärade Henrik Ibsen Vasaorden. Samma år 
arrangerades det första nordiska konstnärsmötet i Göteborg, vilket uppre-
pades i samma stad 1886 och 1896. Nordiska skolmöten hölls i Göteborg 
1870, Kristiania 1874, Köpenhamn 1877, Stockholm 1880, Kristiania 1885, 
Köpenhamn 1890, Stockholm 1895, Kristiania 1900, Köpenhamn 1905 och 
Stockholm 1910. Det första nordiska industrimötet arrangerades i Stock-
holm 1866, varefter uppföljande möten ägde rum i Köpenhamn 1872 och 
1888 samt på nytt i Stockholm 1897. Nordiska tandläkarmöten hölls regel-
bundet från och med 1866, järnvägsmöten från och med 1869, juristmöten 
från och med 1872 samt filologmöten från 1876. Under 1870-talet anställdes 
tre nordiska försäkringsmöten och två läkarmöten. Motsvarande söndags-
skolemöten och kristliga studentmöten började hållas 1880 respektive 1890. 
En första nordisk journalistkongress arrangerades 1899 i Kristiania, varef-
ter en ny sammankomst ägde rum i Köpenhamn tre år senare. Ytterligare 
exempel kunde anföras. Den vetenskapliga och kulturella samhörigheten 
inom Norden var starkare än någonsin under decennierna efter den politiska 
skandinavismens sammanbrott på 1860-talet.

Ett konkret resultat av denna sällsport flitiga mötesverksamhet utgjorde 
den rika flora av vetenskapliga tidskrifter med samnordisk inriktning som 
uppstod. Inom loppet av halvtannat decennium grundades bland annat 
Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur (1866–70), Nordiskt medi-
cinskt arkiv (från 1869), Nordisk tidsskrift for filologi (1874–1922), Arkiv för 
nordisk filologi (från 1888), Tidsskrift for retsvidenskab (från 1888), Nordisk 
tidskrift (1879) och Nordisk retsencyklopedie (1878–99).
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Många upsaliensiska akademiker och universitetslärare var involverade 
i olika fackmöten, men det dröjde till mitten av 1890-talet innan några yt-
terligare nordiska samlande akademikermöten kom till stånd. Först tjugo 
år efter Uppsalamötet började den akademiska skandinavismen återigen 
få luft under vingarna. Den nymornade akademiska skandinavismen un-
der 1800-talets sista år kan betraktas som en fortsättning på den tidigare 
studentskandinavismen. Kontinuiteten tillbaka i tiden underströks av det 
faktum att det i många fall var samma personer som var inblandade. En 
nyckelperson var till exempel Lorentz Dietrichson, som tillsammans med 
filologen Sophus Bugge tillhörde de norrmän som hade starkast sympatier 
för både skandinavismen och den svensk-norska unionen. Dietrichson höll 
välkomsttalet vid det första nordiska akademikermötet i Kristiania 1896, 
varvid han påminde om att det hade gått precis fyrtio år sedan han som ung 
student deltog vid mötet i Uppsala. Den gången hade Esaias Edquists tal i 
soluppgången i Odinslund gjort ett oförglömligt intryck, nu var det snarare i 
solnedgångens tecken som man samlades. Trots detta ansåg Dietrichson att 
det inte fanns någon anledning att misströsta om skandinavismens framtid. 
Det viktigaste resultatet av akademikermötet var grundandet av en samnor-
disk universitetskommitté. De nordiska akademiska mötena hade en allmän 
karaktär och var således inte specialiserade fackmöten. Det andra mötet 
hölls i Göteborg 1899 och det tredje i Köpenhamn 1902. De akademiska 
skandinavisterna hänvisade gärna till arvet från studentskandinavismen, 
men deras inriktning var kulturell. Så arbetade man energiskt för att åter-
skapa 1860-talets livliga utbyte av föreläsare mellan länderna. Nordisk uni-
versitetstidskrift återupplivades vid sekelskiftet, omkring trettiofem år efter 
att den ursprungliga tidskriften med detta namn blivit nedlagd. 

Den uppflammande skandinavismen hindrade inte att ett eller annat 
orosmoln insmög sig, så till exempel under unionskvällen 1896. Det hörde 
till traditionen att studentkårerna utbytte hälsningstelegram under kvällen 
den 4 november. Uppsalastudenterna sände precis som vanligt ett telegram 
till sina kolleger i Kristiania, men något svar kom aldrig. Detta väckte förvå-
ning i Uppsala, där man tolkade det hela som en demonstrativ markering. 
På ett olyckligt sätt sammanföll detta med den ryktbara ”stora smällen” sent 
på unionskvällen, då studenterna Otto B. Santesson och Gustaf Hellsing av-
fyrade kanonerna på Slottsbacken. Bakom detta studentikosa upptåg fanns 
inga som helst politiska motiv, men i pressen påtalades gärna att kanonerna 
hade varit vända västerut, det vill säga mot Norge. Nyheten om kanonskjut-
ningen och andra antinorska inslag, som påstods ha förekommit, orsakade 
förundran i Kristiania. Allt berodde på ett missförstånd. Studentersamfun-
det hade av misstag skickat svarstelegrammet till studentkårens före detta 
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ordförande Ivar Hallberg och inte till hans efterträdare Nils Edén. Sedan 
detta klarats ut infann sig sämjan på nytt.

På hösten 1898 införde Harald Hjärne programartikeln ”Modern skandi-
navism” i Svenska Dagbladet. Han intog en avvaktande hållning till den ny-
mornade kulturskandinavismen. Förvisso hade de samnordiska mötena och 
kongresserna avsatt konkreta resultat, till exempel inom juridiken, men de 
politiska motsättningarna hade likafullt gjort sig påminda och reducerat det 
personliga kultursamkvämet till ”ett slags ängslig öfning i privatdiplomatisk 
äggdans”. Till de många ”egendomliga realistiska bräckligheter” med vilken 
kulturskandinavismen var behäftad hörde framför allt att Sverige – som 
hade störst befolkning och flest högskolor – likväl måste hålla tillbaka sina 
anspråk för att inte kränka ”den dansk-norska jämbördigheten”. Det hörde 
till det skandinaviska samarbetets oskrivna regler att Sverige måste ”finna 
sig i att af sina något större pund bjuda jämförelsevis mer än de andra”, 
varför svenskarna inte fick bli förargade över sitt tillmötesgående och sina 
eftergifter.

Under 1800-talets senare hälft började begreppet skandinavism ersättas 
av nordism. Detta berodde dels på att termen skandinavism hade blivit allt-
för nära förknippad med det havererade Eiderprogrammet och den fåfänga 
förhoppningen att kunna ena Skandinavien under samma kungahus, dels på 
att begreppet nordism på ett tydligare sätt inkluderade Finland. I mars 1899 
deltog omkring 300 studenter och konstnärer vid ett möte i Köpenhamn, 
vars syfte var att bilda en förening till stöd för de gemensamma nordiska 
intressena. Initiativet hade kommit från den danska Konstakademiens elev-
förening, som oroades av tyskarnas framfart i Sönderjylland och ryssarnas 
agerande i Finland. Fysikprofessorn Poul la Cour, professor vid Askov, utsågs 
till den nordiska föreningens ordförande. Vid sin sida hade han den i Köpen-
hamn bosatte norske målaren Ferdinand Kjerulf Tranaas. På hösten 1899 
reste både la Cour och Tranaas till Sverige i syfte att få till stånd bildandet 
av liknande nordiska föreningar. Tranaas besökte Göteborg och Kristiania, 
medan la Cour framträdde i Lund, Uppsala, Stockholm och Norrköping, 
varvid han möttes av stort bifall. I slutet av september hade närmare 600 
akademiska medborgare slutit upp på Gillet för att lyssna till hans föredrag 
om medlen för befrämjande av samlivet mellan de skandinaviska folken. 
Föredraget följdes av två timmars diskussion, där ledande akademiska opini-
onsbildare som Harald Hjärne, Adolf Noreen, J.A. Lundell och Knut Wick-
sell deltog. Resultatet blev att Frans von Schéele, Verner Söderberg och Tom 
Forssner fick i uppdrag att förbereda grundandet av en nordisk förening med 
sammanslutningen i Köpenhamn som förebild. Särskilt von Schéele under-
strök att den nordiska föreningen måste vända sig till medborgare inom alla 
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samhällsklasser, inte uteslutande till studenter och akademiker. Inbjudan 
till det konstituerande mötet undertecknades därför inte bara av profes-
sorer, utan även av skolmän, hantverkare och affärsmän. Bland inbjudarna 
fanns Ann Margret Holmgren, som hade varit djupt engagerad redan i 1875 
års studentmöte i Uppsala och vars make Frithiof hade hållit otaliga skandi-
navistiskt färgade hälsningstal. Hennes medverkan utgör ett exempel på hur 
man återknöt till den tidigare studentskandinavismen.

Vid ett nytt möte på Gillet i oktober 1899 skedde det formella grundan-
det. Samtidigt beslutades att föreningens huvudsakliga verksamhet skulle 
bedrivas inom ramen för nio kommittéer, motsvarande nio för skandina-
vismen särskilt behjärtansvärda områden. Så skulle föreningen 1) verka för 
utbyte av föreläsare mellan de nordiska länderna; 2) deltaga i utgivandet av 
en nordisk tidskrift; 3) verka för att artiklar på danska och norska infördes 
i den svenska pressen; 4) förbereda utgivningen av en gemensam nordisk 
sångbok; 5) förbereda utgivningen av en kortfattad nordisk ordbok, vilken 
skulle förteckna och förklara de ord i respektive språk som kunde vara svår-
begripliga för övriga skandinaver; 6) verka för de skolreformer som gagnade 
föreningens syften; 7) lägga grunden till ett nordiskt bibliotek i Uppsala; 
8) anordna nordiska konstutställningar och föreställningar med nordiska 
dramatiska verk; 9) deltaga i nordiska möten och anordna billiga resor till 
övriga nordiska länder.

Redan från starten anslöt sig omkring 300 medlemmar. Frans von Schée-
le utsågs till ordförande och i den övriga styrelsen ingick bland andra Adolf 
Noreen, J.A. Lundell, Verner Söderberg, Teodor Holmberg, Ann Margret 
Holmgren, bankdirektören Wilhelm Ulander och läroverksrektorn Carl 
Axel Brolén. Styrelsen skulle fungera som ett slags exekutivkommitté och 
tillsätta ledamöterna i de olika utskotten. På Ann Margret Holmgrens ini-
tiativ inbjöd den nordiska föreningen, några månader efter grundandet, det 
norska sångarparet Thorvald och Mally Lammers, som framförde norska 
visor inför en stor publik på Gillet. Vid samma tid organiserade föreningen 
en föreläsningsserie med den danske kulturhistorikern Valdemar Vedel. 
Liknande nordiska föreningar uppstod i en rad svenska städer, till exempel 
Stockholm, Göteborg, Lund, Norrköping. Föreståndaren vid Tärna folkhög-
skola, Teodor Holmberg, grundade en nordisk förening i Sala. Holmberg 
hade deltagit i 1875 års studentmöte och hans hustru Cecilia Bååth-Holm-
berg – som också tillhörde föreningens eldsjälar – hade tidigare författat en 
av de första historikerna över studentskandinavismen, ”Frihetens sångar-ätt” 
i Sverige på 1840-talet (1889).

De nordiska föreningarna företrädde en renodlad kulturskandinavism 
och hade lämnat de politiska förhoppningarna bakom sig. I medlemsbladet 
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Norden, som utgavs i Köpenhamn, formulerades syftet på följande sätt hös-
ten 1899: ”Vi søge ikke at få indført en politisk enhed i Norden. Vi ønske blot 
at gøre vort til, at de, der åndeligt og folkeligt er nær i slægt med hverandre, 
må bliva sig dette slægtskab bevidst.” Det nyskandinavistiska uppvaknan-
det ledde till diskussioner inom både Verdandi och Heimdal. I maj 1901 
anordnade de båda föreningarna gemensamt ett nordiskt möte om folkbild-
ningsfrågor. Inom den nordiska föreningen i Uppsala presenterade Frans 
von Schéele ett utkast till en nordisk årsskrift, vilket han senare utarbe-
tade tillsammans med sina kolleger i föreningens arbetsutskott, J.A. Lundell 
och Odal Ottelin. Resultatet blev årsboken Norden 1902 med Ottelin som 
huvudredaktör. Bland bidragsgivarna fanns Harald Hjärne, Adolf Noreen, 
Ellen Key, Georg Brandes, Karl Erik Forsslund, K.G. Ossian-Nilsson och 
 Harald Høffding. Norden 1902 kan betraktas som ett försök att återuppliva 
den anda, som hade präglat kalendern Ydun trettio år tidigare. I likhet med 
Ydun var tanken att det redaktionella ansvaret för årsboken skulle rotera 
mellan de tre länderna, men projektet fick ingen fortsättning. Större bety-
delse fick det samnordiska medlemsbladet Norden, som utgavs från 1899 
till början av 1907. I Uppsala ingick flera framträdande universitetslärare 
bland Nordiska föreningens medlemmar. Hjärne, Lundell och Noreen var 
alla djupt engagerade, vilket bidrog till att universitetens sommarkurser fick 
en nordisk inriktning. När sommarkurserna arrangerades för sjätte gången 
i augusti 1903 deltog inte mindre än åttiofyra danskar, nitton norrmän, en 
finländare och en estnisk medborgare. Hela kursen fick en nyskandinavistisk 
prägel och under en båtutflykt till Sigtuna sjöngs skandinaviska sånger.

I samband med vårfesten 1903 genomfördes ett norskt studentbesök i 
Uppsala. Vid samma tid bildades den svensk-norska föreningen Brödrafol-
kens väl i Kristiania. Föreningen syftade till att främja relationen mellan 
de båda folken, vilken riskerade att försämras av unionsstriderna. Paret 
 Teodor Holmberg och Cecilia Bååth-Holmberg tillhörde föreningens dri-
vande krafter i Sverige, där projektet mottogs med en viss skepsis. Den ra-
dikala och liberala pressen reagerade mot att föreningen tog sitt namn efter 
kungens valspråk och hade sitt första möte på kungens födelsedag. Detta 
signalerade kryperi inför överheten snarare än genuint intresse för andlig 
gemenskap mellan folken. Upsala Nya Tidning, som varnade för ”middags- 
och zwückskandinavismen”, ansåg att föreningen vilade på en ”antikverad 
grund”. 

Unionsupplösningen blev ett hårt slag som den kulturellt orienterade 
nyskandinavismen aldrig hämtade sig ifrån. Möten och kongresser ställdes 
in, tidskrifter upphörde och samarbeten lades på is. Kören Orphei Drängar 
upphörde under några år att framföra norska sånger. Den skandinaviska linje 
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som tidigare hade varit utmärkande för tidskrifter som Verdandi och Ord 
och Bild övergavs. Teodor Holmberg och Cecilia Bååth-Holmberg tog ett 
bittert farväl av föreningen Brödrafolkens väl, som upplöstes kort därefter. 
De nordiska föreningarnas verksamhet avsomnade. Norrköpingsföreningen 
ombildades till en svensk nationalförening och är den enda av de svenska 
nordiska föreningarna som har lämnat ett arkiv efter sig. De nordiska fören-
ingarna blev således kortlivade ansatser, men kan betraktas som föregångare 
till Föreningen Norden, vilken grundades 1919.

Det var inte bara unionsbrottet i sig som väckte förbittring i Sverige, utan 
lika mycket det sätt varpå det hade skett. Till 1905 års sommarkurser hade 
den norske juristen Bredo Morgenstierne och hans landsman, skolmannen 
Einar Schibbye inbjudits, men båda lämnade återbud när unionsbrottet var 
ett faktum. J.A. Lundell blev djupt besviken och höll ett bittert avslutnings-
tal till sommarkursernas deltagare, i vilket han angrep norrmännen: ”Nu 
kan ingen förutse, när en svensk och norrman hädanefter kunna mötas med 
ärligt handslag. Historien skall döma och mäta ut brott och straff för oss 
och dem.” Under sommaren 1905 hade Adolf Noreen planerat att besöka sin 
mångårige vän Sophus Bugge i Norge, men denne skrev i sista stund och bad 
honom låta bli. Följden blev att en brytning uppstod mellan dessa tidigare 
vänner och skandinavister. Bugge gav upp sin tro på unionen och Noreen 
förespråkade ett svenskt militärt angrepp på Norge för att förstöra landets 
befästningar längs svenska gränsen. Vid det tredje nordiska akademikermö-
tet i Köpenhamn 1902 hade Noreen inbjudit sina kolleger till Uppsala, där 
ett fjärde möte skulle äga rum 1906. I maj 1905 beslutade man i Uppsala 
att skicka ut inbjudningarna i september. Unionsupplösningen några veckor 
senare medförde att allt ställdes in. Även det nordiska filologmöte, som en-
ligt planerna skulle hållas i Uppsala 1906, inhiberades. Karl Warburg – som 
i Nordisk universitetstidskrifts första årgång hade formulerat en optimistisk 
programförklaring för den akademiska nyskandinavismen – införde fem år 
senare ett slags epitafium över densamma i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning. Han medgav att inget var ”så bittert som att nödgas begrafva sina 
illusioner”, men framhöll att någon annan utväg inte längre stod till buds. 
Förhoppningarna om ”ett andligt sammanbundet Skandinavien” hade defi-
nitivt grusats.

I Sverige riktades besvikelsen även mot danskarna, eftersom man ansåg 
att de hade tagit norrmännens parti. På ett demonstrativt sätt kom detta 
till uttryck när Georg Brandes höll en gästföreläsning i universitetsaulan 
i februari 1906. Hans framträdande följdes av en kårafton i studentkårens 
lokal. För att protestera mot att Danmark hade ställt sig på Norges sida i 
unionsfrågan valde samtliga professorer vid universitetet – med Hjalmar 
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Öhrvall och J.A. Lundell som enda undantag – att utebli från tillställningen. 
Det ansågs särskilt anmärkningsvärt att Henrik Schück, universitetets rek-
tor och själv litteraturhistoriker, genom sin frånvaro deltog i demonstratio-
nen. Hans agerande fick Social-Demokraten att uttrycka sin förundran varför 
”just personer med semitiskt blod i ådrorna skola så framskjutet uppträda 
som nationalismens riddare, att de oombedda å allas vägnar förolämpa gran-
nar på gästning”. Brandes själv tog stormen med ro. När han kort därefter 
framträdde hos Frisinnade klubben i Göteborg, sade han: ”Det var så besyn-
nerligt i Upsala, det var en tjugu, trettio framstående genier, som höllo sig 
borta – men det märktes inte alls!”

Unionskrisen hade en lika förödande inverkan på den kulturella skan-
dinavismen som det tysk-danska kriget hade haft på den politiska skan-
dinavismen fyrtio år tidigare. Nyskandinavismen utslocknade dock aldrig 
fullständigt. Vid vårfesten 1909 deltog en stor delegation finska studenter. 
Året därpå deltog omkring sextio upsaliensare i ett svarsbesök i Helsing-
fors. Senare blev det en tradition att finska delegationer gästade Uppsala vid 
studenternas vårfest och att Uppsalastudenter besökte Helsingfors. Utbytet 
bidrog till att öka intresset för Finlands självständighetskamp från Ryssland 
och för svenskans och finlandssvenskarnas situation i Finland.

Så småningom förbättrades även förbindelserna med Norge. Under första 
världskriget började de bittraste minnena från 1905 att förblekna och så 
småningom återuppstod det nordiska samarbetet i nya former.

De nordiska festerna

Ett skandinavistiskt arv från 1840-talet var de så kallade nordiska festerna, 
som årligen hölls av studenter vid universiteten i Köpenhamn, Lund, Kristia-
nia och Uppsala. Dessa fester – till minne av under året bortgångna nordiska 
stormän – genomfördes ända fram till unionsupplösningen. Det ursprung-
liga initiativet hade kommit från Norge, där man traditionellt arrangerade 
en julfest på Knutdagen den 13 januari. I efterdyningarna av studentmötet i 
Uppsala 1843 fick Knutfesten i januari 1844 en starkt skandinavistisk prägel. 
Inför följande års fest uppmanade norrmännen studenterna vid universite-
ten i Uppsala, Lund och Köpenhamn att upptaga deras tradition för att i 
skandinaviskt samförstånd fira ”en selskabelig Høitid til Fædrenes Minde, 
som Nordlændinger, og en Broderskabs Fest, som Studenter”. Uppmaningen 
hörsammades givetvis.

Den 13 januari 1846 firades nordiska fester vid universiteten i Lund, Kö-
penhamn och Kristiania, men inte i Uppsala. Studentbladet försäkrade att de 
skandinavistiska idéerna ”lefva här lika varmt nu, som någonsin”, men beto-
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nade samtidigt att Knutdagen inte utgjorde någon idealisk tidpunkt för en 
större festlighet i Uppsala. I mitten av januari hade nämligen merparten av 
studenterna ännu inte återvänt från sina julferier. Tidningen föreslog i stället 
att den gemensamma festen skulle förläggas till första maj. Denna dag fira-
des redan som en vårfest med karnevalsinslag. Förslaget väckte emellertid 
ingen entusiasm. I slutet av januari utsändes i stället en skrivelse, denna gång 
från Köpenhamn, vari uttrycktes en önskan om att Knutfesten framdeles på 
ett mer officiellt sätt skulle firas som en gemensam nordisk fest.

De nordiska festerna syftade till att stärka den skandinaviska samman-
hållningen, och de vetenskapsmän och författare som avlidit under året hyl-
lades som representanter för den gemensamma nordiska kulturen. I fester-
nas symbolspråk lyfte man fram de skandinaviska ländernas gemensamma 
fornnordiska förflutna. I ett tal vid 1865 års nordiska fest betonade filosofi-
docenten Nicolaus Forsberg att festen fullföljde en tradition från forntidens 
midvintersfester: ”I en aflägsen forntid, då norden var, hvad vi nu hoppas, 
att den en gång, skall blifva, ett enigt och mäktigt norden, på den tiden var 
det sed, att kämpen vid midvinterfesten utdelade de djerfva löften, som han 
sedermera fullbordade med sina ännu djerfvare bragder.”

Den fornnordiska symboliken präglade festernas rekvisita. På podiet stod 
en bautasten, i vars runslinga namnen på de bortgångna var inristade i run-
skrift. Runt om bautastenen stod friska granar liksom kårens och nationer-
nas fanor. De avlidna hyllades med ett parentationstal, vilket var ett stående 
inslag liksom talet för Nordens universitet. På menyn stod helstekt gris med 
ett äpple i munnen, vilket sköljdes ned med mjöd. 

Till en början hölls alltid de nordiska festerna, enligt den ursprungliga 
norska traditionen, på Knutdagen. Ibland kallades tillställningarna därför 
kort och gott för ”Knutsfester”. År 1859 bröts emellertid mönstret, eftersom 
Köpenhamnsstudenterna beslutade att tillfälligt flytta sin nordiska fest till 
den 10 februari, med anledning av 200-årsdagen av danskarnas försvar av 
sin huvudstad mot Carl X Gustafs armé. Året därpå förlade upsaliensarna 
sin nordiska fest till Carldagen den 28 januari. Senare firades den vanligtvis 
under februari månad. Festerna, som brukade samla några hundra deltagare, 
hölls nästan alltid på Gillet, någon gång på Stockholms nation. Bland gäs-
terna fanns inte bara studenter utan även universitetets rektor och åtskilliga 
andra professorer. Dessutom deltog notabiliteter från den borgerliga staden, 
till exempel borgmästaren Napoleon Kindeström samt de båda landshöv-
dingarna Robert von Kræmer och Adolf Hamilton.

Den nordiska förbrödringen hindrade inte att politiska motsättningar 
kunde kasta en skugga över festligheterna. Ståthållarstriden i början av 
1860-talet innebar en stor påfrestning på de svensk-norska förbindelserna. 
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Vid 1860 års nordiska fest skulle historikern Carl Gustaf Malmström hålla 
talet för Norge. Situationen var så känslig att han frågade universitetets rek-
tor Anders Fredrik Beckman hur han skulle agera om talet blev nedtystat 
med hyssjningar. Farhågorna var dock överdrivna, eftersom det fanns ett 
brett stöd bland studenterna för den norskvänliga linje som Malmström och 
Herman Rydin representerade.

I takt med att den politiska skandinavismen förlorade i betydelse, avtog 
även intresset för de nordiska festerna. I februari 1876 diskuterade student-
kårens direktion att hålla festerna med längre intervaller än bara ett år. Den 
gången röstades förslaget ned, men 1885 beslutades att de nordiska festerna i 
framtiden skulle genomföras endast vart femte år. Den följande festen hölls 
därför först 1889. För att ”åt denna fosterländska högtid förläna en så värdig 
prägel som möjligt” hade studentkåren anhållit om att få genomföra festen 
i universitetsaulan, vilket beviljades. Deltagarantalet, omkring 1 000 perso-
ner, var följaktligen betydligt större än vid festerna på Gillet, men i gengäld 
serverades varken helstekt gris eller mjöd. Vid nästa fest, som hölls i början 
av mars 1894, begagnades åter Gillet.

Den följande nordiska festen hölls vid en för dylika tillställningar ovanlig 
tidpunkt på året, nämligen den 25 november 1899. Festen, som genomfördes 
i aulan, utformades som ett slags hyllning till det snart avslutade seklet. In-
tresset var stort och deltagarantalet översteg 2 000 personer. Den nordiska 
föreningen i Uppsala hade grundats bara några veckor tidigare och skan-
dinavismen hade återigen vind i seglen. Det fanns nästan bara ståplatser, 
trängseln var stor och flera personer svimmade av värmen. J.A. Eklund höll 
minnestalet över de bortgångna och Nathan Söderblom talade för det snart 
slutade seklet. Erik Axel Karlfeldt läste dikten ”Vid sekelskiftet”, som se-
nare trycktes i Flora och Pomona (1906).

Nyskandinavismens högkonjunktur varade inte länge. Den nordiska fes-
ten 1899 blev den sista stora skandinavistiska manifestationen i Uppsala. 
En sista nordisk fest hölls visserligen i oktober 1904, men omfattningen var 
betydligt blygsammare än förut. Frans von Schéele, ledaren för den nordiska 
föreningen, försökte hålla modet uppe. Han medgav att den politiska skan-
dinavismen var död, men framhöll att den tidigare eftersträvade politiska 
enigheten borde ersättas av ”enighet och fredlig, kulturell enhet”. Entusi-
asmen ville dock inte infinna sig. I sina otryckta memoarer karakteriserar 
fysikern Anna Beckman tillställningen som en ”ledsammare fest”, vilken 
hon fann stel och tråkig. Skandinavismen hade blivit överspelad och unions-
upplösningen inträffade mindre än ett år senare.
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Akademimusiken

Akademiska Kapellets orkester- och kammarmusik leddes av director mu-
sices, som räknades till universitetets exercitiemästare. Orkesterns huvud-
uppgift var att svara för musiken vid olika akademiska högtider, men även 
att ackompanjera solister. Akademimusiken hade befunnit sig i en ned-
gångsperiod under den gustavianska tiden, vilket förvecklingarna kring den 
så kallade Musikprocessen 1800 illustrerar. Ett nytt skede inträdde inte förr-
än 1808, då Johann Christan Friedrich Hæffner övertog befattningen som 
director musices. Genom Hæffners, och senare hans efterträdares, insatser 
blev Uppsala landets näst Stockholm livligaste musikstad under 1800-talet. 
De olika innehavarna av director musices-befattningen kom att tillhöra de 
mest välkända och uppburna medlemmarna av akademistaten, trots att de 
tillhörde exercitiemästarna och uppbar en lön som ingen professor hade 
anledning att avundas dem. Hæffner ledde Akademiska Kapellet under ett 
kvartssekel innan han 1833 efterträddes av Johan Erik Nordblom. Denne 
följdes i sin tur av J.A. Josephson, som erhöll befattningen på våren 1849 i 
konkurrens med bland andra Franz Berwald.

Redan 1809 hade Hæffner fått rätt att som tjänstebostad disponera övre 
våningen i Linnéhuset vid Svartbäcksgatan. Så småningom ställdes även hu-
sets bottenvåning till akademimusikens förfogande. Akademiska Kapellet 
höll sina repetitioner i kapellsalen, det vill säga det större rummet på nedre 
botten. Fram till 1930, då det nya Musicum i Observatorieparken togs i bruk, 
förblev akademimusiken förlagd till denna byggnad.

Josephson, som var drygt trettio år vid sitt tillträde, hade genomfört 
en flerårig musikalisk studieresa i Europa under 1840-talet, vilken han hu-
vudsakligen tillbringade i Leipzig. Resan möjliggjordes genom ekonomiskt 
understöd från Jenny Lind. I början av sin tid som director musices tog 
han initiativ till den blandade kören Filharmoniska Sällskapet, vilken med-
verkade tillsammans med Akademiska Kapellet vid de pingstkonserter 
som blev en tradition under Josephsons tid. På 1840-talet började man i 
Uppsala öva körsång för sopran, alt, tenor och bas, varvid damer (och inte 
som tidigare unga pojkar) sjöng de båda förstnämnda stämmorna. I början 
av decenniet skapade Josephson Lilla Sällskapet, en blandad kör med tolv 
medlemmar, som oftast samlades hemma hos teologie adjunkten Thure 
Annerstedt. I kören ingick bland andra Ava och Amelie Wrangel, Thekla 
Knös, Agnes Geijer, Hanna Hæffner, Gunnar Wennerberg och Anton 
Niklas Sundberg. Repertoaren utgjordes huvudsakligen av kyrkomusik, 
särskilt Händel. Kören bestod av amatörer, men Josephson har själv vitt-
nat om att den stod sig väl i jämförelse med de professionella körer han 
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senare åhörde på kontinenten. Genom Filharmoniska Sällskapet fick denna 
form av sång en fastare organisation, men namnet Lilla Sällskapet användes 
även fortsättningsvis för den inre kärnan i Filharmoniska Sällskapet, vilken 
ibland framträdde enskilt.

Josephson anordnade från och med 1860-talet även konserter med in-
strumentalmusik, varvid Akademiska Kapellet förstärktes med inkallade 
Stockholmsmusiker – sådana arrangemang förenklades efter järnvägens till-
komst 1866. Det var inte bara musiker som anlände från Stockholm, sär-
skilt pingstkonserterna lockade många åhörare från huvudstaden. Josephson 
byggde vidare upp ett omfattande musikbibliotek och instrumentbesätt-
ningen utökades. I slutet av 1860-talet införskaffades en ny altfiol, en ny cel-
lo, ett valthorn och en ny flygel. Till director musices’ uppgifter hörde inte 
bara undervisning utan även att vårda musikinstitutionens instrument och 
att komponera och arrangera musik till akademiska högtider. Josephsons 
mest kända insats härvidlag torde vara tonsättningen av Viktor Rydbergs 
jubelkantat 1877. 

I mitten av 1860-talet infördes en skyldighet för director musices att 
föreläsa varje vecka. Dessa föreläsningar, som hölls i kapellsalen, ägnades till 
en början främst åt musikhistoria, men så småningom försköts inriktningen 
mot harmonilära och musikalisk komposition. Den allt annat än furstliga 
lönen kompenserades till viss del av tillgången till tjänstebostad. Dessutom 
var arbetstiden begränsad, varför han kunde åtaga sig uppdrag som dom-
kyrkoorganist eller ledare för Orphei Drängar och Allmänna Sången och 
på så sätt dryga ut sin inkomst. Privat undervisning utgjorde ytterligare en 
inkomstkälla. Josephson var mycket uppburen i dåtidens Uppsala. Han be-
stods ståtliga hyllningar och särskilda festkonserter på Gillet såväl i samband 
med femtioårsdagen 1868 som när han 1874 firade sitt tjugofemårsjubileum 
som director musices.

Josephson avled på våren 1880, varefter Ivar Eggert Hedenblad – som 
under fem år varit ledare för Allmänna Sången – inträdde som vikarie. 
Hedenblad studerade estetik för Carl Rupert Nyblom, som samtidigt var in-
spector musices och som verkade för att hans protegé skulle hinna meritera 
sig för den lediga befattningen. Under somrarna 1880 och 1881 erhöll Heden-
blad nödvändig formell utbildning genom studier för Oscar Paul och Carl 
Reinecke i Leipzig, varefter han i oktober 1881 utsågs till ordinarie direc-
tor musices. Han var en god organisatör och fortsatte Josephsons ambitiösa 
konsertverksamhet. Symfonikonserterna slutade dock ofta med ekonomiska 
underskott, dels på grund av kostnaderna för inkallade yrkesmusiker, dels på 
grund av det svaga publikintresset. Den akademiska festmusiken minskade 
i omfattning under Hedenblads tid, vilket främst berodde på ekonomiska 
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förhållanden. Tillställningar i universitetsaulan krävde betydligt större och 
dyrare orkestrar än auditoriet i Gustavianum. För sin personliga del hade 
Hedenblad däremot blygsamma anspråk. Han var ungkarl och upplät nästan 
hela sin tjänstebostad åt universitetets egyptologiska samlingar (Victoria-
museet). För egen del lät han sig nöja med ett litet sovrum, från vilket en 
trång spiraltrappa ledde ned till ett mindre skriv- och expeditionsrum på 
bottenplanet. På våren 1909 förberedde Filharmoniska Sällskapet en konsert 
med Joseph Haydns Årstiderna. Under en av de sista repetitionerna drab-
bades Hedenblad av en hjärnblödning, i vars sviter han avled.

Studentsången
Den 18 mars 1852 uruppfördes ”Studentsången” av prins Gustaf i Carolinasalen. Det sked-
de i samband med en stödkonsert för nödlidande i Värmland inför omkring 1 800 åhörare. 
Under de drygt 150 år som gått sedan dess har Herman Sätherbergs ursprungliga text 
ändrats i flera avseenden. En gammal stridsfråga har varit om sångens inledande ord skall 
skrivas ”Sjung om Studentens lyckliga dag” eller ”Sjungom Studentens lyckliga dag”. Det 
salomoniska svaret är att man kan argumentera för båda skrivsätten. Enligt den tryckta ori-
ginalversionen, som ingick i Compositioner af Högtsalig H.K.H. Prins Gustaf Hans Minne Tilleg-
nade (1853), skall det vara ”Sjung om” i två ord. I den äldsta bevarade versionen av sången 
– ett notblad i Bernadottebiblioteket – används däremot den ihopskrivna imperativformen 
”Sjungom”. Denna form förekommer även i konsertannonsen i Post- och Inrikes Tidningar 
dagen före uruppförandet i Carolina. Den i dag allmänt brukade formen ”Låtom oss” i 
andra versen är däremot en senare konstruktion, i originalet skall det vara ”Låt oss”. Värt 
att notera är vidare att originaltextens lydelse är ”der de herrliga lagrarne bo”, inte ”gro”.

Studentsångens betydelse ökade när studentexamen 1862 flyttades ned till läro-
verken. I likhet med studentmössan blev den en examenssymbol som användes i hela 
landet, inte bara i universitetsstäderna. Den variant av ”Studentsången” som numera an-
vänds är den standardiserade version, vilken Ivar Eggert Hedenblad införde i samlingen 
Studentsången (1883). Samtidigt tillades en andra strof (”Svea vår moder, hugstor och 
skön”), som Sätherberg författade på sin ålders höst men som aldrig har slagit igenom. 
Sätherberg har själv förklarat syftet med detta tillägg: ”Jag tyckte nu, att dess ord ej voro 
fullständiga, ty då denna vackra melodi blifvit våra studenters älsklingssång, så borde de 
väl till den med glädje sjunga icke blott om ’de lyckliga dagarna’, utan också om foster-
landets kräfvande allvar.”

Så här lyder den första tryckta versionen av ”Studentsången” från 1853:

Sjung om Studentens lyckliga dag,
Låt oss fröjdas i ungdomens vår

Än klappar hjertat med friska slag.
Och den ljusnade framtid är vår.

Inga stormar än
i vårt sinne bo,

Hoppet är vår vän och vi dess löften tro
När vi knyta förbund i den lund

Der de herrliga lagrarne bo,
der de herrliga lagrarne bo Hurra!
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Efter Hedenblads död utsågs Wilhelm Lundgren – i dåtidens Uppsala 
känd under smeknamnet Paganini – att uppehålla befattningen som direc-
tor musices. Under Lundgrens ledning fullföljde Filharmoniska Sällskapet 
framförandet av Årstiderna. Året därpå ledde han den gemensamma kon-
sert som Akademiska Kapellet, Allmänna Sången, OD och Filharmoniska 
Sällskapet gav till Hedenblads minne. Lundgren sökte tjänsten när den ut-
lystes, men många kvalificerade motkandidater anmälde intresse: Wilhelm 
Stenhammar, Ruben Liljefors, Hugo Alfvén, musikläraren vid Norra Latin 
i Stockholm Erik Åkerberg, domkyrkoorganisten Hugo Bedinger, musikdi-
rektören Assar Assar, sångläraren Ture Rangström samt professorn vid Chi-
cago Musical College John Reinhold Östergren. Det ålåg Adolf Noreen att 
i egenskap av inspector musices yttra sig över de sökande. Han påtalade att 
Rangströms ansökan hade influtit för sent, att Östergren endast hade bifogat 
ett urklipp ur en amerikansk tidning, samt att Alfvéns ansökan helt saknade 
bilagor. Följaktligen menade Noreen att någon hänsyn inte kunde tagas till 
dessa tre ansökningar. Alfvén, som därmed föll bort, har i efterhand för-
klarat fadäsen på detta sätt: ”I min okunnighet om de formella krav man 
hade på ansökningar till statliga befattningar, visste jag inte att min ansökan 
måste vara åtföljd av såväl åldersbetyg som meritförteckning.”

Av de återstående sex kandidaterna ansåg Noreen att åtminstone Sten-
hammar, Åkerberg, Lundgren och Liljefors var avgjort kvalificerade. Ef-
tersom befattningen räknades till exercitieämbetena behövde konsistoriet 
inte upprätta något förslag, som fallet hade varit om det hade rört sig om 
en professur. Konsistoriet skulle bara nominera den kandidat som de fann 
lämpligast. Noreen ansåg det därför inte nödvändigt att närmare yttra sig 
om de sökande, i synnerhet inte då Stenhammar ”som exekverande musiker, 
orkesterdirigent och kompositör notoriskt äger sådan grad av utmärkt skick-
lighet” att han var samtliga medsökande överlägsen. Konsistoriets majori-
tet delade denna uppfattning, även om teologerna Einar Billing och Nathan 
Söderblom ansåg att Alfvéns ansökan hade avfärdats alltför bryskt. Några 
ströröster tillföll Liljefors och Åkerberg. Stenhammar utnämndes i oktober 
1909, men tog avsked sex veckor senare utan att ha tillträtt tjänsten. Han 
flyttade i stället till Göteborg, där han övertog ledningen för Göteborgs or-
kesterförening.

Konsistoriet hade inget annat val än att utlysa befattningen på nytt, var-
vid Lundgren, Alfvén, Liljefors och Åkerberg förnyade sina ansökningar. 
Tillsättningen saknade inte komplikationer, eftersom oenighet rådde kring 
hur olika slags meriter skulle värderas i förhållande till varandra. Vissa häv-
dade att den konstnärliga musikaliska förmågan skulle vara avgörande, andra 
betonade att det rörde sig om en exercitiemästare, varför större vikt borde 
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tillmätas den pedagogiska erfarenheten. Till detta kom en rad personliga 
förhållanden som inte saknade betydelse. Wilhelm Lundgren hade en be-
skyddare i Adolf Noreen, universitetets inspector musices. Ryktet visste be-
rätta att Noreen rentav betraktade Lundgren som förutbestämd till platsen. 
Ruben Liljefors var en framstående musiker och orkesterledare, som dess-
utom hade många vänner i Uppsala. Hugo Alfvén var den utan all jämfö-
relse främste kompositören, men hade svagare pedagogiska meriter än sina 
medsökande. Trots att det rörde sig om en exercitiemästare ansåg många 
att director musices skulle besitta akademiska meriter. J.A. Josephson hade 
varit filosofie magister, Ivar Eggert Hedenblad hade studerat estetik för Carl 
Rupert Nyblom och avlagt en filosofie kandidatexamen. Alfred Berg, Lunds 
universitets director musices, hade en filosofie kandidatexamen, något som 
hade tillmätts stor betydelse när han fick tjänsten. Till skillnad både från 
dessa och sina medsökande hade Alfvén ingen formell examen och han var 
föga insatt i universitetsförhållandena överlag. Tre år tidigare hade han er-
hållit hedersuppdraget att komponera en ouvertyr, en Uppsalarapsodi, till 
Linnéjubileet. Just i detta fall utgjorde det emellertid en tvivelaktig merit. I 
sin Uppsalarapsodi hade Alfvén – för att lätta upp stämningen – infört Carl 
Michael Bellmans ”Joachim uti Babylon” (Fredmans sång nummer 41) och 
snapsvisan ”Hur länge skall på bordet den lilla halvan stå?”. Detta för en ju-
belfest okonventionella bidrag väckte munterhet på många håll, men också 
ilska och vrede. Alfvén har berättat att han förstod att han hade trampat i 
klaveret när han såg hur universitetets rektor Henrik Schück reagerade på 
framförandet: ”Men rector magnificus, professorn Schück, var alldeles ra-
sande arg, det kunde jag inte ta miste på. Han ansåg tydligen att jag skämtat 
med den akademiska värdigheten och dragit ned jubileets högtidliga form. 
Han talade sedan mycket illa om mig för detta, men jag har anledning tro att 
han inte fick mycket medhåll.”

Till allt detta kom att det personliga förhållandet mellan Alfvén och 
Lundgren var allt annat än gott, vilket framgår av Alfvéns memoarbok 
Tempo furioso (1948). Alfvén påpekar bland annat att Lundgren saknade all 
”begåvning för fiolspelning, som inte heller blev bättre genom hans klena, 
stingsliga nerver”. Likafullt betraktade han Lundgren som en farlig medtäv-
lare, ”men inte på grund av hans musikaliska förtjänster – ty enligt min åsikt 
ägde han inga dylika – utan på grund av beskyddarens [Noreens] maktställ-
ning i hithörande frågor”.

I början av 1910 behandlades frågan av konsistoriet. Noreen föreslog att 
externa sakkunniga skulle utses, eftersom han själv inte ansåg sig vara kom-
petent att ensam avge yttrande, vilket ålåg honom i egenskap av inspector 
musices. Förslaget blev emellertid nedröstat, varvid Nathan Söderblom och 
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Hjalmar Öhrvall framhöll att Alfvén var överlägsen och borde utnämnas 
snarast möjligt. Utfallet innebar att frågan skulle avgöras vid det följande 
konsistoriesammanträdet. Men trots beslutet inhämtade Noreen på eget ini-
tiativ utlåtanden från fyra sakkunniga: Tor Aulin och Alfred Berg, kapell-
mästare i Göteborg respektive vid Lunds universitet, Kungl. Musikaliska 
Akademiens sekreterare Karl Valentin och Wilhelm Stenhammar. Deras 
respektive utlåtanden införde Noreen därefter i sitt yttrande. Någon verk-
lig ledning erhöll konsistoriet knappast av dessa inlagor. Aulin framhöll att 
frågan var avhängig om universitetet önskade en framstående lärare eller 
”ett stadgadt konstnärsnamn, som kan sprida glans öfver Universitetet”, men 
efter viss tvekan gav han Lundgren sitt förord. Berg underströk att sökande 
”jämte musikalisk kompetens” även måste besitta ”stor allmän, helst akade-
misk bildning”. Han ville dock inte närmare yttra sig om de sökande, efter-
som han via tidningar hade inhämtat att ärendet redan var avgjort och att en 
av de sökande var ”på förhand designerad”. Stenhammar förordade Alfvén, 
på grund av dennes ”absoluta öfverlägsenhet öfver samtliga medsökande så-
som framstående tondiktare och egenartad musikerpersonlighet”. Valentin 
ansåg att den musikaliska förmågan var det centrala och avgjort viktigare än 
pedagogiska meriter, varför han ansåg att Lundgren måste stå tillbaka, inte 
bara för Alfvén utan även för Liljefors och Åkerberg.

Mest anmärkningsvärd var emellertid Noreens egen slutsats. Efter ett 
långt resonemang – som utmynnade i slutsatsen att Lundgren var mest för-
tjänt av en utnämning – vände han plötsligt och förordade Alfvén, därtill 
på ett mycket kryptiskt sätt. Han underlät inte att nämna mottagandet av 
Alfvéns Linnéouvertyr och påpekade att denna inte var ”ägnad att styrka 
den förmåga, som hr Vallentin tillskriver honom i högre grad än alla hans 
medsökande, nämligen att kunna ’skänka glans åt akademiska högtidlighe-
ter’ ”. Noreens förord för Alfvén byggde endast på förhoppningen att det 
gamla ordspråket ”den vår herre ger ett ämbete ger han ock förmågan att 
sköta det” skulle visa sig stämma även denna gång. Så borde nämligen vara 
fallet eftersom uttrycket ”företrädesvis äger sin giltighet i fråga om genierna, 
till vilkas kategori hr Alfvén otvivelaktigt är att räkna”. Alfvéns anhängare 
betraktade detta uttalande närmast som en ironi och som ett försök att få 
Lundgren utnämnd. Andra fann det lika uppseendeväckande att Noreen 
förbigick både Åkerberg och Liljefors med nästintill total tystnad.

Noreen var sjuk när konsistoriet slutgiltigt behandlade tillsättningen. 
Flera av hans ämbetsbröder, däribland Allvar Gullstrand och Nathan Sö-
derblom, uttryckte kritik mot såväl hans tvetydiga inlaga som det princi-
piellt tveksamma beslutet att höra sakkunniga som inte blivit utsedda av 
konsistoriet. Det var uppenbart att konsistoriets majoritet stödde Alfvén, 
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liksom att dennes främste utmanare var Liljefors, inte Lundgren. Den ende 
som öppet ifrågasatte Alfvéns förtjänster var Henrik Schück, som inte hade 
glömt 1907 års Linnéouvertyr. I konsistoriet formulerade han denna förkas-
telsedom över bidraget till Linnéfesten: ”Detta specimen på Hr. Alfvéns 
förmåga att illustrera en akademisk fest till firandet af den svenska vetenska-
pens största minne var nämligen af den art, att de flesta närvarande svenskar 
tydligen med mig djupt beklagade, att universitetet någonsin anlitat honom, 
och den brist på bildning, Hr. Alfvén härmed lade i dagen, hindrar mig be-
stämdt att skänka honom min röst.”

Varken Schücks motvilja mot Alfvén eller Noreens förkärlek för Lund-
gren kunde förhindra att konsistoriet med klar majoritet förordade Alfvén. 
Universitetskanslern, som inte ansåg sig vara sakkunnig i frågan, hänsköt 
avgörandet till Musikaliska Akademien, vilken formulerade det avgörande 
förordet för Alfvén. Utnämningen skedde i juni 1910 och därmed inled-
des en ny epok i Uppsalas musikliv. Alfvén övertog kort därefter ansvaret 
för Orphei Drängar, medan Lundgren kvarstod som dirigent för Allmänna 
Sången. Alfvéns första offentliga framträdande som ledare för OD skedde 
i samband med Gustaf Frödings begravning i februari 1911. Inför detta till-
fälle hade han, med två dagars varsel, tonsatt Verner von Heidenstams dikt 
”Gustaf Frödings jordafärd” (”Bort gå de, / stumma skrida de / en efter 
en till skuggornas värld”). Alfvén förblev director musices under nästan tre 
decennier, varför hans mångsidiga musikaliska verksamhet huvudsakligen 
inföll under den senare epoken.

Allmänna Sången och Pariserfärderna

Director musices Johann Christian Friedrich Hæffner hade varit mycket 
sångintresserad och införde undervisning i sång kort efter sitt tillträde. Den 
24 oktober 1808, mitt under finska kriget, hade studenterna markerat sitt 
fosterländska patos genom att marschera upp till slottet för att hylla fältmar-
skalken Mauritz Klingspor. Den äldsta kända fyrstämmiga studentsången 
”Under Svea baner” fungerade som marschmusik. Sången var komponerad 
av Hæffner, dess text författad av Samuel Ödmann. Förutom Hæffners per-
sonliga insats hade inrättandet av studentbeväringen 1812 stor betydelse, ef-
tersom studenterna erhöll en samlande organisation över nationsgränserna. 
Studentsång förekom vid solenna tillfällen under 1810- och 1820-talen, men 
formellt konstituerades Allmänna Sången först 1830. Under 1830-talets förra 
hälft hade kören en ypperlig ledare i Otto Fredrik Tullberg. År 1842, un-
der Tullbergs efterträdare Carl Johan Oscar Laurin, erhöll Allmänna Sången 
sina första statuter, vilka bland annat föreskrev att studenterna skulle fira 
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fyra särskilda högtidsdagar om året, nämligen valborgsmässoafton, Gustaf 
Vasas födelsedag den 12 maj, Lützendagen den 6 november samt Carl XII:s 
dödsdag den 30 november. År 1845 deltog Allmänna Sången vid det stora 
skandinavistmötet i Köpenhamn och samma år gav den sin första konsert i 
Uppsala.

År 1851 hade J.A. Josephson, nytillträdd director musices, även överta-
git ansvaret för Allmänna Sången. Hans inflytande som dirigent för kören 
blev betydligt mindre än för det upsaliensiska musiklivet i övrigt. Josephson 
hade uppenbarligen svårt att kommunicera med studenterna, vilka upp-
fattade honom som tråkig. Under hans ledning uruppfördes prins Gustafs 
”Sjung om studentens lyckliga dag” i Carolina på våren 1852, men inför stu-
denttåget till Kristiania kort därefter valdes Oscar Arpi till körledare. På 
hösten samma år efterträdde Arpi även formellt Josephson som Allmänna 
Sångens ledare. I flera avseenden inträdde därmed en ny epok, bland annat 
eftersom paragrafen om ledarval varje termin ströks, varför Arpi i princip 
valdes på livstid. De nye körledaren, som var bördig från Börstil i Rosla-
gen, hade inskrivits vid universitetet i början av 1840-talet. Parallellt med 
sitt engagemang i Allmänna Sången tjänstgjorde han under två decennier 
(1855–76) som musiklärare vid Högre allmänna läroverket. Hans första stör-
re framträdande som ledare för Allmänna Sången skedde i samband med 
studentkårens sorgefest för den bortgångne prins Gustaf i november 1852. 
Vid detta tillfälle inrättades studentkårens byggnadsfond, vilken skapades 
efter en idé som ursprungligen var Josephsons. Till insamlingen lämnade 
Josephson dessutom en grundplåt om tjugofem kronor. 

Arpi var musikaliskt självlärd och eftervärlden har varit mindre impo-
nerad än samtiden av hans förmåga som dirigent. Odiskutabelt är att han 
blev en energisk, kraftfull och populär ledare för Allmänna Sången. Uppsa-
lasångens, liksom Arpis karriärs, kulmen blev den så kallade Pariserfärden 
1867, då omkring 100 sångare i internationell konkurrens erövrade kejsa-
rinnan Eugenies ”prix d’exellence unique” i den förnämsta klassen vid en 
tävling i Salle de Vauxhall i Paris. Kallelsen till hugade ensembler – både 
vokala och instrumentala – hade utgått i november 1866. Alla skandinaviska 
universitet var inbjudna att deltaga, men olika skäl gjorde att varken Lund, 
Kristiania eller Köpenhamn sände några deltagare. Uppsala hade knappast 
heller varit representerat om det inte hade varit för Arpis personliga enga-
gemang och förmåga att uppbringa erforderligt ekonomiskt kapital. Redan 
före avresan var uppmärksamheten stor. På initiativ av bland andra Carl 
Rupert Nyblom och Frithiof Holmgren arrangerades en avskedsfest för sång-
arna på Flustret. Det var kvällen före truppens avresa, och förhoppningarna 
var stora. Körsången väckte storvulna nationalistiska känslor. I sitt tal in-
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skärpte Holmgren att ”Sverige har knappast sedan Carl XII:s dagar sänt en 
trupp till främmande land så dyrbar, så förhoppningsfull, så segerviss som 
denna sångtrupp”. 

I mitten av augusti 1867 avreste sångarna med tåg från Uppsala i tre vag-
nar som betalats av staten. För att finansiera resan gav man konserter i flera 
svenska städer under färden mot Paris. Vid framkomsten möttes Uppsala-
sångarna av en delegation från Skandinaviska föreningen som bar svenska, 
norska och danska flaggor. På stationen fanns också tre av de belgiska körer 
man sedan skulle tävla mot. Tävlingen i Salle de Vauxhall ägde rum den 30 
augusti, varvid Arpis sångare framförde Gunnar Wennerbergs ”Hör oss Svea” 
och den norske tonsättaren Halfdan Kjerulfs ”Brudefærden i Hardanger”. 
Framförandet väckte ett enastående bifall, vilket Pelle Ödman har skildrat 
i sin klassiska berättelse från sångarfärden: ”Det var en entusiasm, sådan jag 
aldrig förr bevittnat den. Handklappningar och stampningar rullade fram 
som en åska, men det var ej nog med det: männen reste sig från sina platser 
under höga rop, och qvinnorna, som ej med bibehållande af sin franska grace 
kunde deltaga i ropen, viftade med sina näsdukar allt hvad de förmådde. Ja – 
hvad som för oss var en större triumf – sjelfva prisdomarne kunde ej längre 
bibehålla sin värdighet, utan reste sig upp från sina stolar och deltogo med 
entusiasm i det allmänna bifallet.” Omedelbart efter tävlingen visade det sig 
att körerna hade tävlat i olika klasser, varför upsaliensarna hade tävlat en-
samma i den högsta klassen, classe d’excellence. De främsta utmanarna, den 
belgiska kören Les enfants de Belgique, hade lyssnat till en av svenskarnas 
repetitioner och därefter beslutat sig för att tävla i den näst högsta klassen.

Pariserkörens hemfärd gick i triumfens tecken. I Södertälje lagerkrön-
tes Oscar Arpi av en grupp unga flickor. Carl XV bjöd hela ensemblen på 
Operan i Stockholm, och ordnade mottagning på Ulriksdal. När sångarna 
anlände till Uppsala mottogs de av en stor folkmassa redan på stationen, 
varefter följde en stor fest i Botaniska trädgården. Festen avslutades med ett 
fyrverkeri under vilket Oscar Arpis namn skrevs i eld mot natthimlen. Min-
net av Pariserfärden vårdades lika ömt som länge. Vid jubelfesten 1877 och 
i samband med invigningen av universitetshuset 1887 firades tio- respektive 
tjugoårsminnet av bravaden. Ännu 1927 samlades nio av de sexton ännu 
levande deltagarna för att fira sextioårsminnet av turnén.

Pariserfärden 1867 förstärkte den mytbildning som börjat uppstå kring 
Oscar Arpi, vars koleriska humör och oortodoxa sätt att dirigera inte hind-
rade att han blev mycket populär. Felaktiga toner eller misstag kunde föran-
leda formliga vredesutbrott från Arpi, som längre fram beklagade att hans 
efterträdare Ivar Eggert Hedenblad var alltför överslätande. I samband med 
avtäckningen av Johan Peter Molins staty över Carl XII i Kungsträdgården 
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1868 ledde Arpi en stor Uppsalakör. Året därpå anförde han en sjuttio man 
stark Uppsalakör vid studentmötet i Kristiania, varvid man även konserte-
rade i Göteborg. Framgången i Paris bidrog till att Arpi invaldes i Musika-
liska Akademien, men det mångåriga och slitsamma arbetet med Allmänna 
Sången – vilket han skötte vid sidan om sitt arbete vid läroverket och andra 
uppdrag – blev till slut alltför betungande. På våren 1871 gav kören sina sista 
konserter med Arpi som dirigent, även om han formellt kvarstod som ledare 
under ytterligare någon tid.

Efter Arpis avgång utsågs Wilhelm Svedbom till ledare för Allmänna 
Sången, men han avböjde. Erbjudandet gick vidare till August Forssman, 
som hade disputerat på en avhandling om Hæffner. Mest känd hade han bli-
vit för att han tillsammans med Anton Kull komponerat musiken till Hugo 
Montgomery-Cederhielms spex På Madagaskar. Under Forssmans ledning 
framträdde Allmänna Sången bland annat vid sorgefesten för Carl XV i 
Carolinasalen 1872 samt i Katarina kyrka i Stockholm i samband med Oscar 
II:s kröning 1873. Under sommaren samma år genomförde kören en stör-
re turné med framträdanden i sjutton städer i Syd- och Mellansverige för 
att förstärka kårens byggnadskassa. Året därpå genomfördes en äventyrlig 
sångarturné i Norrland med konserter i så avlägsna städer som Skellefteå, 
Piteå, Luleå och Haparanda. Resmålen var så exotiska att Norrlandsturnén 
uppmärksammades i en korrespondensartikel i den tyska musiktidningen 
Signale für die Musikalische Welt.

Forssman avgick i februari 1875 sedan han tillträtt ett lektorat i Nykö-
ping. Ansvaret för kören övergick därefter till den tjugofyraårige Ivar Eg-
gert Hedenblad. Med honom fick Allmänna Sången en energisk ledare och 
skicklig organisatör. Redan några månader efter sitt tillträde ledde han sång-
arna under det stora skandinavistmötet i Uppsala och därefter följde flera 
hektiska år. Sommaren 1876 organiserade Hedenblad en turné till Danmark, 
Tyskland, Frankrike, Belgien och England. Vid 400-årsjubileet året därpå 
bar han tillsammans med J.A. Josephson ansvaret för alla sångarrangemang.

Sommaren 1878 genomförde Allmänna Sången under Hedenblads led-
ning en ny sångarfärd till Paris, elva år efter Arpis triumfatoriska resa. I 
organisationskommittén ingick dessutom läroverksadjunkten Henrik Grahl, 
skolmannen Herman Örnmark och handlanden Bernhard Littorin. Fram-
trädandet denna gång utgjorde en del av världsutställningen i Paris och var 
således inte, vilket fallet hade varit 1867, ett enskilt arrangemang. Denna 
gång utgick en officiell inbjudan, enligt vilken Allmänna Sången åtog sig 
att representera en gren av Sveriges musikkonst. Det var således inte frågan 
om någon tävlan, utan sången utgjorde ett slags utställningsartikel. Delar av 
framträdandet skedde gemensamt med studentkören från Kristiania. Tur-
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nén finansierades till stor del genom de konserter som gavs i olika svenska 
städer under nedresan. Avskedskonserten i Uppsala domkyrka lockade när-
mare 3 000 åhörare och till Katarina kyrka i Stockholm kom omkring 2 700, 
däribland kungafamiljen. I Göteborg var de 2 200 biljetterna slutsålda på 
två timmar. Sammanlagt inbringade Sverigeturnén omkring 30 000 kronor, 
vilket kan jämföras med de knappt 17 500 kronor som inflöt under 1867 års 
motsvarande turné (då dessutom en konsert gavs i Malmö). Antalet sångare 
uppgick till nittiosex.

Hedenblad beslutade 1887 att Allmänna Sången skulle upphöra med 
sina konsertturnéer till förmån för studentkårens byggnadskassa. Han an-
förde flera skäl för detta beslut. Under åren 1853 till 1886 hade kören redan 
insjungit omkring 390 000 kronor, dessutom hade universitetsaulans och 
nationshusens tillkomst förminskat behovet av en konsertlokal. Hedenblad 
ansåg därför att kören med gott samvete kunde se till sitt eget och den 

Studentkonsert på Gillet
Den 17 februari 1869 gästades Uppsala av Carl XV och den danske kronprinsen Frederik. 
Under dylika kungabesök stod studentsång nästan alltid på programmet och detta tillfälle 
utgjorde inget undantag. Oscar Arpi och Allmänna Sången konserterade på Gillet, varvid 
August Södermans nationalromantiskt färgade ”Ett bondbröllop” framfördes i Uppsala för 
första gången. Verket var tillägnat Allmänna Sången av Söderman, som själv fanns i publiken.

Oscar Arpi leder studentsångarna på Gillet. Teckning av Knut Ekwall i Ny Illustrerad Tidning.
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akademiska musikens behov. Allmänna Sångens färd till Köpenhamn 1888 
skedde till förmån för den av Hedenblad inrättade Upsala universitets or-
kesterfond, vilken syftade till att förstärka Akademiska Kapellet med ett 
antal fasta musiktjänster. Hedenblads inställning ledde till en flerårig kon-
flikt med studentkåren, som behövde de ekonomiska medel som sångarfär-
derna genererade. Till följd av kårens krav hotade Hedenblad med att avgå, 
men till slut avgick han med segern ur maktkampen. Allmänna Sången blev 
till följd av detta i allt högre grad en självständig kör och den nära förbindel-
sen med studentkåren löstes upp.

År 1899 högtidlighölls Hedenblads tjugofemårsjubileum som sånganfö-
rare. Vid samma tid inleddes planerna för ytterligare en stor turné. Den 
instundande världsutställningen i Paris 1900 erbjöd nämligen Uppsalasång-
arna möjlighet att genomföra en tredje Pariserfärd. ”Sångarfanan åter höjes!” 
utgjorde lösen när kören samlades i början av juni 1900, vilket syftade på att 
det nu var dags att försvara traditionen från 1867 och 1878. Denna gång ville 
även lundensarna deltaga. Alfred Berg, anförare för Lunds Studentsångför-
ening, föreslog därför att de båda svenska studentkörerna skulle framträda 
tillsammans, precis som upsaliensarna hade gjort med norrmännen 1878. 
Propån väckte emellertid ingen entusiasm i Uppsala och avvisades. Pari-
serfärden 1900 följde samma mönster som de båda tidigare sångarfärderna, 
det vill säga resan inleddes med framträdanden i en rad svenska städer. I 
Paris hade dåvarande legationsprästen Nathan Söderblom nedlagt ett om-
fattande arbete med alla praktiska arrangemang. Två konserter gavs i Paris, 
båda i Trocadéropalatset där även 1878 års Uppsalasångare hade framträtt. 
Den första konserten lockade omkring 2 800 åhörare, däribland kronprins 
Gustaf och Christina Nilsson, grevinnan de Casa-Miranda. Publiken vid den 
andra konserten uppgick till närmare 3 100, och upsaliensarna möttes av 
ett sådant bifall att de inte kunde lämna scenen förrän efter två och en halv 
timme av bisseringar och extranummer. Under hemresan skedde nya fram-
trädanden i Gent, Amsterdam, Hamburg, Köpenhamn och Malmö. 

Till studentkårens vårfest 1901 hade den åttiotreårige Gunnar Wenner-
berg inbjudits med anledning av Gluntarnes femtioårsjubileum. Hedenblads 
studentsångare såg givetvis till att Wennerberg bestods en värdig sångarhyll-
ning. Några månader senare avled Wennerberg, varvid studentkåren skick-
ade Hedenblad och en tredubbel kvartett att framträda vid jordfästningen 
i Lidköping. Med utgången av 1901 lämnade Hedenblad Allmänna Sången, 
vars ledare han varit under femtiofyra terminer i rad. Under denna långa tid 
moderniserade han kören i flera avseenden, bland annat infördes regelrätta 
antagningsprov. Några sådana hade inte förekommit under körens tidigare 
historia. I princip hade alla med den minsta sångarförmåga varit välkomna 
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och behövde bara sälla sig till sina respektive stämmor och börja sjunga. 
Förändringen var dock knappast revolutionerande, eftersom Hedenblads 
fordringar var förhållandevis måttliga.

Ruben Liljefors inträdde för en kortare tid som körens anförare, men 
från hösten 1902 leddes Allmänna Sången av Gottfrid Kallstenius. Lunda-
sångarna hade blivit besvikna över att upsaliensarna hade avvisat deras invit 
till samarbete inför Pariserfärden 1900, men på våren 1905 framträdde de 
båda körerna gemensamt i flera svenska städer. Under Linnéjubileet 1907 
gav Allmänna Sången två konserter i en provisorisk konsertlokal mellan 
flyglarna i Botaniska institutionen. Samma år lämnade Kallstenius Uppsala, 
varvid man lyckades övertala Hedenblad att återkomma. Efter Hedenblads 
död 1909 övergick ansvaret för Allmänna Sången till Wilhelm Lundgren. 
Vid samma tid beslutade sångföreningen att, såsom fallet var i Lund, utse en 
särskild ordförande. Valet föll på Nathan Söderblom, som kvarstod fram till 
ärkebiskopsutnämningen 1914.

År 1913 firade Allmänna Sången Uppsalasångens 100-årsjubileum. Initia-
tivtagare var Gottfrid Kallstenius, som ansåg att framförandet av Hæffners 
”Samloms Bröder” 1813 utgjorde Uppsalasångens födelse. I samband med 
jubileet utgav han historiken Blad ur Uppsalasångens historia (1913). Numera 
räknas dock uppvaktningen för Mauritz Klingspor 1808 som Uppsalasång-
ens utgångspunkt, varför 200-årsjubileet högtidlighölls hösten 2008.

Orphei Drängar

Allmänna Sången omfattade många av de vid universitetet inskrivna stu-
denterna. Detta var naturligtvis stärkande för sammanhållningen, och gav 
kören en central ställning bland studenterna. Men på samma gång bidrog 
detta förhållande till att det var svårt att upprätthålla en riktigt hög mu-
sikalisk nivå. Således blev behovet av en mer elitinriktad kör allt större. 
Stiftandet av sångsällskapet Orphei Drängar på hösten 1853 kan sägas vara 
ett försök att uppfylla detta behov, även om denna ambition inte formellt 
uttalades förrän långt senare. Försöket blev framgångsrikt: halvtannat sekel 
senare tillhör OD de ledande manskörerna i världen. 

Tretton studenter, inklusive Allmänna Sångens ledare Oscar Arpi, deltog 
vid grundandet av OD i oktober 1853. Som sångsällskapets stiftare räknas 
förstetenoren Jonas Widén. Den konstituerande sammankomsten hölls i 
traktören Johan Eric Österbergs festsal i hörnet av Östra Ågatan och Gamla 
torget. Huset, som senare bland annat inrymde Upsala Nya Tidnings redak-
tion, revs 1971. Två år senare uppfördes den nuvarande byggnaden, vilken är 
försedd med en platta med inskriptionen ”Sångsällskapet Orphei Drängar  



482

Uppsala Universitet 1852–1916

grundades här den 30 oktober 1853”. Körens bildande ägde rum under allt 
annat än gynnsamma omständigheter. Uppsala plågades av en svår kolera-
epidemi, som skördade många dödsoffer. På nyåret 1854 tillkom nya med-
lemmar, däribland Carl Rupert Nyblom, som under hösten hade varit verk-
sam som informator i Södermanland. Nyblom hade – liksom Arpi, Widén, 
 Gustaf Schram och Gottfrid Wibelius – tillhört en sångarkvartett som for-
mades kring Katedralskolan i Uppsala under 1840-talet. Dessa sångare, den 
så kallade Magisterkvartetten, utgjorde kärntruppen i OD under körens 
första tid, men de framträdde även på egen hand. År 1857 genomfördes till 
exempel en turné till olika mellansvenska städer samt Kristiania.

Oscar Arpi ledde OD under det första halvåret, men körens verklige or-
ganisatör blev J.A. Josephson, som återvände till Uppsala på våren 1854 efter 
en utländsk studieresa och omgående övertog ledningen. För repetitionerna 
användes mestadels Södermanlands-Nerikes nationssal i observatoriehuset 
på Svartbäcksgatan. I maj 1855 gav OD sin första offentliga konsert, men då 
under beteckningen ”amatörer”. Med invalet av Gunnar Wennerberg 1856 
anknöt man till den äldre sångartraditionen. Sångare ur OD utgjorde kärn-
truppen när Sofokles’ Antigone, med musik av Felix Mendelssohn, framför-
des på Uppsala teater i maj 1860. Intäkterna från dessa mycket uppmärk-
sammade konserter låg till grund för Antigonefonden med stipendiemedel 
för sångare och kapellmästare. I mars 1864 uppträdde OD för första gången 
under eget namn. Det skedde i samband med en konsert som kören – under-
stödd av Akademiska Kapellet och Upplands regementes musikkår – gav för 
utrustande av frivilliga i det dansk-tyska kriget. Under Arpi och Josephson 
uppstod en arbetsfördelning, enligt vilken Allmänna Sången svarade för den 
traditionella studentsången medan OD ägnade sig åt mer avancerade orkest-
rala verk.

Josephson kvarstod som dirigent för OD fram till sin död, då han efter-
träddes av Ivar Eggert Hedenblad. Från 1880 hade således Hedenblad ett 
fullständigt inflytande över den upsaliensiska studentsången och akademi-
musiken: han var director musices, domkyrkoorganist samt ledare för både 
Allmänna Sången och OD. Under perioden mellan 1892 och 1907 organise-
rade han ett tiotal sångarfärder till bland annat Finland, Ryssland, Tyskland, 
Ungern och England. Till detta kan läggas framträdanden i både Danmark 
och Norge. Utlandsturnéerna var oförvägna, för att inte säga våghalsiga, pro-
jekt, vilka ofta slutade med ekonomiska underskott. Hedenblad fullföljde 
Josephsons inriktning mot konstnärlig och musikaliskt genomarbetad sång, 
även om han representerade den manskörstradition som hade sina rötter i 
studentsången och därför aldrig anammade det synsätt, enligt vilket kören 
betraktas som en orkester av röster. Den verkliga förnyaren i det avseen-
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det blev i stället Hugo Alfvén. Av bestående värde blev Hedenblads utgåva 
Studentsången (1883), vari en stor del av studentsångsrepertoaren fick en 
standardiserad utformning.

Efter Hedenblads död 1909 utsågs Wilhelm Lundgren till tillförordnad 
dirigent för OD. På hösten året därpå inträdde Hugo Alfvén som ny ledare 
för kören.
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Radikalism och konservatism

Åttiotalismens oCh verdandismens genombrott under 1880-talets 
första hälft har i stor utsträckning präglat skildringarna av student-

radikalismen under 1800-talet. Föreningen Verdandis bildande 1882 har 
framställts som en vattendelare och som inledningen på en ny epok. ”Med 
verdandismens Upsala upphör gluntarnas”, har Torsten Fogelqvist framhål-
lit. Otto von Zweigbergk har karakteriserat 1870-talet som en period av 
”en allmän indifferentism, som ej har några mål, en förnäm orkeslöshet, 
som intet gitter, en världsklokhet, som alltid villigt böjer sig för makten”. I 
samband med Verdandis tjugoårsjubileum skrev Aftonbladet att 1870-talet 
hade varit ”en död tid vid vårt uppsvenska universitet”. Om samma decen-
nium skriver Ernst Meyer att det utgjorde ”ett skede av indolent resignerad 
besvikelse och estetisk egoism, ett skede, då romantiken var saligen avsom-
nad, skandinavismen gick i olustkänningar av ’dagen efter’ och man ännu 
ej nåtts av de påföljande årtiondernas entusiasm för sociala frågor”. I flera 
klassiska universitetsromaner, främst Gustaf af Geijerstams Erik Grane 
och August Strindbergs Från Fjerdingen och Svartbäcken, lämnas likartade 
skildringar. 

Till följd av detta har tiden från 1856, då skandinavismen nådde sin kul-
men, fram till Verdandis bildande 1882 framställts som något slags mellan-
period, skandinavismens efterklang. I synnerhet har detta gällt 1870-talet. 
Det finns emellertid goda skäl att nyansera denna bild, som till icke ovä-
sentlig del emanerar ur Verdandis egna jubileumsskrifter. För det första har 
man bortsett från skandinavismens senare fas. Skandinavismen levde vidare 
i form av nordiska föreningar, fester, utbyten och samarbete. För det andra 
hade intresset bland studenterna för yttre samhällsfrågor – i Sverige och 
utomlands – ökar långt före 1880-talet. Under 1850- och 1860-talen följdes 
utvecklingen i Krimkriget och det dansk-tyska kriget med stort intresse. 
Detsamma gällde representationsfrågan, i vilken de flesta studenter stod på 
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Louis De Geers sida. Beskedet om representationsreformens antagande i 
december 1865 spreds som en löpeld i staden och mottogs med stor glädje. 
Ebba Hildebrandsson har skildrat stämningarna i ett brev: ”Oändliga hur-
rarop, omfamningar på gatorna, tal, munväder, sång och skrål, illuminatio-
ner på nations- och värdshussalar, hos landshövdingen och tidningsredak-
törerna.” Firandet fortsatte dagen därpå, varvid de flesta nationslokaler var 
illuminerade. Stockholms, Västmanlands-Dalas och Värmlands nationer var 
dessutom prydda med transparanger med Carl XV:s och Louis De Geers 
namnchiffer.

Det var under 1870-talet som de första kvinnliga studenterna skrevs in 
vid universitetet, vilket på ett konkret sätt aktualiserade kvinnofrågan även 
inom det akademiska samhället. Knut Wicksell väckte stort uppseende vid 
den nordiska festen 1878, då han utformade talet till kvinnan till en form-
lig plädering för emancipationen. Talet följdes av tidningsdebatt och ledde 
till stridigheter inom Stockholms nation, där Wicksell var förste kurator. 
Men trots hårt motstånd omvaldes Wicksell vid kuratorsvalet några måna-
der senare. Under hela decenniet följdes utbildningsreformerna med stort 
intresse och engagemang, vilket även avsatte konkreta resultat. Det var den 
massiva studentopinionen som i slutet av 1870-talet tvingade fram väsent-
liga förändringar i den nya filosofie kandidat-examen, som införts 1870. I 
många avseenden utgjorde 1880-talet en fortsättning på, inte en reaktion 
mot, 1870-talet. Ur ett studiesocialt perspektiv är det däremot uppenbart 
att 1870-talet markerade ett slags slutpunkt, att utvecklingen hade nått vägs 
ände. Vetenskapens specialisering och det ökade inslaget av yrkesutbildning 
gick inte längre att förena med uppfattningen att studenten skulle vara en 
”liber studiosus” utan skyldighet att aktivt följa undervisningen. Systemet 
gav upphov till mängder av överliggare och gagnade varken universitetet 
eller de enskilda. Pedagogiska reformer, främst införandet av seminarier, 
framstod som allt mer ofrånkomliga. Sannolikt har även den berättigade 
frustration som många studenter kände över sin studiesituation bidragit till 
att eftervärldens dom över 1870-talet har blivit hård. 

Fadersväldet under debatt

Under 1860-talet började studenterna använda universitetets egna statuter 
för att hävda sin rätt, även mot sina professorer. De traditioner som kåren 
hade skapat kunde omvandlas till ett slags maktmedel, vilket skedde 1870, 
då studenterna inhiberade sångaruppvaktningen för universitetets avgående 
rektor Carl Benedict Mesterton för att denne hållit ett impopulärt förma-
ningstal.
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Förvisso skedde en radikalisering av studentopinionen under 1880-talet, 
liksom en breddning av diskussionernas form och innehåll. Mest påtagligt 
är att engagemanget inte längre var begränsat till universitetsförhållandena, 
utan började röra fundamentala samhällsfrågor. Likafullt torde det vara en 
förenkling att betrakta åttiotalismen som en explosiv reaktion mot den and-
liga stiljte, som påstås ha varit dominerande under 1860- och 1870-talen. I 
många avseenden är det mer relevant att betona kontinuiteten. Inom Up-
lands nation inföll det radikala genombrottet redan i slutet av 1860-talet. I 
sin historik över nationen betonar Isidor C:son Gabner att ”representations-

Studenten som väckte sensation
Mårten B. Richert avbröt sina kemistudier efter konflikten med Lars Svanberg. Han över-
gick till nordiska språk, där han redan 1863 framlade den inflytelserika avhandlingen Bidrag 
till läran om de konsonantiska ljudlagarna. År 1877 efterträdde han Carl Säve som professor. 
Därmed blev han ledamot av samma konsistorium som hade dömt honom till ett discipli-
närt straff för hans inlagor i ”det Richertska målet”. Hans motpart Lars Svanberg levde då 
fortfarande men var sedan några år emeritus.

Mårten B. Richert. Träsnitt i Ny Illustrerad Tidning 1886.
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reformens år” 1866 hade en vida större betydelse än 1879, ”Röda rummets 
år”. Detta är ett omdöme som äger relevans även i ett vidare perspektiv.

Kulturradikalism har blivit den gängse benämningen på den strömning, 
som i Verdandi fick sitt främsta språkrör. Termen började dock inte an-
vändas förrän på 1920-talet och bör därför användas med viss försiktighet 
när man skildrar förhållandena under 1800-talets slut. De benämningar som 
användes under 1880-talet var ”liberaler”, ”radikaler” eller ”fritänkare”. Ver-
dandismen representerar dock i sig den historiska kontinuiteten mellan åt-
tiotalsradikalismen och den senare kulturradikalismen. 

Åttiotalsradikalismen i dess akademisk-kulturella form förblev, inte 
minst genom Verdandis insatser, högaktuell långt in på 1900-talet. Den litte-
rära åttiotalismen efterträddes av nya ideal, när nittiotalismen bröt igenom. 
Förvisso inträdde även en konservativ motreaktion bland Uppsalastuden-
terna, men egentligen var det inte förrän under försvarskrisen och bondetå-
get i mitten på 1910-talet som den konservativa opinionen tog överhanden. 
Den frisinnade politikern och tidigare Uppsalajuristen Nils Alexanderson 
tvingades kort efter bondetåget vid ett framträdande på Norrlands nation 
konstatera att en ”djup och varaktig reaktion” hade inträtt bland studen-
terna. Det var inte längre rätt, sanning och frihet som var deras ledstjärnor, 
utan – med Alexandersons ord – kraft och pietet. Verdandismen hade för-
lorat sitt problemformuleringsprivilegium.

De Richertska och Themptanderska målen

Den radikalisering som inträdde hos en stor del av studentkåren från och 
med 1860-talet innefattade ett ifrågasättande av traditionella auktoriteter, 
inte minst kyrkan. Men den innebar även att de akademiska lärarnas upp-
trädande ställdes under debatt. Två enskilda händelser fick stor betydelse 
och orsakade rabalder inom såväl konsistoriet som tidningspressen. År 1859 
riktade studenten Mårten B. Richert ett formellt klagomål till konsistoriet 
angående den behandling han ansåg att kemiprofessorn Lars Svanberg hade 
utsatt honom för. Några år senare protesterade en rad juriststudenter mot 
kriminalrättsprofessorn Johan Christopher Lindblads sätt att sköta sina ten-
tamina. 

Det så kallade Richertska målet inleddes när Mårten B. Richerts klago-
skrivelse mot Lars Svanberg nådde konsistoriet i slutet av juli 1859. Bakgrun-
den var i korthet denna. I början av vårterminen 1857 hade Richert fått en 
laborationsuppgift av Svanberg. Han arbetade med denna fram till somma-
ren detta år, då Laboratorium Chymicum vid Västra Ågatan stängdes. Det 
nya Chemicum, som uppfördes vid Carolinaparken, kunde inte tagas i bruk 
förrän våren 1859, vilket innebar att kemisterna stod utan laborationslokal 
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under ett och ett halvt år. Richert kunde därför inte återupptaga sitt arbete 
förrän i april 1859. Efter tre veckors arbete författade han en skriftlig redo-
görelse för sina metoder och resultat, varefter han överlämnade provet till 
Svanberg.

När Richert återkom till Svanberg några dagar senare blev han först vän-
ligt mottagen, men efter en stund skärpte professorn tonen. Han hävdade 
att Richert aldrig hade utfört uppgiften, utan endast diktat ihop analysen 
på sitt rum. När Richert protesterade mot denna kränkande anklagelse skall 
Svanberg ha replikerat att han kunde lägga fingrarna på Bibeln och svära 
på att någon analys aldrig hade blivit fullgjord. I skrivelsen till konsistoriet 
krävde Richert att Svanberg skulle återtaga beskyllningarna ”genom hvilka 
jag framställes såsom i stånd till att fräckt söka föra min Lärare bakom lju-
set och wilja för min examen documentera mig genom prof, dem jag aldrig 
fullgjort, utan endast uppdiktat”. Om ursäkten uteblev krävde Richert att 
få styrka sin sak med vittnens hjälp samt i framtiden få bli bedömd av an-
nan lärare. Formellt hänvisade han till de paragrafer i universitetsstatuterna, 
som re glerade ”lärares och studerandes förhållande i hwad till studierna hö-
rer” samt gav konsistoriet rätt att ”till ransakning och dom upptaga” fel och 
försummelser hos lärare och tjänstemän vid universitetet. Denna del av den 
akademiska jurisdiktionen hanterades av större konsistoriet.

Skriften rörde upp starka känslor och ärendets behandling blev en föl-
jetong i konsistoriet under hösten 1859. Själva det faktum att en student 
dristat sig till att vända sig till konsistoriet för att klaga på en professor 
ansågs vara minst lika uppseendeväckande som skrivelsens innehåll i sig. 
Konsistoriet uppdrog åt rektor, teologen Anders Fredrik Beckman, att på 
enskild väg försöka övertala Richert att återtaga sin skrivelse. Mot detta 
protesterade Upsala-Posten, som ansåg att universitetet hade allt att vinna 
på att saken utreddes. Om klagomålen vore grundlösa skulle Svanberg vinna 
offentlig upprättelse samtidigt som Richert kunde straffas för sitt tilltag. 
Men, tillade tidningen, om utredningen däremot gav vid handen att Richert 
faktiskt hade giltiga skäl, ”så borde det också ligga i konsistoriets intresse att 
de missförhållanden, som gifvit anledning till nämnde klagomål beifrades 
och tillbörligen rättades”.

Svanberg svarade i konsistoriet att han alls icke var missbelåten med Ri-
cherts åtgärd, eftersom det gav honom en möjlighet att bemöta försöken att 
”nedsätta omdömet” om hans ämbetsmannaverksamhet. Han framhöll att 
Richerts resultat var logiskt orimliga, varför han inte hade något att invända 
mot att denne inkallade vittnen för att styrka sin sak. Han tillade dock att 
uppgifterna skulle vara av lika litet värde för konsistoriet, som om någon 
skulle intyga att ”han påträffat ett vägstycke, hvilket, ena gången upmätt 
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med famnmått och andra gången med alnmått, innehöll till sin längd lika 
många famnar, som alnar, eller derpå att han solverat problemet om con-
struction af ett mechaniskt perpetuum mobile”.

I slutet av november togs saken åter upp i konsistoriet, varvid Beckman 
rapporterade att Richert meddelat att han inte lät sig nöja med Svanbergs 
förklaring, utan att hans yrkanden från den ursprungliga klagoskriften kvar-
stod. I Richerts nya inlaga stod att läsa: ”Hvad jag öfverklagat är det, att Herr 
Professorn, utan att wilja lyssna till mine försäkringar, eller till de uppgifter 
jag erbjöd mig med vittnen styrka, på det bestämdaste gaf mig tillkänna, det 
jag aldrig i verkligheten utfört analysen, utan endast uppdiktat densamma, 
och att jag således blifvit af Herr Professorn utan all anledning bemött på ett 
godtyckligt och högst förnärmande sätt, med tydlig beskyllan för att genom 
falska uppgifter wilja vilseleda min Lärare.”

Richerts beslut att inte bara vidhålla sina klagomål, utan dessutom in-
sända ytterligare en skrivelse – därtill än skarpare formulerad – föranledde 
ilskna reaktioner vid konsistoriebordet. Flera ledamöter var ursinniga på Ri-
chert men även på Beckman, som inte hade lyckats övertala den bångstyrige 
studenten att återtaga sin anmälan. Uppenbarligen fruktade professorerna 
de principiella konsekvenserna av Richerts agerande. I ett brev till kamraten 
Adolf Virgin skriver Richert i januari 1860: ”Man kan veta, att den här saken 
var en riktig lifsfråga för dem. Det gällde huruvida professorsfullmakten 
skulle anses oantastlig och infaillible eller icke. Resultatet blef naturligtvis, 
att en professor skulle vara oåtkomlig, han må behandla lärjungarne huru 
som helst.” Flera professorer, däribland rektor Beckman, visade förståelse 
för Richerts sak. Juristen Herman Rydin, som efter konsistoriets behandling 
av mineralogen Edward Walmstedt ett halvår tidigare hade blivit en svuren 
fiende till Svanberg, tog öppet parti för Richert. Rydin blev därför hårt åt-
gången av sina fakultetskolleger Johan Christopher Lindblad och Knut Oli-
vecrona. Lindblad ansåg att Richert borde erhålla ”en alfvarlig varning och 
tillrättavisning inför Consist. Majus”. Så blev även konsistoriets beslut, även 
om meningarna var delade. Richert tilldömdes en rektorsvarning för sitt 
otillbörliga skrivsätt i inlagorna till konsistoriet, men straffet var knappast 
avskräckande, eftersom varningen skulle utdelas av Beckman. I brevet till 
Virgin uttryckte Richert själv förundran över det märkliga straffet: ”Huru 
jag utaf Rector enskildt skall kunna erhålla någon skrapa för otillbörligt 
skrifsätt mot en lärare, förstår jag icke, då Rector sjelf häremot reserveradt 
sig, och det dock skall ske utaf honom enskildt.” 

Av principiella skäl överklagade Richert ändå beslutet hos kanslern, var-
för målet inte fick ett slutligt avgörande förrän 1861. Kanslern konstaterade 
endast att han saknade både skäl och mandat att ändra konsistoriets beslut, 
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varför varningen kvarstod. Richert hade därmed lidit nederlag, men man 
bör notera att han inte bestraffades för innehållet i sina anklagelser utan för 
den form (det vill säga det skrivsätt), varmed de framförts. Utgången blev 
därför knappast någon framgång för Lars Svanberg heller. Händelsen enga-
gerade Svanbergs respektive Richerts anhängare ännu efter flera decennier. 
I samband med Richerts bortgång 1886 förekom nekrologer, som tog hans 
parti i det ryktbara målet. Detta föranledde Svanbergs elever Lars Fredrik 
Nilson och Otto Pettersson att publicera Några upplysningar angående stu-
deranden M.B. Richerts tentamen i kemi 1859 för professor L.F. Svanberg (1887), 
vari de tog sin lärare i försvar.

Johan Christopher Lindblad var en fruktad, för att inte säga hatad, pro-
fessor. Redan 1848 hade studenterna, under inflytande av revolutionär yra, 
ropat pereat utanför hans hus. Studenterna reagerade mindre på hans poli-
tiska åsikter än på hans stränga och nyckfulla uppträdande som tentator. 
Han gick dessutom hårt fram i ärenden som rörde interna disciplinmål, var-
vid särskilt ett fall blev uppmärksammat. I maj 1855 hade akademisekre-
teraren Carl Ludvig Höjer blivit överfallen av fyra studenter, som återvänt 
efter en glad kväll på Eklundshof. Höjer kände igen en av dem, kalmariten 
Carl Johan Malmberg, som därför inkallades till förhör hos mindre konsi-
storiet. Malmberg hävdade att han endast hade ingripit för att skydda Höjer 
mot ett angrepp från tre för honom okända personer. Lindblad agerade för-
hörsledare och ådrog sig stort missnöje. Han vägrade acceptera Malmbergs 
förklaring och förhörde åtskilliga studenter, vilka på lösa grunder beskyll-
des för att ha medverkat i dådet. Lindblads framfart föranledde Upsala-Biet 
att göra en kraftfull markering mot dennes förhörsmetoder: ”Icke nog med 
att han behandlat de ’misstänkte’ såsom om brottet öfverbevista, har han 
äfven handterat de inkallade vittnena på ett sätt som man minst kunnat 
vänta af en person, som åtminstone borde känna hvad ’lag och rätt’ vill säga. 
Så lär äfven Hr Professorn förglömt sig derhän, att han i temligen tydliga 
ordalag förklarat för en af vittnena, som ämnat taga en juridisk examen, 
att vid detta tillfälle hafva honom i godt minne”. En annan student blev 
av Lindblad uppmanad att erkänna sig skyldig, eftersom han hade ”bofven 
stämplad i sitt ansigte”. Lindblad, som förnekade att han fällt ett sådant ytt-
rande, lyckades dock aldrig identifiera de tre huvudmisstänkta. Malmberg 
dömdes mot sitt nekande till två års relegering av mindre konsistoriet. Han 
överklagade till kanslern, kronprins Carl, och fick rätt. Domen upphävdes, 
vilket blev en stor nesa för Lindblad. Beslutet bör ses i ljuset av dennes 
långvariga konflikt med kanslersämbetet, vilken hade kulminerat med den 
så kallade ”kanslersskrapan” i maj 1855, således i samma månad som mindre 
konsistoriet behandlade det ”Malmbergska målet”. Det var säkerligen inte 
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med tungt hjärta som kronprinsen desavouerade Lindblad. Denna koppling 
gjorde även Upsala-Biet, som påminde om att Lindblad hade påpekat för 
kanslerssekreteraren Johan Jacob Nordström att det inte var i Sverige man 
utdelade bestraffningar enbart på blotta misstankar. Det Malmbergska må-
let visade, menade Upsala-Biet, att Lindblad ”såsom domare icke tillämpar 
samma grundsatser, hvilka han såsom part så vältaligt lofordar”.

Lindblad spelade en mefistofelisk roll även under målet mot Richert, 
som skriver i brevet till Adolf Virgin: ”Det är verkligen betecknande att det 
just är Lindblad, hvilken tagit mest illa vid sig, ty han är just den, hvilken är 
näst efter Svanberg i ordningen färdig att knäppas. Han är nu för exemplets 
skull naturligtvis rädd, emedan han tycker att det brinner i grannens knut.” 
Det var en träffande iakttagelse; bara tre år senare hamnade nämligen Lind-
blad i en liknande konflikt med flera av studenterna vid sin egen fakultet.

I september 1863 samlades ett antal juriststuderande till ett stormöte 
för att, som det hette i tidningsannonsen, diskutera en ”gemensam angelä-
genhet”. Mötet hölls i studentkårens lokaler och var föranlett av missnöje 
med Lindblads sätt att behandla sina studenter. Den utlösande händelsen 
var att professorn, enligt studenternas uppfattning, utan någon som helst 
grund hade underkänt fyra studenter i deras tentamen i processrätt för hov-
rättsexamen. Mötet utsåg tre deputerade, som fick i uppdrag att uppvakta 
universitetskanslern Gustaf Adolf Sparre med en skrivelse. Petitionen var 
undertecknad av fyrtioåtta studenter, däribland Moritz Rubenson, förste 
kurator vid Stockholms nation, och Georg August Gottman. I skrivelsen 
anklagades Lindblad för att ha underkänt studenterna utan att ens ha bemö-
dat sig om att undersöka deras kunskaper. Dessa misstankar riskerade, un-
derströk man, att ”verka menligt på förhållandet mellan lärare och lärjungar 
samt i händelse de fullkomligt öfverensstämma med verkliga förhållandet 
otvifvelaktigt skola hafva till följd, att det förtroende, hvilket vi älska hafva 
till våra lärare, icke kan från vår sida längre komma professor Lindblad till 
del”.

Lindblad hade tenterat Wilhelm Willers och Fredrik Gustaf Rung och 
dagen därpå Wictor Fredrik Winroth och Hjalmar Åhrberg. Båda gångerna 
hade han avbrutit sin tentamen efter endast ett par frågor, eftersom han 
ansåg att studenternas kunskaper i processrätt inte var ”goda och försvarliga”, 
vilket krävdes för hovrättsexamen. Studenterna hävdade å sin sida att för-
hören endast pågått mellan tio och femton minuter, och att både Rung och 
Åhrberg hade blivit underkända innan de ens hunnit svara på en enda fråga. 
Till saken hörde att Lindblad inte ville genomföra en omtentamen förrän 
under examensperioden i december, vilket innebar att de fyras examen 
skulle försenas med en hel termin. Winroth vägrade att acceptera detta, 
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utan krävde att få undergå offentlig tentamen, vilket konsistoriet beviljade 
utan att ens höra Lindblad. När datumet för denna tentamen blivit fastställt 
valde Lindblad i stället att hålla en ny enskild tentamen, varvid han god-
kände Winroth.

I slutet av november 1863 kom universitetskanslern Gustaf Adolf Spar-
res svar på studenternas skrivelse. Han förklarade att han hade tagit del av 
klagoskriften, liksom Lindblads och konsistoriets yttranden däröver, men 
att handlingarna inte föranledde någon åtgärd. Han tillade att han inte ville 
”undanhålla uttrycket af det obehag” varmed han ”tagit kännedom av hand-
lingarnas innehåll och det vittnesbörd det bär om ett förhållande mellan 
lärare och lärjungar, som är långt ifrån det önskvärda”. Vidare påpekade 
han det märkliga i att Winroth – inom loppet av några dagar – kunnat bli 
först underkänd, sedan godkänd; detta vittnade om en viss godtycklighet. 
Slutligen uttryckte Sparre förhoppningen att alla ”anledningar till så be-
skaffade missnöjen och klagomål som de ifrågavarande” måste undanröjas. 
Bakom de skarpa orden anar man ytterligare ett uttryck för det missnöje 
med Lindblads agerande, som kanslersämbetet flera gånger gav uttryck för 
under 1850-talet. Kansleriatet innehades visserligen inte längre av kronprins 
Carl, men Lindblads svurne fiende Johan Jacob Nordström kvarstod som 
kanslerssekreterare.

Lindblad uppfattade givetvis den kritiska undertonen. Han tog särskilt 
illa vid sig av att den inte meddelades honom personligen utan framfördes 
i en offentlig skrivelse till konsistoriet. När konsistoriet sammanträdde i 
början av december läste Lindblad upp ett yttrande med bitter kritik av 
kanslerns sätt att hantera ärendet. Samtidigt började nästa tentamenshisto-
ria rullas upp. När Robert Themptander på senhösten 1863 blev underkänd 
i sin tentamen i processrätt valde han, precis som Winroth tidigare hade 
gjort, att begära offentlig examen. Hans ansökan beviljades och tidpunkten 
fastställdes till torsdagen den 8 december. Themptanders offentliga examen 
pågick under flera timmar. När det stod klart att han blivit godkänd utbröt 
stort jubel utanför konsistoriehuset på S:t Eriks torg, där många studenter 
hade samlats för att visa Themptander sitt stöd. I triumf bars examinanden 
runt i staden i gullstol innan han fördes till källarmästaren Claes Löfs lokus 
vid nuvarande Fyris torg, där sexa vidtog. Under kvällen sjöng studenterna 
färdigskrivna nidvisor om Lindblad, bland annat den av Georg August Gott-
man författade ”Tack för ditt arga sinne!”. Det väckte stort uppseende att 
Herman Rydin och Theodor Rabenius deltog i firandet och det öppna avhå-
nandet av deras kollega vid juridiska fakulteten.

Två dagar efter Themptanders examen sammanträdde konsistoriet på 
nytt, varvid Lindblad fick vidkännas ännu en motgång. När protokollet från 
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det föregåendet sammanträdet skulle justeras, krävde nämligen Edward 
Walmstedt att Lindblads upplästa protestskrivelse skulle strykas ur proto-
kollet, eftersom den innehöll otillbörligt klander av kanslern. Av formella 
skäl befanns detta vara omöjligt, varför konsistoriet i stället beslutade att 
”med ogillande” lägga skrivelsen till handlingarna. Lindblad utgav kort där-
efter Handlingar angående Professoren D:r Lindblads öfverklagade offentliga 
tentamina och samme Professors offentliga examina, där han redogjorde för sin 
syn på ärendets gång. Denna skrift föranledde Themptander att hos konsi-
storiet anhålla om att hans eget och medtentandernas skriftliga prov skulle 
offentliggöras och läggas till konsistorieprotokollet. Därigenom ansåg han sig 
kunna bevisa att Lindblad hade infört vilseledande uppgifter i sin skrift. När 
denna begäran skulle behandlas i konsistoriet på nyåret 1864 yttrade Lind-
blad att han ville ha ”till protokollet anmärkt, att då Jurid. Fak:s 2:ne yngsta 
ledamöter, professorerne Rydin och Rabenius ansett passande och skickligt 
att deltaga i den så kallade sexa, som ett stort antal juris studiosi, efter att ha 
burit stud. Themptander på stadens gator i en slags triumf omedelbart efter 
det han undergått HofRättsExamen, för honom anställde samma dag på en 
källare här i staden, därvid mot mig författade visor blifvit avsjungna så fin-
ner jag mig föranlåten att till bemälte Herrar Professorer hemställa, om de 
ej skall anse grannlagenheten fordra, att de hålla sig från deltagande i detta 
mål, därest jag ej kan anse dem fullt oväldige att yttra sig.”

Precis som vid det Richertska målet några år tidigare var således juridiska 
fakulteten splittrad. I sina handlingar i målet skriver Lindblad att det ”nu-
mera lärer vara tämmeligen allmänt bekant här på stället, hvilken är ledaren 
af alltsammans, och måhända skola dessa handlingar lämna någon upplys-
ning, huru han kan så noga, som tidningsartiklarne ådagalägga, känna för-
handlingarne i konsistorium academicum, och till och med på förhand veta, 
vad där skall förekomma mot mig och huru många professorer kunna på-
räkna understödja hans företag och önskningar”. Det var Herman Rydin som 
Lindblad avsåg, men hans bitterhet riktade sig även mot andra professorer, 
särskilt Sigurd Ribbing, som personligen inför kanslern hade uttryckt stöd 
för studenternas petition. Tidningen Upsala-Posten fungerade vid denna tid 
mer eller mindre som Ribbings språkrör, och där infördes under hela hösten 
åtskilliga hårda ord om Lindblad. Den andra lokaltidningen, Upsala, tog där-
emot Lindblads parti och ansåg sig bakom kampanjen mot honom kunna 
spåra ”åtskilliga planmässiga anläggningar i det kända hufvudstadsintresset 
gentemot hela den juridiska fakulteten i Upsala”.

Det Themptanderska examensmålet diskuterades under flera måna-
der, men huvudpersonen själv lämnade Uppsala sedan han under dessa 
dramatiska omständigheter hade avlagt sin hovrättsexamen. Han inledde 
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en framgångsrik ämbetsmannakarriär och blev till slut statsminister. De 
Malmbergska, Richertska och Themptanderska målen fick en vida större 
betydelse än vad man i dag kanske föreställer sig. Dagstidningarna fylldes 
av långa utdrag från konsistorieprotokollen och såväl kanslersbrev som ten-
tamensfrågor publicerades in extenso. Därmed fick fallen följdverkningar 
för den nationella diskussionen om universitetens roll och status samt, inte 
minst, om studenternas plats och rättigheter vid akademien.

Ribbing och tvångsämnena

På våren 1870 utfärdade ecklesiastikministern F.F. Carlson en ny examens-
stadga för filosofiska fakulteten, vilken ersatte den äldre från 1853. Bland stu-
denterna var entusiasmen måttlig, eftersom fyra ämnen – teoretisk filosofi, 
latin, historia och nordiska språk – blev obligatoriska (så kallade ”tvångs-

Themptanders examen
”Offentlig examen. Lyckats. Jubel. Tack för pengarne.” Kvart över sju på kvällen den 8 december 
1863 avsände Robert Themptander detta segertelegram till sina föräldrar i Stockholm.
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ämnen”) i den nya filosofie kandidatexamen. Endast det femte ämnet fick 
vara matematik eller något naturvetenskapligt ämne. De studenter som ville 
förkovra sig i fysik, kemi, astronomi, zoologi eller botanik tvingades således 
ägna flera års förberedande studier åt humanistiska ämnen. Protester före-
kom under hela 1870-talet. På Upsala teater gavs vid ett tillfälle ett student-
spex, där boven i dramat avslutningsvis fick välja sitt eget straff: antingen av-
lägga nya kandidatexamen eller störtas ned i underjorden. Han föredrog det 
sistnämnda och försvann – till publikens jubel – genom en fallucka i golvet.

Det var särskilt förhållandena inom teoretisk filosofi som väckte irrita-
tion. Professorn i ämnet, Sigurd Ribbing, underkände nämligen studenter i 
en omfattning som saknade motstycke. Flera studenter, däribland Karl War-
burg och Simon J. Boëthius, blev tvungna att utverka dispens hos Kungl. 
Maj:t för att få avlägga examen utan att medtaga betyg i teoretisk filosofi. I 
en lång insändare i en Stockholmstidning på hösten 1876 tolkade signaturen 
”Student” opinionen vid universiteten. Han framhöll att studierna i huma-
niora, särskilt i teoretisk filosofi, var mycket betungande för de naturveten-
skapligt inriktade studenterna, varefter han frågade om det var nödvändigt 
att en naturvetenskapsman skulle ha ingående kunskaper om Leibniz’ och 
Kants filosofiska system. Tvångsämnena bidrog endast till att försena stu-
dietiden och kunde med fördel avskaffas. Regelverket borde ”låta en liber 
studiosus verkligen äfven vara i sina studier – liber!”

Göteborgs nation beslutade 1876 att anhålla hos kårens direktion om en 
allmän studentsammankomst, där man kunde diskutera olika sätt att åstad-
komma en förändring av kraven för filosofie kandidatexamen. Direktionen 
utsåg med anledning av detta en kommitté för ändamålet. De kommitte-
rade föreslog att studentkåren skulle uppvakta Kungl. Maj:t med en petition 
rörande missförhållandena. I februari 1877 samlades kåren till ett stormöte 
i Lutherska missionshuset, där över 700 studenter deltog. Diskussionen var 
livlig, även om ingen uppträdde till försvar för den rådande ordningen. De-
batten gällde endast hur man skulle gå tillväga för att den önskade reformen 
skulle komma till stånd. Med förkrossande majoritet bifölls kommitténs 
förslag att kåren skulle uppvakta Kungl. Maj:t med en petition, men kort ef-
ter mötet kom det till studenternas kännedom att deras önskan delvis redan 
hade uppfyllts. I slutet av januari samma år hade nämligen regeringen beslu-
tat att studenter med naturvetenskaplig inriktning endast behövde medtaga 
latin samt antingen teoretisk filosofi eller historia i sin kandidatexamen. I 
övrigt ingick matematik samt antingen botanik eller zoologi respektive an-
tingen fysik eller kemi.

Denna inskränkning välkomnades av studentopinionen, men den gällde 
således endast för studenterna vid matematisk-naturvetenskapliga sektionen. 
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För humanisterna kvarstod bestämmelserna från 1870, varför missnöjet bland 
dessa även fortsättningsvis var mycket utbrett. Främst riktades irritationen 
mot Ribbings examensfordringar i teoretisk filosofi. Någon förbättring för 
de humanistiska studenterna inträdde nämligen inte när naturvetarna inte 
längre behövde läsa Ribbings ämne, snarare tvärtom. Från början av 1877 till 
slutet av 1878 underkände Ribbing i första tentamen fyrtio av nittiofem stu-
denter. Hans stränga fordringar väckte ont blod även bland kollegerna inom 
konsistoriet. Ellen Fries, en av de första kvinnliga studenterna, beskriver 
stämningen i ett brev från våren 1878: ”Man är här i Uppsala ytterst upprörd 
af alla Ribbings kuggningar. Han far fram alldeles vildt och hämnas på kandi-
daterna de nederlag han lidit på riksdagen. Han kuggade i går två studenter i 
själfva kandidatexamen. Är det ej hemskt? Prof. Fries lär hafva gifvit honom 
en uppsträckning men det gör honom nog ändå mer positiv.”

Thore M. Fries agerade även på andra sätt för att komma till rätta med 
Ribbing. Gustaf A. Aldén, Aftonbladets dåvarande korrespondent i Uppsala, 
har berättat att han av en slump träffade Fries utanför Flustret i samband 
med examensperiodens slut i september 1878. Fries uttryckte stor frustra-
tion över Ribbings framfart som tentator och examinator. Han förklarade 
att ilskan över detta inte bara var utbredd bland studenterna, utan även 
bland professorer och lärare. Eftersom Fries kände till Aldéns förbindelse 
med Aftonbladet uppmanade han honom att författa en artikel med syftet 
att göra Ribbings agerande bekant även utanför universitetet. Aldén antog 
uppmaningen och införde en kritisk uppgörelse med Ribbing i Aftonbladet. 
Han påpekade att den misstämning, som länge varit rådande, hade ytterli-
gare ökats under den senaste examensperioden: ”Om ni frågar en student, 
hvilken som hälst, af filosofiska fakulteten, hvilket ämne som kräfver jäm-
förelsevis den mesta tiden och inger honom de största bekymren, så skall 
ni i 19 fall av 20 få svaret: teoretisk filosofi.” Studenterna, framhöll Aldén, 
klagade inte i första hand på den bristfälliga kurslitteraturen, som tvingade 
även medellösa studenter att deltaga i kostsam kollegieundervisning. Värre 
var ”den synnerligen ofta förekommande möjligheten, att efter årslånga, all-
varliga studier för ett enkelt ’godkänd’ – man märke det är om förberedande 
examina vi tala! – underkännas och detta gång efter annan”.

Ribbing svarade i Aftonbladet några dagar senare, bland annat under på-
pekande att hans kollegieundervisning inte var obligatorisk. Repliken gav 
Aldén anledning att återkomma med en andra artikel, varvid han framhöll 
att något formellt krav att deltaga i kollegieundervisningen förvisso inte exi-
sterade, men han tillade att han, trots ivriga spaningar, ”ännu icke fått reda 
på en enda, som för preliminärexamina vågat använda annat än kollegier och 
lektioner till de historiska ’grundliniernas’ nödiga tydande”.



498

Uppsala Universitet 1852–1916

Huvudfrågan gällde Ribbings drakoniska förfarande som tentator. Aldén 
hade genomgått filosofiska fakultetens examensprotokoll från och med in-
förandet av 1870 års examensstadga. Inventeringen gav vid handen att Rib-
bing vid muntlig tentamen, hade underkänt hela sexton studenter. Antalet 
underkända i alla de övriga ämnena tillsammans uppgick till femton. I inget 
annat enskilt ämne hade fler än tre studenter blivit underkända. Studenter-
nas fruktan för den teoretiska filosofin hade dessutom fått till konsekvens 
att även humanister föredrog att läsa botanik eller zoologi samt kemi eller 
fysik – för att således i stället avlägga naturvetenskaplig kandidatexamen. 
Debatten fortsatte inom flera nationer och i flera tidningar. En skribent i 
Upsala-Posten påminde om den uppmärksammade tentamenshistorien tju-
go år tidigare, då Ribbing hade förvägrat Kristian Claëson betyget laudatur 
samtidigt som han hugnat ett antal betydligt mer ”obskura talanger” med 
detta betyg.

Litteraturhistorikern Ernst Meyer häcklade Ribbing och hans obegripliga 
Grundlinier i spexet Den sokratiska skolan, som uppfördes på Stockholms 
nation 1878. I november detta år beslutade Östgöta nation att anhålla hos 
kårens direktion om en allmän studentsammankomst med syftet att till 
Kungl. Maj:t insända en petition om att göra teoretisk filosofi till ett valfritt 
ämne även för humanister. Direktionen beslutade dock att avstyrka försla-
get. I stället föreslog man att kanslern skulle uppmanas att utreda grunderna 
för det utbredda missnöjet med förhållandena inom teoretisk filosofi. I slutet 
av november 1878 hölls till slut en allmän studentsammankomst på Gillet. 
Mötet, som leddes av kårens ordförande Knut Wicksell, samlade återigen 
drygt 700 deltagare. Flera talare ansåg att man först borde invänta utfallet 
av det förslag, som väckts inom humanistiska sektionen om att studerande 
skulle ges rätt att utbyta ett tvångsämne mot ett annat närbesläktat ämne. 
I stället för teoretisk filosofi skulle man således kunna avlägga examen i 
praktisk filosofi. Med 462 röster mot 20 (samt 27 nedlagda) antog kåren en 
deklaration författad av kemisten Oskar Widman. Beslutet innebar att di-
rektionen fick i uppdrag att uppsätta en till kanslern ställd skrivelse, i vilken 
man vördsamt skulle anhålla att denne ”behagade, i den mon han vid en när-
mare undersökning af förhållandena kan finna kårens bekymmer grundade, 
vidtaga de åtgärder, han för deras undanrödjande anser lämpliga”.

Protesterna gav resultat. Från och med 1879 utgjorde endast latin ett 
tvångsämne i filosofie kandidatexamen, vilken dock indelades i två varian-
ter. En så kallad ”ofullständig” kandidatexamen, med blott latin som tvångs-
ämne, infördes för dem som avsåg att gå vidare till ämbetsverken, medan 
däremot endast den ”fullständiga kandidatexamen” – med ett flertal tvångs-
ämnen – meriterade till lektorat vid läroverken.
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Bekymren var därmed över, men Ribbings framfart hade satt sina spår. 
Under hela 1870-talet hade antalet inskrivna studenter i Uppsala varit i stort 
sett oförändrat: våren 1870 uppgick studentantalet till 1 318, motsvarande 
siffra för våren 1879 var 1 345. I Lund hade studentantalet under samma pe-
riod däremot ökat från 417 till 581, det vill säga med nästan fyrtio procent! 
Upsala-Posten kunde inte förklara siffrorna på annat sätt än genom att hän-
visa till de svåra förhållanden som rådde för dem som skulle avlägga filosofie 
kandidatexamen i Uppsala. Hellre än att behöva tentera för Ribbing sökte 
sig alltså blivande studenter till Lund. Noterbart är dessutom att filosofiska 
fakultetens andel av det totala studentantalet i Uppsala sjönk från sjuttio 
procent 1872 till femtio procent 1878!

De Richertska och Themptanderska målen hade visat att studenterna 
kunde använda universitetets regler och statuter för att vinna sina syf-
ten. Debatten om representationsreformen i mitten av 1860-talet följdes 
med intresse och engagemang i Uppsala. Den starka opinionen bland 1870- 
talets studenter, som kom till uttryck genom tidningsartiklar och allmänna 
studentsammankomster, visade sig vara tillräcklig stark för att genomdriva 
avgörande ändringar i examensstadgan. Tiden före 1880-talets inbrott kan 
knappast avfärdas som en period av ”förnäm orkeslöshet, som intet gitter, en 
världsklokhet, som alltid villigt böjer sig för makten”.

Universitetet och åttiotalismen

När man studerar åttiotalismens genombrott vid universitetet finns det så-
ledes goda skäl att beakta kontinuiteten från 1860- och 1870-talens student-
opinioner, snarare än att framställa den frambrytande liberal-radikalismen 
som ett brott mot utvecklingen under de föregående decennierna. Åttiota-
lismen i dess akademiska utformning hämtade inspiration från många håll, 
inte minst den litterära naturalismen. I anslutning till den danske litteratur-
kritikern Georg Brandes ville man sätta problem under debatt. I sin infly-
telserika skrift Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur menade 
Brandes att även litteraturen borde användas för progressiva och samhälls-
omdanande syften. Snart kom hans program att omsättas i praktiken av ex-
empelvis Henrik Ibsen, vars dramer började utkomma mot 1870-talets slut.

De oscarianska värdena började ifrågasättas i stort – och det gällde inte 
minst det gamla idealistiska universitetet. August Strindberg hade redan 
1877 givit ut sin bekanta uppgörelse med universitetet: Från Fjerdingen och 
Svartbäcken. En liknande svartsyn utmärkte verdandisten Gustaf af Gei-
jerstams Erik Grane från åttiotalets mitt. Ett annat inflytelserikt verk av 
Strindberg var samhällssatiren Det nya riket, som utkom 1882 – året ef-
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ter den Hamiltonska skandalen, genom vilken en av rikets mest uppburna 
personer, universitetskanslern och akademiledamoten Henning Hamilton, 
avslöjades som en bedragare.

Radikalismen ledde sitt ursprung från dessa politiska besvikelser, men 
viktig inspiration hämtades från andra vetenskapliga och litterära samman-
hang. Charles Darwins evolutionslära fick stort genomslag, inte bara inom 
naturvetenskapen, och den spred sig likt ringar på vattnet till andra områ-
den och till kulturdebatten i stort. Positivismen som en gång hade formule-
rats av August Comte rekryterade nya anhängare, främst Anton Nyström, 
som inledde en systematisk kritik av kyrkan och religionen. Nyström fram-
trädde ett flertal gånger i Uppsala. I mars 1887 talade han om positivismens 
förhållande till Herbert Spencer på Gillet. Några veckor senare debatterade 
han i aulan med Frans von Schéele kring ämnet ”Boströmianismen och posi-
tivismen”. Debatten, som pågick fyra och en halv timme, lockade bortemot  
1 000 åhörare. På hösten 1888 talade han över ett annat kontroversiellt 
ämne, ”Om teologiska fakultetens uphäfvande”.

En första organisering av de radikala krafterna skedde 1881 genom till-
komsten av R.K. (Radikala klubben), vilken räknade Karl Staaff och  Hjalmar 
Branting bland sina tongivande medlemmar. Branting lämnade Uppsala på 
våren 1882 för att tillträda en befattning som extra ordinarie amanuens vid 
observatoriet i Stockholm. Han deltog följaktligen inte i grundandet av 
 Verdandi, för vilken R.K. utgjorde ett slags föregångare. Inte heller Hjalmar 
Öhrvall – som av hälsoskäl befann sig på Teneriffa – medverkade vid bildan-
det av Verdandi, men han hade redan dessförinnan framträtt som en av den 
radikala studentrörelsens ledargestalter, bland annat genom sin översättning 
av John Stuart Mills Om friheten (1881).

Diskussionens vågor gick höga under de följande åren. I oktober 1884 
samlades drygt 500 studenter på Gästrike-Hälsinge nation till en offentlig 
diskussion om statens rätt att utdöma fängelsestraff för den som hädade 
Gud eller sakramenten. Mötet utvecklade sig till en protestdemonstration 
mot Giftas-åtalet och behandlingen av August Strindberg. Att håna och 
gäcka även heliga ting måste vara tillåtet, hävdade en talare: ”Hvar stode vi, 
om löjet och satiren varit förbjudna vapen? Hade Voltaire kunnat uträtta 
sitt verk om han icke förstått att skickligt draga hånets slöja öfver sina mot-
ståndare och låtit sin tids murkna samhällsförhållanden ikläda sig narrkå-
pan?” Reaktionerna uteblev inte; nationens inspektor Carl Yngve Sahlin såg 
till att det inte blev någon fortsättning på debatterna. Tre år senare, på hös-
ten 1887, höll fritänkaren Victor Lennstrand en föredragsserie om religions-
frågan. Denna gång var myndigheterna förberedda och såg till att stämma i 
bäcken. Sedan Lennstrand hållit det första av tre planerade framträdanden 
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ingrep Uppsalas polismästare Edvard Raab och förbjöd honom att hålla de 
båda återstående föreläsningarna under hänvisning till strafflagens hädelse-
paragraf.

Den Wicksellska striden

Åttiotalsradikalismens genombrott i Uppsala skulle, något tillspetsat, kunna 
dateras till den 19 februari 1880, då Knut Wicksell framträdde i nykterhets-
logen Hoppets här i Lutherska missionshuset på Kungsgatan med föredraget 
”Hvilka äro de allmännaste orsakerna till dryckenskapen och hur kunna de 
undanröjas?”. Wicksell, som under 1870-talet bedrivit studier i matematik, 

Victoria-jubel
I början av 1880-talet bildades Radikala klubben, vilken var centrerad kring Karl Staaff och 
Hjalmar Branting. Gruppen vände sig mot den utbredda rojalistiska underdånigheten inom 
bland annat universitetsvärlden. I samband med kronprins Gustafs förmälning med Victoria 
av Baden 1881 arrangerade universitetet en särskild fest i Carolinasalen, som dagen till 
ära var smyckad med de svenska, norska och badensiska riksvapnen. Brudparet var inte 
närvarande, men väl prinsarna Carl och Eugen. Frithiof Holmgren hade författat ännu en 
festkantat, vilken hade tonsatts av Ivar Eggert Hedenblad. De radikala studenterna uppfat-
tade detta som ett parodiskt och ovärdigt kryperi för överheten. Radikala klubben utgav 
därför satiren Victoria-jubel (1882), vars udd var riktad även mot Carl David af Wirsén och 
andra skalder som gärna levererade högtravande rojalistiska hyllningsdikter.

Titelsidan till satiren Victoria-jubel (1882).
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blev tillsammans med fysiologen Hjalmar Öhrvall radikalismens vägröjare 
och banerförare. De båda hade lärt känna varandra under 1870-talets se-
nare del och framstod som själsfränder, vilka formade sitt program och sina 
ståndpunkter efter gemensamma diskussioner. Wicksell hade länge förbe-
rett sitt framträdande i Hoppets här. Föredraget, som var över två timmar 
långt, mottogs med applåder och bifall. I tidningen Upsala uppmanade en 
insändarskribent Wicksell att upprepa föredraget. Talaren hörsammade 
önskemålet. Den 25 februari höll han sin föreläsning för andra gången, denna 
gång på Gillet. Ryktet om de sensationella åsikter Wicksell givit uttryck för 
hade spritt sig, varför Gillesalen var fylld till sista plats. Wicksells budskap 
var att dryckenskapen i sig endast utgjorde ett symptom på en allvarlig och 
utbredd samhällssjukdom, nämligen fattigdomen. För att bekämpa drycken-
skapen på ett verkningsfullt sätt måste åtgärder vidtagas mot fattigdomen, 
vilken i sin tur främst orsakades av en alltför stor befolkningsökning. För att 
hindra befolkningstillväxten föreslog Wicksell begagnandet av preventiv-
medel, även inom äktenskapet. Antalet barn per familj borde begränsas till 
två eller högst tre. Studenterna borde gifta sig tidigare i stället för att gå till 
prostituerade, men samtidigt se till att barnalstringen begränsades. Föredra-
get har beskrivits som en lysande improvisation i den meningen att det inte 
går att hänföra till någon specifik förebild. Wicksell anknöt visserligen till  
den engelske prästen och nationalekonomen Thomas Robert Malthus’ teo-
rier om befolkningsökningens betydelse för fattigdomen, men ingenting 
talar för att Wicksell var närmare bekant med dennes teorier. Han hade 
däremot läst George Drysdales The elements of social science (1854), som 
bildade utgångspunkt för den så kallade nymalthusianismen. Under titeln 
 Samhällslärans grunddrag hade Drysdales skrift utkommit i svensk översätt-
ning på hösten 1878 och både Öhrvall och Wicksell studerade den med stort 
intresse. Upsala-Posten införde en mycket kritisk anmälan, vilken Wicksell 
hade övervägt att besvara, men han väntade alltså drygt ett år med att of-
fentliggöra sin inställning.

Wicksell möttes med bifallsyttringar även när han för andra gången höll 
sitt föredrag, vilket väckte en viss oro hos de akademiska myndigheterna. 
”Stode Wicksell ensam, skulle allt snart vara slut, men han har nog ett an-
hang, som drager försorg därom, att bifallsyttringar icke komma att saknas, 
när han uppträder ”, skrev universitetets rektor Carl Yngve Sahlin till kans-
lerssekreteraren Carl Rogberg. Någon månad senare utgav Wicksell sitt tal 
under titeln Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel 
med särskilt afseende på dryckenskapen.

Även om Wicksells anhängare hade hyllat honom för hans insats i talar-
stolen, framstod hans ståndpunkt som i högsta grad rabulistisk och sedlig-
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hetssårande för det konservativa samhälle som dåtidens Uppsala utgjorde. 
Upsala Läkareförening tog kraftfullt avstånd och Hoppets här förklarade 
att Wicksell på förhand inte hade givit ”någon som helst antydan om de 
malthusiska lärorna eller de avskyvärda teorier, som i föredraget tämligen 
naket blottades”. I början av mars grundades Upsala sedlighetsförening inom 
vilken landshövdingen Adolf Hamilton och hans maka Agnes (född Geijer) 
tillhörde de drivande krafterna tillsammans med teologerna K.H. Gez. von 
Schéele, Robert Sundelin och Carl Norrby. Sedlighetsföreningens tillkomst 
var visserligen inte omedelbart föranledd av Wicksells föredrag – de första 
initiativen hade tagits redan i januari samma år – men hans åsikter blev av 
naturliga skäl den nybildade föreningens huvudsakliga måltavla.

Redan efter det första föredraget blev Wicksell uppkallad till Carl Yngve 
Sahlin för ett enskilt samtal. Efter det andra föredraget agerade mindre 
konsistoriet genom att utdöma varning och föreställning. I ett brev till sin 
kollega i Lund Axel Nyblæus skrev Sahlin några månader senare att disci-
plinmålet förvisso hade varit besvärligt, men han ansåg ”det nödvändigt att 
eftertryckligt visa, att den akademiska styrelsen begär ordning och skick av 
studenterna”.

Wicksells inkast gav upphov till en rik flora av motskrifter, författade av 
bland andra Adolf Hamilton, Carl Gustaf Hammarskjöld, David Davidson 
och Lawrence Heap Åberg. Wicksell fick emellertid stöd från många håll. 
Ann Margret Holmgren och Karl Warburg uttryckte sina sympatier, liksom 
den sedermera bekante polarforskaren S.A. Andrée, som skrev ett långt 
uppmuntrande brev. Eldunderstöd i denna strid fick Wicksell av juristen 
Theodor Frölander, som tillsammans med Öhrvall utgav föredrag i ämnet av 
bland andra Drysdale och John Stuart Mill.

Wicksell och Öhrvall använde även satiren som vapen. På våren 1881 
höll Upsala sedlighetsförening sitt årsmöte, varvid diskussionen bland annat 
gällde på vilka sätt de enskilda medlemmarna kunde verka för förening-
ens ändamål. Någon vecka därefter införde Upsala-Posten en artikel, förfat-
tad av signaturen ”Ignatius”, bakom vilken Öhrvall och Wicksell dolde sig. 
Den anonyme skribenten hävdade att den synnerligen angelägna frågan, som 
sedlighetsföreningen hade väckt, förtjänade att diskuteras i en vidare krets. 
Enligt ”Ignatius” var det viktigt att medlemmarna själva föregick med gott 
exempel, men de skulle ”äfven vaka öfver, att det egna exemplet leder till 
efterföljd”. Det innebar att det var en plikt för varje sann sedlighetsvän att 
på olika sätt inhämta information och utföra efterforskningar för att av-
göra hur det egentligen stod till med sedligheten. Under detta nitiska arbete 
skulle man ”icke anse någon källa allt för låg och oren; äfven på samhällets 
sophögar döljer sig ju understundom en sanningens perla”.
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I det följande numret införde Upsala-Posten en svarsartikel, vilken vände 
sig mot ”den produkt af ovist, om ock välmenande nit”, som den ursprung-
liga artikeln givit uttryck för. Artikelförfattaren, som använde signaturen 
”H.” men troligen var identisk med Karl Staaff, kunde nämligen visa att ”Ig-
natius’” alster delvis ordagrant följde den jesuitiska apologin för spioneriet. 
Wicksells och Öhrvalls metod att på detta sätt använda ironin som vapen 
i tidningspressen manade till efterföljd. Pontus Wikner agerade på exakt 
samma sätt när han under signaturen ”Suum cuique” låtsades försvara sin 
fiende Sigurd Ribbing och dennes boströmianska meningsmotståndare i tid-
ningen Fyris hösten 1884.

Under vårterminen 1887 framträdde Wicksell flera gånger på Gillet. I 
mitten av mars höll han föredraget ”Huru jag vart fritänkare”, i vilket han 
bland annat kritiserade lektor John Personnes angrepp på Strindberglittera-
turen. Föredraget mottogs med applåder, vilket teologen Waldemar Rudin 
ansåg vara lika upprörande som innehållet i sig. Han vände sig därför till 
auditoriet med orden: ”Blygens över att ha applåderat den man, som från 
England hit först infört läran om att med hemliga konster döda liv, som 
Gud velat låta komma till världen, den man som proklamerat ringaktning 
för föräldrar och som velat depravera kvinnan! Blygens! Blygens!” Wicksells 
föredrag utgjorde med intill visshet gränsande sannolikhet anledningen till 
att universitetsledningen valde att låta Thorilds ord ”Tänka fritt är stort / 
men tänka rätt är större” pryda ingången till universitetets aula.

Verdandi och sedlighetsdebatten

I januari 1882 motionerade K.P. Arnoldson i riksdagens andra kammare om 
att man skulle ha rätt att utträda ur statskyrkan utan att samtidigt behöva 
inträda i ett annat godkänt religiöst samfund. Motionen avslogs men den 
följdes av en omfattande debatt i religionsfrihetsfrågan, inte minst vid uni-
versitetet. Arnoldsons anhängare försökte få till stånd en opinionsyttring i 
saken från studentkårens sida. På ett flygblad med titeln Några ord till Upsala 
studenter som delades ut på nationer och caféer anknöt Karl Staaff direkt till 
Arnoldsons motion, och uppmanade studenterna att visa ”att sammanslut-
ningen till studentkår hade ett annat syfte än högtiders firande och festers 
glans?” På samma sätt som 1865 års studenter hade uttalat sina sympatier 
för representationsreformen borde man nu sälla sig till religionsfrihetens 
försvarare. Han föreslog därför att studentkåren borde sammankallas för att 
uttala ”sin sympati för tanken om fullt genomförd samvetsfrihet i Sverige”, 
men mot detta riktade romanisten Hugo von Feilitzen flera invändningar i 
pamfletten Bör studentkåren afgifva någon opinionsyttring i religionsfrågan 
(1882). Enligt von Feilitzen utgjorde ställningstaganden i dylika frågor en stor 
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fara, eftersom kåren riskerade att förvandlas till ett politiskt opinionsfo-
rum. Det förelåg även formella komplikationer. Studentkåren kunde endast 
sammankallas av sin direktion eller genom beslut av någon nationsförening. 
Det ansågs uteslutet att direktionen skulle agera i frågan, varför Staaff och 
hans sympatisörer inriktade sitt arbete mot nationerna. Stockholms nations 
inspektor Carl Axel Torén framhöll emellertid det olämpliga i att student-
kåren befattade sig med religionsfrihetsfrågan och Södermanlands-Nerikes 
nations förste kurator Sten Boije af Gennäs vägrade att låta förslaget fram-
ställas. Större framgång nåddes vid Norrlands nation, som på ett landskap 
beslutade att begära en allmän studentsammankomst. Det unika inträffade 
då att nationens inspektor, filologen Frans Wilhelm Häggström, inlade sitt 
veto. Han hänvisade till universitetsstatuternas paragraf 107, som angav 
främjandet av ”flit, sedlighet och god ordning” som nationernas ändamål.

De frisinnade studenterna fattade i stället beslutet att driva frågan inom 
ramen för en egen förening. Resultatet blev att föreningen Verdandi bildades 
vid en sammankomst den 23 oktober 1882. Namnet Verdandi antogs först 
någon vecka senare – ”Septemberföreningen”, ”Liberala föreningen”, ”Fria Or-
det” och ”Diskussionsföreningen” var några övriga namnförslag som disku-
terades. Verdandi skulle, enligt stadgarnas första paragraf, ”utgöra ett fören-
ingsband mellan studenter vid Upsala universitet, hvilka omfatta tanke- och 
yttrandefrihetens grundsatser samt hysa intresse för allmänt mänskliga och 
samhälleliga frågor”. Karl Staaff blev föreningens förste ordförande. Bland de 
övriga tjugofyra stiftarna märktes Knut Wicksell och författarna Gustaf af 
Geijerstam och Tor Hedberg. Drygt hälften av Verdandis ursprungliga med-
lemmar tillhörde Stockholms nation, men medlemsantalet växte snabbt, 
och en rad sedermera bemärkta personer anslöt sig under de följande åren, 
däribland fysiologen Hjalmar Öhrvall, orientalisten Herman Almkvist, filo-
sofen Lawrence Heap Åberg, de blivande tidningsmännen Otto von Zweig-
bergk och Mauritz Hellberg liksom botanisten Rutger Sernander.

En nordisk förebild hade Verdandi i Studentersamfundet vid Köpen-
hamns universitet, som hade grundats några månader tidigare. Bland ini-
tiativtagarna bakom Studentersamfundet fanns Georg Brandes. Några år 
senare inrättades ett likartat sällskap även i Lund, nämligen D.U.G. (De 
unga gubbarna) senare ombildat till D.Y.G. (Den yngre gubben). Bland de 
drivande krafterna inom D.U.G. fanns Bengt Lidforss och Axel Wallengren, 
mer känd som Falstaff fakir.

Under sina första fyra år arbetade Verdandi främst med interna diskus-
sioner och folkbildningsarbete. Sammanträdena ägde vanligtvis rum i någon 
nationssal eller på schweizeriet Taddis i hörnet av Drottninggatan och Östra 
Ågatan. Först 1888 fick Verdandi ett fast hemvist när en gåva på 200 kronor 
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gjorde det möjligt att hyra två rum i Lodénska huset vid Stora torget. Två år 
senare flyttade man till en ny lokal i Norrlands nations nya hus vid Västra 
Ågatan. De offentliga diskussionerna inom Gästrike-Hälsinge nation, som 
lockade många åhörare och deltagare, inspirerade Verdandi till att i egen 
regi anställa öppna debatter. Som ämne för den första diskussionen valde 
man ”Hvilka äro de viktigaste önskningsmålen i sedlighetsfrågan?”. Förvisso 
var ämnet kontroversiellt, men ingen hade kunnat förutse den storm som 
det hela skulle ge upphov till. För att säkerställa att frågan skulle belysas ur 
olika synvinklar hade Verdandi bjudit in personer med motsatt uppfattning, 
däribland teologerna Waldemar Rudin och Martin Johansson. I diskussio-
nen deltog även Knut Wicksell, som två veckor tidigare hade aktualiserat 
sedlighetsfrågan i ett anförande över ämnet ”Huru jag vart fritänkare”, som 
också det hölls på Gillet. Sedlighetsfrågan diskuterades intensivt i Uppsala 
under våren 1887. Gustaf af Geijerstam inledde exempelvis en diskussion 
om John Personnes famösa angrepp på Strindberglitteraturen. ”Hvad kunna 
och böra hemmet och skolan göra för ungdomens bevarande i sedlighet?”, 
frågade Uppsala sedlighetsförening vid en annan sammankomst. Den be-
ryktade Verdandidebatten var avsedd att följa upp och sammanfatta de fö-
regående månadernas meningsutbyten, särskilt dem som följt på Wicksells 
kontroversiella inlägg. 

Diskussionen ägde rum på Gillet lördagen den 2 april 1887 och leddes av 
Verdandis ordförande Mauritz Hellberg. Den inledande talaren var fysikern 
Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld. Han följdes av agitatorn Hinke Bergegren, 
som inte bjudits in av Verdandi utan på eget bevåg rest upp från Stock-
holm. Bergegrens propagerande öppet för den fria kärleken eller, som han 
uttryckte det, ”ett sundt och naturligt könslif”, vilket väckte stor anstöt, 
inte minst hos de båda teologie professorerna. Med anspelning på den nyss 
antagna inskriptionen ovanför aulaingången framhöll Johansson att det vis-
serligen var stort att inte erkänna någon yttre myndighet över tanken, men 
det var heller ej det största. Han tillade: ”En fjärdingsväg söderut från staden 
finns ett ställe (hospitalet), där det tänkes mycket fritt, men månne man är 
lycklig där? Vi bedja ju Gud bevara oss från att bliva sådana som dårarna.”

Såväl Knut Wicksell som Johan Lilliehöök kritiserade Johanssons sätt att 
likna fritänkare vid dårar, men trots den stundtals uppskruvade stämningen 
förblev debatten civiliserad. Den pågick i bortemot fem timmar, innan man 
drog streck i debatten kring midnatt. Dessförinnan tackade ordföranden 
Hellberg alla som hade yttrat sig, varvid han särskilt berömde Waldemar 
Rudin för dennes ”ytterst hänsynsfulla uppträdande under förhandlingarna”. 
Lugnet varade i två dagar, sedan utkom tidningen Fyris med ett nedgörande 
referat av mötet. Verdandi anklagades för att ha agerat på ett omdömeslöst 
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och ansvarslöst sätt, eftersom ingen hade försökt förhind ra Hinke Bergegren 
från att fullfölja sitt osedliga inlägg. Artikelförfattaren var anonym men har 
identifierats som Hjalmar Wallgren, vilken några år senare upphöjdes till 
redaktör för Fyris. Han menade att Verdandi helst borde upphöra med dessa 
offentliga diskussioner, åtminstone borde man upphöra med att ”importera 
osedlighetstalare från hufvudstaden”. Det värsta av allt var att diskussionen 
hade förts i närvaro av flera damer, vilket fick Wallgren att utbrista: ”Man  
skulle verkligen tro sig förflyttad till det gamla Rom under Claudii eller 
 Caligulas dagar, i stället för att vistas i det 19d:e århundradets sedliga Sverige.” 
I en annan av Fyris’ artiklar, författad av August Vilhelm Lundberg, utsattes 
Ann Margret Holmgren, som tidigare nämnts, för ett mycket grovt påhopp.

Detta gav upphov till en hetsig debatt i alla fyra Uppsalatidningarna. En 
insändare, som uppgavs vara författad av Oscar Alin, ställde en öppen fråga 
till stadens polismästare om varför denne inte hade begagnat strafflagens 
ordningsstadga och avbrutit tillställningen, eftersom både hädiska och osed-
liga uttalanden hade förekommit. Signaturen ”Familjefäder”, som påstods 
vara Per Hedenius’ alter ego, riktade en vänlig men allvarlig uppmaning till 
de medlemmar i Verdandi som ännu inte hade utträtt ur föreningen ”att 
icke besöka de enskilda hemmen eller sådana samqväm, som äro afsedda för 
familjeumgänge”. En annan signatur, ”Upsalabo”, beklagade sig över de unga 
män ”som uppehålla sig i vår stad under förevändning att inhämta en högre 
bildning” men som i stället ”genom studium af den modärna smuts- (skön-?) 
literaturen och väl äfven genom arten af sitt umgänge bragts att anse den 
fallna kvinnan såsom kvinlighetens ideal”. Upsala Läns Tidning ville inte ens 
referera diskussionen ”af fruktan, att sjelfva tidningspapperet skulle rodna 
af blygsel och harm”, men tillade att den åtminstone hade det goda med sig 
att ”påskynda den fullkomliga upplösningen af en förening, som redan är 
moraliskt död.”

Mängder av liknande insändare fyllde spalterna, inte bara i Uppsalatid-
ningarna. Debatten spred sig snart till huvudstadspressen, varigenom den 
upsaliensiska sedlighetsfrågan blev en riksangelägenhet. Verdandis ordfö-
rande Mauritz Hellberg, som gick i svaromål, påpekade att föreningen inte 
på något sätt hade tagit ställning för eller mot någon talare; dess avsikt hade 
endast varit att ”gifva de mest skilda tankar och åsikter i denna fråga tillfälle 
att i fritt meningsutbyte bryta sig mot hvarandra”.

För studenterna vid rikets båda universitet gällde fortfarande juridiska 
undantagsregler, såväl vad beträffade brottmål som disciplinmål. Universite-
tets mindre konsistorium, som ansvarade för tillämpningen av domsrätten, 
kunde därför inleda formella processer mot Verdandis styrelse. Däremot var 
både Hinke Bergegren och Knut Wicksell oåtkomliga för den akademiska 
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domstolen. Mindre konsistoriet var djupt splittrat, men dess majoritet be-
stående av juristen Herman Rydin, teologen Martin Johansson, statsvetaren 
Oscar Alin och medicinaren Per Hedenius lyckades genomdriva formella 
bestraffningar mot huvudpersonerna. Rydin, som ett kvartssekel tidigare 
hade försvarat Mårten B. Richert och Robert Themptander, visade denna 
gång inget överseende med den radikala studentopinionen. Frithiof Holm-
gren reserverade sig mot beslutet. Samtliga styrelseledamöter i Verdandi, 
liksom inledaren Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld, tilldömdes föreställning 
och varning. Anledningen till att styrelsen bestraffades kollektivt tolkades 
på sina håll som att mindre konsistoriet ville göra en markering mot Hjalmar 
Öhrvall. Denne hade visserligen inte deltagit i debatten, men ansågs vara en 
av organisatörerna i bakgrunden och kallades därför till förhör. Johan Lillie-
höök och Mauritz Hellberg drabbades hårdast, eftersom de förlorade rätten 
att uppbära stipendier under två respektive ett år. Genom en privat insam-
ling soulagerades Hellberg för den ekonomiska förlusten. Han erhöll året 
därpå anställning vid den radikala Karlstads-Tidningen, vars chefredaktör 
han var under nära ett halvsekel.

Verdandisterna saknade inte försvarare. I februari 1888 aktualiserade 
Julius Mankell i första kammaren och Arvid Gumælius i andra kammaren 
frågan om den kvarstående akademiska domsrätten i interna disciplinmål. 
I skarpa ordalag erinrade de om vad som hänt året innan, då vuxna, vid 
universitetet inskrivna, personer drabbats av ”skymfliga straffåtgärder” av 
det skälet att de ”i nationalekonomiska, religiösa eller filosofiska frågor of-
fentligen uttalat teoretiska åsigter, som icke alltid fallit vissa akademiska 
myndigheter i smaken” samt för att de arrangerat offentliga meningsutbyten 
vid vilka ”de underlåtit att såsom anordnare eller ledare af dylika menings-
utbyten framhålla vissa åsigter och undertrycka andra”.

Sedlighetsdebatten gav upphov till svallvågor, både i och utanför Upp-
sala. Verdandisten Manne Hammargren var förste kurator på Norrlands 
nation under hösten 1887, terminen efter sedlighetsdebatten. Vid denna 
tid förberedde nationen en fest med anledning av inspektorsskiftet mellan 
Frans Wilhelm Häggström och Einar Löfstedt. Nationen var ännu inhyst i 
Petterssonska huset vid Östra Ågatan, men för detta högtidliga tillfälle ville 
man begagna Upsala Läkareförenings hus vid Odinslund. Nationens begäran 
avslogs av Per Hedenius, som aktivt hade verkat för bestraffningarna i mind-
re konsistoriet. Han motiverade beslutet med att Läkareföreningen inte ville 
upplåta sin lokal till en nation som hade valt en verdandist till förste kura-
tor. Saken var bara den att Läkaresällskapets ordförande Olof Hammarsten, 
utan att underrätta Hedenius, redan hade lämnat ett positivt svar till norr-
länningarna, som således tilläts begagna den ifrågavarande lokalen. 
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Sommaren 1888 arrangerades en fest i Helsingborg för turnerande Upp-
salasångare. När rektorn för stadens läroverk, Per Hjalmar Söderbaum, skul-
le tala till gästerna kunde han inte låta bli att göra några reflexioner kring 
tillståndet inom Uppsala studentkår förr och nu. Han uttryckte därvid sin 
oro över förekomsten av ”ett trots, som ej har sin grund i en mognad öfver-
tygelse och karakterens styrka”, vilket naturligtvis syftade på verdandismen. 
Studenterna höll god min, men Ivar Eggert Hedenblad fann sig föranlåten att 
i tacktalet lugna dem som hyste farhågor om tillståndet inom studentkåren.

Verdandisterna gjorde sitt bästa för att bemöta de anklagelser, som hag-
lade över föreningen och dess medlemmar. Redan i maj 1887 utkom skriften 
Mindre akademiska konsistoriet och sedlighetsdiskussionen i Upsala den 2 april 
1887, som innehöll referat av själva diskussionen och den efterföljande press-
debatten, liksom de bestraffade medlemmarnas besvärsskrivelser. Skriften 
förelåg den 18 maj, det vill säga en av de högtidsdagar då universitetshuset 
invigdes, vilket i sig tolkades som en provokation. I Nya Dagligt Allehanda 
kunde man till exempel läsa: ”Den förbittring boken redan hunnit uppväcka 
här i samhället och under denna festdag är utomordentlig. Öfver allt hör 
man personer, som fordra på utgifvarnes relegerande.” Orden nedteckna-
des av tidningens Uppsalakorrespondent C.A.V. Ek, som var känd för sina 
reaktionära åsikter. Ek, som studerade juridik, försatte inga möjligheter att 
angripa radikala yttringar, i synnerhet Verdandi. Hans rapporter var emel-
lertid så tendentiösa att även icke-verdandister upprördes. I början av 1888 
undertecknade 104 studenter – varav samtliga stod utanför Verdandi – en 
protest ”mot det skefva och om partiskhet vittnande sätt, hvarpå denna 
Uppsalakorrespondent i sina starkt färglagda artiklar framställer förhållan-
den inom Upsala studentkår”. Nya Dagligt Allehanda vägrade emellertid att 
införa protesten som i stället inflöt i Stockholms Dagblad.

Trots den uppslitande sedlighetsdebatten lät sig inte Verdandi nedslås. På 
våren 1888 inbjöd man Bjørnstjerne Bjørnson till Uppsala, där han framträd-
de inför en fullsatt universitetsaula. Lokalen hade hyrts av Frithiof Holm-
gren, eftersom man fruktade att universitetet inte ville upplåta lokalen till 
själva föreningen Verdandi. Ännu hade känslorna inte riktigt svalnat och 
Bjørnsons framträdande följdes av debatter. Paret Holmgren väckte upp-
seende genom att hissa den ”rene norske flag” på Villa Åsen och Verdandis 
studentmarskalkar framträdde i aulan med frackar utan blågula band för att 
inte förarga sin gäst. Det tolkades av mer nationalistiskt sinnade studenter 
som att Verdandi tillropade ”en banérförare för den norska separatistpoliti-
ken sitt gillande”. Det hela mynnade ut i bildande av Fosterländska student-
förbundet 1889, som i mångt och mycket var en reaktion på Verdandi. Om 
Bjørnsons framträdande 1888 var en viktig symbolisk händelse, så var Georg 
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Brandes’ Uppsalabesök året därpå om möjligt ännu viktigare. Brandes gav 
en serie föreläsningar över Heinrich Heine på Gillet. I mars deltog han vid 
en Verdandidiskussion om yttrande- och tryckfriheten, vilken Ellen Key 
inledde. Efteråt ordnade Verdandi en fest på Gillet för sin gäst. Skåltalen 
vid denna bankett blev föremål för nya kontroverser. Verdandis ordförande 
David Bergström framhöll nämligen i sitt tal att Brandes’ många förtjänster 
saknade motsvarighet hos lärarna vid hans eget universitet. Brandes tackade 
å sin sida för att han hade fått lära känna Uppsalas verkliga ungdom, till 
skillnad från ”de blifvande ämbetsmännen, de blifvande reaktionärerne”. 
Han framhöll dessutom att aulainskriptionen kunde jämföras med de ord 
som enligt Dante prydde ingången till helvetet: ”I, som inträden, låten hop-
pet fara.” Båda talarna ansågs därmed ha skymfat universitetet och dess lä-
rare, varför en protestadress utfärdades, vilken undertecknades av nästan 
hälften av studentkårens medlemmar. 

Verdandi hamnade i centrum för ytterligare en strid under dessa dra-
matiska år. På hösten 1887 hade fritänkaren Viktor Lennstrand börjar hålla 
föredrag runt om i landet, bland annat i Uppsala. Han angrep den kristna 
religionen och utlade i stället utvecklingsläran med stor entusiasm. Hjalmar 
Branting, som var redaktör för Social-Demokraten, publicerade en av den-
nes artiklar i sin tidning, vilket ledde till att han själv blev dömd till böter 
för fritänkeri. På våren 1888 beslutade Verdandi att protestera mot denna 
”kränkning af tanke- och yttrandefrihetens grundsatser”, varför man lämna-
de ett ekonomiskt bidrag om femtio kronor till Branting. Summan motsva-
rade en tredjedel av bötessumman. En vecka efter att Verdandis sympatiak-
tion blivit offentlig blev föreningens ordförande Johan Lilliehöök uppkallad 
till universitetets rektor för ett enskilt samtal. I mitten av maj utgick sedan 
en kallelse, varvid samtliga medlemmar i Verdandi anmodades att infinna 
sig i en av universitetets lärosalar en vecka senare. Omkring 120 personer 
hörsammade uppmaningen och fick en kollektiv tillsägelse av universitetets 
rektor Carl Yngve Sahlin för att de hade bedrivit opinion mot en i laga ord-
ning fälld dom. Sahlin framförde visserligen sina synpunkter på ett stillsamt 
sätt, men verdandisterna ansåg ändå att han hade överskridit sina befogen-
heter. Föreningen protesterade i en skrivelse till rektorsämbetet, eftersom 
den nogsamt hade undvikit att nämna vare sig domen eller domstolen i 
Brantingmålet. Protesten följdes av en ny tidningsdebatt, varefter Bergström 
uppkallades till prokanslern Anton Niklas Sundberg och erhöll ytterligare 
disciplinära förmaningar.

Kårordförandevalen under 1880-talets andra hälft utvecklades till rena 
maktkamper mellan radikala och mer konservativa krafter. Den radikala 
falangen förde fram Karl Staaff såväl 1885 som 1886, men han förlorade om-
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röstningarna mot Ernst Trygger respektive Frans von Schéele. Striden blev 
lika häftig när von Schéeles efterträdare skulle utses i februari 1888. Ver-
dandi lanserade sin ordförande Manne Hammarberg, som var förste kurator 
vid Norrlands nation. De konservativa studenterna slöt i stället upp bakom 
Enar Sahlin, förste kurator vid Värmlands nation och son till universitetets 
rektor. En formlig valkampanj inleddes, men valet slutade med att Sahlin 
utsågs. Av de 1 274 godkända rösterna erhöll Hammarberg 515, vilket var 

Ett uppträde på Östgöta nation
Under hösten 1887 blev juriststudenten C.A.V. Ek, känd under smeknamnet ”Cave”, illa 
sedd bland Uppsalas studenter på grund av sina oförblommerat reaktionära åsikter. Ek 
var Uppsalakorrespondent för tidningen Nya Dagligt Allehanda, vars spalter han fyllde med 
fräna angrepp på föreningen Verdandi. I november detta år införde tjugoåtta verdandister, 
däribland Herman Almkvist, Hjalmar Öhrvall och Mauritz Hellberg, en protest mot hans 
refererat av en religionsdebatt inom föreningen. En händelse på Östgöta nation kort däref-
ter visade hur hetsig stämningen kunde vara mellan radikala och konservativa element. Vid 
detta tillfälle råkade både Ek och en annan konservativ tidningsman illa ut.

Lördagen den 26 november 1887 hade nationen framfört ett spex, varefter lands-
männen intog sexa på Gillet. På småtimmarna vidtog ”nachspiel” i nationshuset, varvid 
C.A.V. Ek infann sig, trots att han tillhörde Stockholms nation. Många av östgötarna, som 
inte delade hans åsikter, reagerade på hans närvaro, i synnerhet som det var oklart om 
han var inbjuden eller om han hade kommit på eget bevåg. Zoologen Einar Lönnberg 
höll ett tal, där han förklarade att det var en skam att Ek tilläts uppehålla sig i nations-
huset och att denne borde kastas ut om han inte avlägsnade sig frivilligt. Ek drog sig så 
småningom tillbaka, enligt vissa uppgifter efter att Lönnberg hade spottat på honom.

Under större delen av sitt besök hade Ek samtalat med Teodor Wiström, som till-
hörde Östgöta nation och kort dessförinnan hade avgått som redaktör för Upsala Läns 
Tidning. Wiström blev ursinnig på sina landsmän för deras sätt att behandla hans gäst. 
Ordväxling och handgemäng utbröt, varefter en stor skara östgötar handgripligen knuf-
fade Wiström nedför trappan och kastade ut honom från nationen. Under tumultet 
mottog han flera slag, fick sina kläder sönderrivna och förlorade sin hatt och klocka. 
Upsala-Posten, som tog Wiströms och Eks parti, ansåg att östgötarna hade betett sig på 
ett sätt ”som väl näppeligen studentkårens annaler under det sista halfseklet ens tillnär-
melsevis kunna uppvisa maken till”. Att döma av tidningens skildring var det ren tur att 
inte Wiström slog ihjäl sig, eftersom angriparna hade gjort sitt yttersta för ”att hastigt 
och lustigt befordra honom till en annan, bättre verld”. Av förhörsprotokollen framgår 
emellertid att detta var betydligt överdrivet.

Några av de Östgötastudenter som deltagit då Wiström kastades ut erhöll varning 
av seniorskollegiet eller förste kurator. Bland dessa fanns Ludvig Moberg, klubbmästare i 
Verdandi och en av undertecknarna av föreningens protest mot Eks tendentiösa mötes-
referat. Även Wiström klandrades, eftersom han genom sitt ordval och agerande hade 
bidragit till att stämningen blev uppjagad. Wiström drev processen vidare till universite-
tets disciplinära myndighet. Mindre konsistoriet fann dock att de varningar som nationen 
redan hade utdelat utgjorde tillräckliga straff.

Missnöjet med C.A.V. Eks rapporter från Uppsala spred sig långt utanför Verdandis 
kretsar. På våren 1888 undertecknade 104 Uppsalastudenter, som alla var oberoende av 
Verdandi, en formell protest mot hans artiklar om tillståndet inom Uppsala studentkår.
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en anmärkningsvärt hög siffra med tanke på att Verdandis medlemsantal 
endast uppgick till omkring 200. Mindre än ett år efter den stormiga sed-
lighetsdebatten – och trots rena förföljelser – hade Verdandi bevisligen stöd 
av en utbredd opinion inom studentkåren. Dessa händelser markerade dock 
slutet för vad som kan kallas Verdandis ”Sturm und Drang-period”. 

Verdandi efter åttiotalet

Verdandismen som ideologi hade kunnat vara en historisk parentes förknip-
pad med 1880-talets Uppsala. Så blev emellertid inte fallet och paradox-
alt nog bidrog sedlighetsdebatten och de följande kontroverserna med de 
akademiska myndigheterna till att föreningen blev starkare och långsiktigt 
mer livskraftig. Visserligen förlorade Verdandi i det korta perspektivet ett 
stort antal medlemmar, men i stället rekryterades nya och mer ideologiskt 
skolade krafter som kunde driva verksamheten vidare. Genom sedlighetsde-
batten blev Verdandi plattformen för all form av akademisk radikalism. För-
eningens verksamhet fortsatte sålunda och verdandismen kom att påverka 
den svenska politiska och kulturella debatten under flera decennier av 1900- 
talet. En viktig orsak till radikalismens mediala genombrott var att påfallan-
de många av föreningens medlemmar slog sig in på tidningsbanan. Mauritz 
Hellberg – som hade blivit straffad av mindre konsistoriet – lämnade Upp-
sala på hösten 1888 för att efterträda Gustaf Fröding i Karlstads-Tidningens 
redaktion. Efter bara några år blev han tidningens chefredaktör, en post 
på vilken han sedan kvarstod ända fram till 1939. Otto von Zweigbergk, 
som också ingick i Verdandis styrelse den dramatiska våren 1887, var under 
många år chefredaktör på Dagens Nyheter. Upsala Nya Tidnings mångårige 
chefredaktör Axel ”Koftan” Johansson anslöt sig så småningom till Verdandi 
sedan han lämnat föreningen Heimdal, vars grundare han en gång hade till-
hört. Till dessa tidningsmän skall läggas politiker som liberalerna Karl Staaff 
och David Bergström, liksom socialdemokraten Hjalmar Branting.

Med tiden blev det omöjligt att förhindra att medlemmar i Verdandi 
tog plats bland universitetets lärare. De konservativa krafterna gjorde dock 
vad de förmådde för att utestänga verdandisterna från akademiska karriärer. 
Hjalmar Öhrvall blev laborator i fysiologi trots att han mötte hårt motstånd, 
inte minst inom sin egen fakultet. Nordisten Karl Ljungstedt förvägrades 
ett professorsvikariat enbart på grund av sin förbindelse med Verdandi. 
 Herman Almkvist var självskriven när professuren i semitiska språk blev 
ledig i början av 1890-talet, men utnämningen drog ut på tiden. Almkvist 
fick mottaga påtryckningar om att han borde utträda ur Verdandi innan 
han blev professor, vilket han vägrade. Någon annan utväg än att utnämna 
honom fanns till sist inte, varför Dagens Nyheter triumferande konstaterade 
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att universitetets försök ”att tillämpa den ryktbara inskriptionen öfver in-
gången till aulan” hade misslyckats. Liknande stämningar omgärdade Arvid 
G.  Högboms utnämning till professor i mineralogi och geologi några år se-
nare, och man kan erinra om de manövrer som tillgreps för att stänga vägen 
för Ivar Bendixson till den extra ordinarie professuren i matematik 1899. 
År 1897 försökte krafter vid Lunds universitet förgäves förhindra att Carl 
Charlier utnämndes till professor i astronomi. Vid samma lärosäte blev till 
slut även den förkättrade Knut Wicksell professor, trots energiskt motstånd 
från prokanslern Gottfrid Billing.

Verdandi fortsatte sin verksamhet sedan 1880-talets stormar hade be-
darrat. Motståndet fanns visserligen kvar på sina håll. År 1892 högtidlighöll 
föreningen sitt tioårsjubileum genom att anordna ett allmänt nordiskt möte 
för frisinnade studenter, till vilket bland andra representanter för det danska 
Studentersamfundet inbjöds. Studentkåren vägrade dock att låna ut sin lo-
kal på Gillet, varför festen och diskussionerna genomfördes på Norrlands 
nation. Trots enstaka incidenter normaliserades Verdandis förhållande till 
universitetsledningen. Föreningen kunde därför mer odelat ägna sitt arbete 
åt folkbildningen, vilken med tiden blev dess mest centrala uppgift. På för-
slag från Hjalmar Öhrvall utgav Verdandi 1887 den första studiehandboken 
för studenter vid Uppsala universitet och Stockholms högskola. Försöket 
slog väl ut; redan 1891 stadgades det att fakulteterna själva skulle publicera 
studiehandböcker. Vid samma tid inledde Verdandi dessutom utgivningen 
av de så kallade småskrifterna, vilka utkom med hela 531 utgåvor mellan 
1888 och 1954. Den första utgåvan berörde ämnet Om människans ursprung 
och var författad av insektsbiologen Gottfrid Adlerz. I småskriftserien utgav 
David Bergström Den politiska rösträtten (1890) och Verdandi engagerade sig 
aktivt i rösträttsfrågan under de följande decennierna.

Religionsfrågan, som en gång hade föranlett Verdandis grundande, stod 
i centrum under flera decennier men den ensidiga religionskritiken fick 
inte stå oemotsagd. Under hösten 1891 arrangerades flera diskussioner åt 
ämnet ”Stå kristendom och kultur i strid med varandra?”. De var inte ar-
rangerade av Verdandi, utan skedde på inbjudan av Harald Hjärne och flera 
andra professorer, men många verdandister deltog. Huvudnumret blev det 
klassiska meningsutbytet mellan Hjärne och positivisten Anton Nyström. 
Hjärne använde en offensiv taktik och beskyllde Nyström för att vara en 
osjälvständig efterapare av Comte och Buckle. Hans ord till kristendomens 
försvar ingöt nytt självförtroende hos många kristna studenter. Verdandis-
ternas kritik riktades dock mindre mot kristendomen i sig än mot kyrkans 
maktställning. I november 1894 föreläste Herman Almkvist på Gillet över 
pentateukkritiken, varvid han redogjorde för forskningsläget, särskilt Julius 
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Wellhausens teorier. Mot slutet övergick han till att försvara sin skyddsling, 
den bibelkritiske exegeten S.A. Fries, mot de angrepp denne fått utstå från 
ortodoxa teologer.

I mars 1903 hölls ett uppmärksammat akademiskt stormöte, vilket 
Hjalmar Öhrvall inledde med föredraget ”Religionsfrihet eller tvångskris-
tendom?”. Mötet var föranlett av den omtalade Flädieaffären, som utspelade 
sig i den lilla orten Flädie utanför Lund. Den frikyrkligt sinnade hemmans-
ägaren August Carlsson ville inte låta sina barn få katekesundervisning där 
sådana synsätt fördömdes, varför han under flera år gav dem undervisning 
i hemmet och i enskild skola. Men när en ny skolrådsordförande tillträdde 
ålade han föräldrarna att skicka barnen till folkskolan och när de vägrade 
gick ärendet vidare till länsstyrelsen som upprepade kraven. På våren 1902 
avslog Kungl. Maj:t Carlssons besvär, men denne vägrade att böja sig. Det 
slutade med att han fick betala dryga räkningar och tvingades sälja sitt hem 
med stor förlust. Uppsalamötet, som leddes av Adolf Noreen, hölls i den 
stora salen på Norrlands nation. Öhrvall följde upp första kammarens debatt 
om rätten att utträda ur statskyrkan, varvid han särskilt angrep Gottfrid Bil-
ling, som motsatt sig detta. Att Billings ”eländiga sofismer” inte omedelbart 
förkastades utgjorde enligt Öhrvall ”ett tillräckligt bevis på Första kamma-
rens låga intellektuella och, jag tillåter mig säga det, moraliska ståndpunkt”. 
Mötet slutade med att omkring 600 akademiska medborgare underteck-
nade en petition, i vilken man krävde att kristendomsundervisningen skul-
le göras valfri på gymnasiet, att de kyrkliga myndigheternas (det vill säga 
domkapitlens eforus’) inflytande över skolorna skulle avskaffas och att varje 
myndig svensk medborgare skulle ges möjlighet att utträda ur statskyrkan. 
Redan två veckor dessförinnan hade Verdandi samlat in 150 kronor i under-
stöd till August Carlsson.

Efter sekelskiftet breddade Verdandi sin verksamhet till att omfatta 
även konstutställningar. Det var Axel Johansson som 1902 föreslog att för-
eningen skulle taga initiativ till dylika utställningar, som dessförinnan en-
dast sparsamt förekommit i Uppsala. En kommitté med Erik Hedén som 
ordförande tillsattes och universitetet erbjöd föreningen att kostnadsfritt få 
begagna aulan, som dock befanns vara för mörk. I stället föll valet på stu-
dentkårens lokal i Östgöta nations hus, vilken likaledes kostnadsfritt uppläts 
åt Verdandi. Som första utställare valdes Konstnärsförbundet, med vilket 
Verdandi var idémässigt befryndat. Flera av dess ledande företrädare, till 
exempel Richard Bergh, Nils Kreuger och Georg Pauli, tillhörde den frisin-
nade kretsen i Stockholm. Särskilt Bergh stod Verdandi nära. Han var nära 
vän med Hjalmar Öhrvall, vars porträtt han målade, och han utformade 
vinjetten till Upsala Nya Tidning.
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Utställningen, som var Konstnärsförbundets femtonde vårutställning, 
hade vernissage i februari 1903 och blev en formidabel succé. Sammanlagt 
besöktes utställningen av omkring 12 000 personer, vilket motsvarade hälf-
ten av Uppsalas folkmängd. Utställningskommissarie var konsthistorikern 
och egyptologen Nils Sjöberg och bland medverkande konstnärer märktes 
Richard Bergh, Bruno Liljefors, Eugène Jansson, Christian Eriksson, Carl 
Eldh och Karl Nordström. Året därpå arrangerade Verdandi en ny utställ-
ning hos studentkåren, denna gång en separatutställning av prins Eugen. 
Vernissagen ägde rum i april 1904 och även detta projekt blev en publik och 
ekonomisk framgång. Detsamma gällde separatutställningen med konst av 
Carl Eldh, Christian Eriksson, Eugène Jansson och Nils Kreuger, som hölls 
i mars 1905.

De återkommande konstutställningarna stärkte de personliga banden 
mellan verdandisterna i Uppsala och konstnärskretsarna i Stockholm. Un-
der de följande åren anordnades ytterligare ett flertal utställningar. Den sista 
av de sammanlagt åtta utställningarna hölls 1910 och blev förmodligen den 
mest betydande av alla. Denna gång medverkade bland andra Carl Eldh, 
J.A.G. Acke och Aron Gerle. Konstutställningarna fick stor betydelse för 

En moralisk smittohärd
I oktober och november 1906 lyckades Verdandi anordna en separatutställning med verk 
av Anders Zorn i studentkårens lokal på Östgöta nation. Denna bedrift uppskattades emel-
lertid inte av alla. I den konservativa tidningen Upsala gick historikern Carl Fredrik Lundin till 
storms mot såväl Zorn som Verdandi. Konstnären avfärdades som en ”moralisk smittohärd” 
och Verdandi – som spred hans gift i Uppsala – var inte mycket bättre. Till råga på allt erbjöd 
föreningen ungdomar tillträde till expositionen mot nedsatt biljettavgift. Om utställningsar-
rangörerna inte begrep att all konst – liksom all litteratur och vetenskap – måste följa den 
kristna moralens måttstock vore det ”bättre att en kvarnsten hängdes vid deras hals och de 
sänktes i hafvets djup”. När det sedan gällde Zorns konst, levererade Lundin denna subtila 
analys: ”Om en man skulle med sin kamera fotografera badande kvinnor, så skulle han af 
anständigt folk anses för fräck och skämmes att visa sina bilder annat än i smyg. Men om en 
målare med användande af naken modell och så realistiskt som möjligt framställer samma 
ämne samt utställer sina bilder för offentligheten, så kallas det ’skön konst’, och allmänheten 
har blott att se och beundra.” Lundin fick, föga överraskande, inte stå oemotsagd; kanske 
utgjorde detta Uppsalas första konstdebatt. Göteborgstidningen ansåg dock att det mest 
anmärkningsvärda var ”att den tidning, som utan ett ord till invändning publicerar denna 
kritik, utkommer i ett den andliga odlingens centrum och betraktas som de akademiska 
myndigheternas officiella organ!”

Carl Fredrik Lundin var dock ingalunda så kufisk som citaten kan ge vid handen. Han 
ledde under många år KFUM i Uppsala och var lärare vid Fjellstedtska skolan. I sitt hem 
på Börjegatan bedrev han och hans hustru ett slags salongsverksamhet på tisdagsaftnar-
na, där kristna studenter fick möjlighet att samspråka med teologer och predikanter som 
John R. Mott, Carl Skovgaard-Petersen och Lyder Brun, vilka ofta gästade det Lundinska 
hemmet under sina Sverigebesök.
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Verdandis anseende som kulturinstitution. Väl så viktiga var de ekonomiska 
intäkterna; utställningarna blev nämligen föreningens största inkomstkälla.

Från och med 1905 började Verdandi arrangera recentiorsfester för nyan-
lända studenter. Vid det första arrangemanget talade Ellen Key om Sverige 
och skandinavismen. På grund av svårigheter att uppbringa talare inställdes 
den planerade recentiorsfesten 1906, men året därpå kunde arrangemanget 
genomföras med Knut Kjellberg som huvudtalare. Därefter upphörde recen-
tiorsfesterna, men traditionen återupplivades i mitten av 1910-talet.

Genom folkbildningsarbetet förstärktes Verdandis profil som kulturin-
stitution, men den politiska radikalismen fanns ständigt närvarande. Efter 
unionsupplösningen hade Karl Staaff, Verdandis grundare, blivit statsminis-
ter och ledare för en vänsterregering, vilken förordade införandet av en röst-
rättsreform med innebörden att majoritetsval till enmansvalkretsar skulle 
införas. Detta förslag, som skulle innebära en omfattande demokratisering 
av andra kammaren, stöddes av den radikala studentopinionen. För att ut-
trycka sitt stöd genomförde drygt 600 Uppsalastudenter en uppvaktning för 
Staaff framför kanslihuset i Stockholm i maj 1906. Studenternas talesman 
var docenten Johan Gunnar Andersson (”Kina-Gunnar”). Den högerdomi-
nerade första kammaren avvisade emellertid den föreslagna reformen 1907, 
vilket ledde till att Staaffs ministär avgick. Efter en valframgång fyra år 
senare kunde Staaff emellertid åter bilda regering. Därmed tilltog på nytt 
den politiska spänningen i både försvars- och rösträttsfrågan, vilken nådde 
sin kulmen med borggårdskrisen 1914.

Studenter och Arbetare

Föreningen Studenter och Arbetare utgjorde ingen politisk förening i ordets 
egentliga mening. I sitt ursprungliga manifest underströk man att syftet inte 
var att agera politiskt i arbetarfrågan och ”ej heller, att studenterna skulle 
vilja uppträda såsom arbetarnas läromästare, ty de hafva själfva lika mycket 
att lära af dessa, utan afsikten är hufvudsakligen att åvägabringa ett fritt och 
obesväradt umgänge mellan personer, som förr haft föga eller intet gemen-
samt”. Studenter och Arbetares historia går tillbaka till en fest som Upsala 
arbetarekorporationer arrangerade på Polacksbacken sommaren 1885. Vid 
detta tillfälle talade en av stadens arbetare till studenterna och uttryckte 
förhoppningen att om de endast ”ville ställa sig i spetsen för oss, så skulle 
framstegsarbetet gå så mycket bättre”. Studenten Emanuel Larsson, tillhörig 
Uplands nation, hörde talet och kontaktade Emil Lindberg, som hade goda 
förbindelser inom både arbetarleden och studentföreningen Verdandi. Lind-
berg hade dessutom nyligen grundat Upsala arbetarinstitut och det sades att 
han var ”den man, kring vilken allt vad arbetareintressen i Uppsala hette, 
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vid denna tid koncentrerade sig”. Uppsala arbetarinstitut hade skapats med 
Anton Nyströms arbetarinstitut i Stockholm som förebild. Styrelsen bestod 
av tre akademiker, tre arbetsgivare och fyra arbetare. Botanisten Thore M. 
Fries blev ordförande och lyckades 1884 utverka ett årligt anslag om 1 000 
kronor från kommunen. Några år senare drogs emellertid det kommunala 
bidraget in, eftersom kringresande agitatorer hade tillåtits uppträda i insti-
tutets lokaler. Föreningen Studenter och Arbetare genomförde därför en 
insamling, vilken säkrade institutets ekonomi fram till 1891, då bidragen 
började utbetalas på nytt.

Lindberg samlade vid jultiden 1885 ett antal personer, som han hoppades 
skulle vilja bilda en förening med syftet att föra studenter och arbetare när-
mare varandra. Medlemmarna rekryterades i stor utsträckning från Uppsala 
arbetarinstitut, där ett sådant utbyte redan förekom. Namnet Studenter och 
Arbetare antogs efter ett förslag från lektorn Ludvig Bergström. Bland del-
tagarna vid mötet fanns bland andra Emanuel Larsson och medicinaren Carl 
Hammarberg. När väl föreningen Studenter och Arbetare hade konstitu-
erats anslöt sig bland andra medicinaren Edvard Laurent och filosofen Frans 
von Schéele. Laurent, som redan var medlem i Verdandi, blev den verklige 
organisatören bakom föreningen. 

Organisationen inom Studenter och Arbetare var till en början högst 
informell. Inga ämbetsmän utsågs, och man hade ingen kassa eller stadgar; 
meningen var att föreningen skulle bygga på allas goda vilja. Syftet var att 
”öppet och ärligt arbeta för klassfördomarnas häfvande och klasskillnader-
nas utjämnande samt i deras ställe söka sätta ett sant och fullt broderskap”. 
Ganska snart formaliserades dock föreningen. Under läsåret 1886/87 till-
kom nya statuter, enligt vilka styrelsen skulle bestå av ordförande, sekrete-
rare och kassaförvaltare. Verksamheten påminde mycket om andra student-
föreningars, det vill säga man lyssnade till föredrag som följdes av allmän 
diskussion. Ambitionen var att alla skulle yttra sig vid sammankomsterna, 
det gällde särskilt arbetarna som var mindre vana vid formen. Av det skälet 
utsåg man ofta någon av de mest tystlåtna personerna till mötesordförande. 

Åtskilliga av Studenter och Arbetares medlemmar tillhörde även Ver-
dandi. De båda studentföreningarna stod varandra nära och Studenter och 
Arbetare inbjöds att skicka tre representanter till Verdandis tioårsfest 1892. 
Det fanns dock även skillnader. Studenter och Arbetare betonade gärna sin 
opolitiska karaktär och ideologiska samhörighet med den liberala arbetar-
rörelsen. I samband med Verdandis sympatiyttring för Hjalmar Branting vid 
det Lennstrandska tryckfrihetsmålet krävde Studenter och Arbetare därför 
att man i skrivelsen skulle lägga till att föreningen inte på något sätt ville 
uttala ”vare sig gillande eller ogillande af de åsikter, som i den straffbelagda 
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artikeln offentliggjorts”. När detta förslag avslogs beslutade flera ledande 
personer inom Studenter och Arbetare att utträda ur Verdandi.

Uppfinningsrikedomen var stor när det gällde att insamla pengar för olika 
ändamål, vilket insamlingen till Uppsala arbetarinstitut visade. Till förmån 
för utsatta och nödlidande arbetare anordnade föreningen exempelvis en 
utställning med snöskulpturer i Stadshotellets trädgård, vilken inbringade 
nästan 650 kronor. I maj 1890 hade Studenter och Arbetare omkring 300 
medlemmar. Föreningens sexårsjubileum, som firades på Norrlands nation i 
januari 1892, samlade närmare 500 personer.

På senhösten 1893 genomförde Studenter och Arbetare ett första offent-
ligt diskussionsmöte på Norrlands nation. Grundaren Edvard Laurent, som 
vid det laget hade lämnat Uppsala för att bli läkare i Djursholm, talade över 
ämnet ”I hvad mån kunna och böra Upsala studenter understödja föreningen 
Studenter och Arbetares sträfvanden?” Vid sidan av dessa mer konventio-
nella diskussioner anordnade föreningen återkommande familjeaftnar, där 
man ägnade sig åt spex, lekar och spel. I februari 1895 genomförde fören-
ingen en distingsmarknad i sin lokal vid Östra Ågatan 31. Förutom det ideo-
logiska syftet hoppades föreningen kunna förbättra sin ekonomi, som var 
ansträngd efter inköpet av ett piano. 

Den huvudsakliga verksamheten bestod av bildande föredrag med efter-
följande diskussion, gärna med anknytning till aktuella vetenskapliga frågor. 
På våren 1893 föreläste Axel Wirén om den jämförande zoologin, i vilket 
ämne han några månader senare blev extra ordinarie professor. Frans von 
Schéele tillhörde de flitigt anlitade talarna. När föreningen arrangerade en 
vårutflykt till Stadsskogen 1893 höll han exempelvis ett föredrag om 1840- 
talets upsaliensiska studentliv och om sammanslutningar som Zierbenglar-
na, Turkiska musiken och Juvenalerna. I samband med 1898 års vårutflykt 
ledde Arvid G. Högbom en geologisk exkursion.

I oktober 1896 firade Studenter och Arbetare sitt tioårsjubileum samti-
digt som man kunde inviga sin nya föreningslokal på andra våningen i Anders 
Celsius’ gamla observatorium vid Svartbäcksgatan. Frans von Schéele var 
återigen inkallad som talare. ”Gamla Obs” förblev föreningens hemvist un-
der nästan tio år. I februari 1906 skedde det sista sammanträdet i lokalen; 
därefter höll man till i Fyrishall intill Haglunds bro.

År 1891 upprättade Edvard Laurent en Stockholmssektion av Studenter 
och Arbetare och föreningen spreds även till Lund och Göteborg. Laurent, 
som var far till botanisten Vivi Täckholm, förblev en tongivande medlem 
i föreningen. Den bärande idén bakom föreningen var ”den sociala freden”, 
vilken efter sekelskiftet utsattes för allt större prövningar. Den mer radikala 
arbetarrörelsen kritiserade det klassamarbete och den samförståndsanda, 
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som utgjorde föreningens grundval. Laboremiten Erik Hedén distanserade 
sig exempelvis från ”arbetarföredrag och gemensamma diskussioner af öf-
vervägande neutral färg” i Social Tidskrift 1904. I Uppsala upphörde Studen-
ter och Arbetares verksamhet under storstrejken 1909. Stockholmsavdel-
ningen höll ut ytterligare två år.

Laboremus

Under 1890-talet blev Verdandi alltmer dominerat av liberalerna, vilket inte 
gillades av alla. År 1899 konstaterade till exempel Erik Hedén i ett brev: 
”Verdandi är – naturligtvis – en av de minst frisinnade föreningar i värl-
den o. torde tämligen tryggt kunna uppta tävlan med teologiska fakulteten 
i intolerans mot oliktänkande.” Meningsskiljaktigheterna gällde såväl ”den 
sociala frågan” som rätten att bilda fackföreningar men i rösträttsfrågan stod 
radikaler och liberaler på samma sida.

Åsiktsskillnaderna gick till slut inte att överbrygga, varför den social-
demokratiskt orienterade föreningen Laboremus bildades i november 1902. 
Grundandet skedde i Martin Lamms studentrum på S:t Johannesgatan 24. 
Förutom värden deltog Anton Blanck, Axel Brusewitz, Nils Söderqvist och 
Erik Hedén samt några arbetare. Laboremus deklarerade i sin programför-
klaring att man avsåg att ”utgöra en sammanslutning av tanke- och kropps-
arbetare i syfte att genom solidariskt samarbete gentemot gemensamma 
fiender tillvarataga gemensamma politiska och sociala intressen”. Föreningen 
hemlighöll sin existens under den första terminen för att i lugn och ro kunna 
bygga upp organisationen utan att utsättas för angrepp från meningsmot-
ståndare. Laboremiterna inledde omgående ett intensivt och tidskrävande 
arbete med att skapa fackföreningar för oorganiserade arbetargrupper. Re-
sultatet motsvarade emellertid inte arbetsinsatsen, varför man i stället slöt 
en överenskommelse med Uppsala arbetarkommun, enligt vilken denna 
skulle svara för den fackliga organiseringen och att Laboremus’ roll skulle 
bestå i att tillhandahålla mötestalare. Mötena hölls vanligtvis i Folkets hus. 
Sedan formalia och löpande ärenden avklarats vidtog diskussioner kring 
aktuella politiska eller sociala ämnen. Såsom inledare fungerade växelvis 
studenter och arbetare. Inåt hade Laboremus samma målsättning som före-
ningen Studenter och Arbetare, nämligen att skapa samförstånd och socialt 
umgänge mellan de båda grupperna. Inval av nya medlemmar skedde efter 
omröstning och efter noggrann prövning av den inträdessökandes karaktär 
och kvalifikationer.

Under de första åren skedde ingen öppen brytning mellan Verdandi och 
Laboremus. Många studenter var medlemmar i båda föreningarna samti-
digt och detta uppfattades inte som märkligt eller uppseendeväckande. 
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Efter 1905 började avståndet däremot bli större och vid några konflikter 
hamnade föreningarna på olika sidor. År 1906 krävde Erik Hedén att Ver-
dandi i yttrandefrihetens namn skulle göra ett uttalande mot de så kallade 
Staaff-lagarna mot antimilitaristisk verksamhet. Verdandi hyllade förvisso 
tryckfrihetsprincipen, men föreningen ville undvika att på detta sätt of-
fentligt kritisera sin egen stiftare. Storstrejken 1909 innebar definitivt att 
banden mellan Verdandi och Laboremus löstes upp. Från och med denna 
tid hade de båda föreningarna helt skilda medlemskadrer. Detta förhållande 
inverkade dock inte negativt på det ömsesidiga förhållandet, vilket snarast 
förbättrades av att man inte längre konkurrerade om samma medlemmar. 
Fortfarande räknades både liberaler och socialdemokrater till den samlade 
vänstern, vars gemensamma huvudfiende var högern.

Med tiden blev Laboremus allt fastare knutet till socialdemokratin. För-
eningen betecknade inledningsvis sig själv som stående på ”radikal grund”, 
vilket 1904 ersattes med ”på socialdemokratisk grund”. Detta föranledde en 
av grundarna, Axel Brusewitz, att lämna föreningen. I praktiken inlemma-
des föreningen helt i socialdemokratin 1908, då det beslutades att laboremi-
terna skulle kollektivanslutas till det socialdemokratiska partiet. Drivande i 
denna process var Erik Hedén.

Konservativ motreaktion

Opinionsstormarna kring Verdandi och sedlighetsfrågan inspirerade även 
de konservativt sinnade studenterna att organisera sig. På våren 1887, just 
när sedlighetsdebatten rasade som värst, införde signaturen ”En student” 
en insändare i tidningen Fyris, där han manade till konservativ samling: 
”Öfvertygad, att många af Upsala studenter äro af samma åsigt, ber den, 
som skrifver detta, att till de mera konservativa inom studentkåren och 
särskildt dem, hvilka anses kunna vara vuxna att leda en rörelse som i fråga 
varande, få ställa en uppmaning att arbeta för bildandet af en förening bland 
här varande studenter, hvilken – utan att ingå i något slags polemik med den 
på sista tiden så sorgligt ryktbara föreningen Verdandi – likväl skulle kunna 
utgöra ett slags motvikt mot densamma.”

Halvtannat år senare, i september 1888, bildades Akademiska Förbun-
det, vars syfte just var det som ”En student” hade efterlyst. Det konstitu-
erande mötet på Värmlands nation samlade ett femtiotal personer, varvid 
Frans von Schéele utsågs till ordförande. Bland medlemmarna fanns både 
studenter och yngre universitetslärare, däribland J.A. Eklund, Sam Clason, 
Arvid Säve, Vilhelm Lundström, Carl Axel Reuterskiöld, Adolf Appellöf, 
Efraim Liljeqvist, J.A. Lundell, Johan Fredrik Nyström, Edvard Arosenius, 
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Nathan Söderblom, Erik Stave, Sam Wide och John Nordwall. I likhet med 
Verdandi avsåg föreningen att kombinera den interna verksamheten med 
allmänna diskussionskvällar. Förbundets syfte var att sammanföra akade-
miska medborgare av olika åldrar till diskussion om allmänna ämnen samt 
till kamratligt umgänge. Trots att drygt 100 medlemmar, däribland flera 
docenter, invaldes redan vid Förbundets första möte, blev föreningen föga 
livskraftig. Måhända bidrog till detta att deras debatter inte var särskilt 
fria och präglades av överdriven försiktighet. När förbundet i oktober 1888 
arrangerade en diskussion om universitetsstudiernas uppläggning framhöll 
Frans von Schéele att syftet inte varit att ”bereda tillfälle för kritik af det 
sätt hvarpå undervisningen vid akademien drifves”. Desto livligare gick det 
däremot till ett år senare, då August Palm gav von Schéele och teologerna 
Waldemar Rudin och Carl Norrby svar på tal under en debatt om paupe-
rismen.

I mars 1890 arrangerade Akademiska Förbundet en minnesfest för 
Wilhelm Erik Svedelius i universitetsaulan. Simon J. Boëthius höll ett längre 
tal över Svedelius’ gärning som historiker och universitetslärare, varefter 
middag gavs på Gillet. Uno Troilis porträtt av festföremålet hade lånats in 
från Västmanlands-Dala nation och blivit smyckat med blommor och flag-
gor. Frans von Schéele gav festen en tydlig politisk prägel genom att påmin-
na ”om de hotande tider, som tyckes stunda och troligen sätta den offentliga 
fosterlandskärleken på prof”. Bara en vecka tidigare hade nämligen majoren 
Gustaf Björlin talat om det militära och kulturella hotet från Ryssland på 
Norrlands nation och de patriotiska känslorna hade uppenbarligen inte lagt 
sig. Minnesfesten för Svedelius var förbundets första större offentliga mani-
festation; den blev även den sista. Verksamheten upphörde ganska snart; ett 
sista återupplivningsförsök skedde på våren 1892.

Fosterländska studentförbundet

Den främsta anledningen till att Akademiska Förbundet avsomnade var 
att de nationalistiskt sinnade studenterna hade fått ett tydligt alternativ. På 
hösten 1889 bildades nämligen Fosterländska studentförbundet, vars syfte 
var att förstärka fosterlandskänslan, samla de försvarsvänliga krafterna och 
motverka den norska självständighetsrörelsen. I praktiken uppgick Akade-
miska Förbundet i denna sammanslutning, till vilken man överlämnade sin 
kassa och sitt arkiv.

I minnesskriften Det flydda decenniet (1899), som Fosterländska student-
förbundet utgav vid sitt tioårsjubileum, underströk man att syftet dessutom 
hade varit att skapa en motbild till Verdandi och de starka radikala ström-
ningarna vid universitetet. Främst vände man sig mot den litterära åttiota-
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lismen, vilken uppfattades som ”en litterär syndaflod på danska”. Brandes, 
Ibsen, Bjørnson och Strindberg fick alla klä skott. Andra saker som nämndes 
var radikalernas inställning i sedlighetsfrågan liksom deras stöd för K.P. Ar-
noldsons motion om religionsfriheten 1882. Den avgörande händelsen, som 
mer än någon annan föranledde bildandet av ett fosterländskt studentför-
bund, var emellertid Bjørnstjerne Bjørnsons framträdande i universitetsau-
lan på våren 1888. Vid detta tillfälle hade de av Verdandi utplacerade stu-
dentmarskalkarna undvikit att bära blågula band – allt för att inte förarga 
norrmännen. För de unionsvänliga studenterna uppfattades detta som en 
oacceptabel eftergift.

Förbundets stiftare Carl Leopold Sundbeck hade tillbringat hösten 1889 
i Tyskland. Vid de tyska universiteten kom han i kontakt med olika mo-
narkistiska och nationalistiska föreningar, något han själv har vittnat om i 
reseboken Det unga Germanien (1898). Efter återkomsten till Uppsala höll 
han ett salvelsefullt föredrag om det tyska studentförbundet och dess pa-
triotiska tendenser. Kantringen mot denna politiska germanism är intressant 
att notera, eftersom den antityska opinionen länge hade varit dominerande 
bland studenterna. Motviljan mot det tyska, vilken bland annat tolkades 
i Bernhard Elis Malmströms dikt ”Mickel”, hade varit grundmurad sedan 
dansk-tyska kriget. Under fransk-tyska kriget 1870–71 sympatiserade de 
flesta med den franska sidan. Resultatet av Sundbecks ansträngningar blev 
att en motsvarande nationalistisk sammanslutning bildades i Uppsala efter 
en lång sittning på Gästis en oktoberkväll 1889. Själva namnet Fosterländska 
studentförbundet antogs dock inte förrän i mars 1890.

Sundbeck blev förbundets förste ordförande (även om han formellt kalla-
des ledare) och kvarstod till höstterminen 1890. Därefter ägnade han sig åt 
teologiska studier och blev så småningom präst i Skara stift. Han förblev na-
tionalist och germanofil livet ut. I den tyska studenttidningen Akademische 
Blätter införde han våren 1891 ett beryktat angrepp på de svenska student-
skorna, vilket väckte ont blod i Uppsala när artikelns innehåll så småningom 
blev bekant. Under första världskriget propagerade han i en broschyr för 
svensk uppslutning bakom Tyskland och för Finlands återerövring.

Förbundets syfte var att befordra kunskapen och intresset för fosterländ-
ska frågor. Valspråket fastställdes följdriktigt till ”Med Gud för fosterlandet”. 
Vid mitten av 1890-talet, då Fosterländska studentförbundets inflytande 
var som störst, uppgick medlemsantalet till närmare 100. Till skillnad från 
Heimdal accepterade man kvinnliga medlemmar. Flera ledande medlem-
mar i Kvinnliga studentföreningen, däribland Lydia Wahlström, tillhörde 
Fosterländska studentförbundet. Sundbecks famösa artikel i Akademische 
Blätter avskräckte dem således inte från att ansluta sig till hans förening.
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Försvarsfrågan spelade en central roll inom studentförbundet. En tidig 
styrkedemonstration blev den offentliga föreläsning av major Gustaf Björ-
lin, som man arrangerade i mars 1890. Björlin hade gjort sig känd som ivrig 
värnpliktsförespråkare och när järnvägen mellan S:t Petersburg och Uleå-
borg färdigställdes 1886 påtalade han att detta innebar ett konkret hot mot 
Sverige. Björlins föredrag om försvarsfrågan lockade många åhörare. Norr-
lands nationssal räckte inte till, utan publiken fyllde även trapphuset och 
vestibulen. En månad senare arrangerade Fosterländska studentförbundet 
ett nytt möte i samma lokal. Publikuppslutningen var lika stor denna gång, 
då diskussionen gällde ”På hvad sätt och i hvilken mån kunna studenterna  
frivilligt bidraga till det fosterländska försvaret?”. Gustaf Björlin var åter 
närvarande och deltog i diskussionen tillsammans med bland andra Oscar 
Alin, Carl Yngve Sahlin, Johan Fredrik Nyström och Claes Annerstedt. 
Dessa personers närvaro utgör i sig ett bevis för att Fosterländska student-
förbundet, som bara hade funnits i några månader, redan hade blivit en 
opinionsbildande kraft att räkna med.

Frågan om den ryska faran och gränsförsvaret fördes upp på dagordning-
en, inte minst genom Föreningen för Norrlands fasta försvar, som tillkom 
1892 på initiativ av landshövdingen i Norrbotten, Lars Berg. Han framhöll 
Bodens strategiska läge och hans ord hade verkan; redan 1901 påbörjades 
bygget av Bodens fästning. Fosterländska studentförbundet bekämpade även 
vad man uppfattade som inre hot, framför allt finska språkets utbredning i 
Norrbotten och Lappland. Man anammade Gustaf Björlins och andras fruk-
tan för ”fennomanerna”, det vill säga den finsktalande befolkningen i norra 
Sverige. Under sommarferierna agiterade förbundets medlemmar för för-
svarsfrågan på sina hemorter.

Utöver försvarsfrågan diskuterade medlemmarna insamlandet av foster-
ländska sånger och prosastycken samt formerna för högtidlighållandet av 
Gustaf II Adolfs dödsdag. År 1892 utgav förbundet en samling med foster-
ländska sånger. Sammankomsterna avslutades med föredrag kring förbun-
dets kärnfrågor. Statsvetaren Oscar Alin talade om Norges grundlagars be-
tydelse för den svensk-norska unionen. Hans elev, docenten John Nordwall, 
skärskådade norrmännens krav på en egen utrikesminister ur historiska och 
rättsliga perspektiv. Den Alinska lydrikesteorin omhuldades av medlem-
marna, men förbundets andlige ledare var Harald Hjärne, inte Oscar Alin.

Gustaf II Adolf var den historiska förebild som man helst åkallade. I de-
cember 1891 tillsattes en kommitté med syftet att göra Lützendagen till en 
allmän högtidsdag vid de allmänna läroverken. På sikt hoppades förbundet 
kunna omvandla Gustaf Adolf-dagen till ”en allmän nationell högtidsdag 
på vilken vitt skilda intressen kunde samlas kring ett stort fosterländskt 
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minne till nationalkänslans livande och stärkande”. Av detta skäl inbjöd man 
KFUM, Akademiska Förbundet, Verdandi samt föreningen Studenter och 
Arbetare att vara medarrangörer av det storslagna firandet av Gustaf Adolf. 
De övriga föreningarna – som inte omfattade Gustaf Adolf med samma 
pietet – avböjde, men Fosterländska studentförbundet fortsatte sitt firande 
under de följande åren, framför allt då 300-årsminnet av kungens födelse 
högtidlighölls i december 1894.

Fosterländska studentförbundet intog under 1890-talet en politiskt obe-
roende ställning, men under 1900-talets första decennium närmade man sig 
Heimdal och Allmänna valmansförbundet, som grundats 1904. Förbundets 
verksamhet höll på att avtyna några år efter sekelskiftet men fick nytt liv 
1907 genom docenten Gösta Thörnells engagemang. På våren 1909 deltog 
representanter för Fosterländska studentförbundet vid Svenska Folkförbun-
dets kongress i Gävle, där man förde diskussioner om att samla landets alla 
fosterländska föreningar i ett riksförbund. Detta blev dock aldrig genomfört 
och i stället inleddes diskussioner med Heimdal om en sammanslagning. 
I november 1910 sammanträdde Fosterländska studentförbundet för sista 
gången, varvid man antog förslaget att uppgå i Heimdal.

Heimdal

Föreningen Heimdal hade bildats av tretton ursprungsmedlemmar vid ett 
möte i ett studentrum i Skytteanum i april 1891. Syftet var att ”samman-
sluta studenter med intresse för allmänna frågor samt att på sätt den finner 
lämpligt arbeta för en lugn och sansad samhällsutveckling”. Initiativtagarna 
bakom föreningen var Axel Johansson och Vilhelm Lundström. Bland de 
övriga elva stiftarna fanns Carl Axel Reuterskiöld, Efraim Liljeqvist, Karl 
Pira och Carl Hallendorff. Vid det konstituerande mötet invaldes dessutom 
ytterligare några medlemmar, däribland teologerna Nathan Söderblom och 
Einar Billing.

Heimdals politiska inriktning under föreningens första år kan närmast 
karakteriseras som ett slags demokratisk studentkonservatism, inom vilken 
man varken vurmade för statskyrkan eller monarkin. Föreningen ville fram-
mana en ”känsla för betydelsen av våra nationella traditioner” och utgöra 
en motvikt till de inflytelser ”som kommo från rösträttsrörelsens ledande 
män”. Axel Johansson blev föreningens förste ordförande. De första två åren 
bedrev Heimdal uteslutande intern verksamhet, som är svår att i detalj 
överblicka eftersom inga protokoll finns bevarade. Det mesta tyder på att 
detta utgjorde ett slags förberedelsetid innan den egentliga verksamheten 
inleddes i november 1892. Antalet medlemmar hade då ökat till omkring 
fyrtiofem och en stadgerevision gjorde det möjligt att även adjungera icke-
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studenter som medlemmar. I praktiken handlade det om äldre akademiker, 
som lämnat universitetsstaden och därför kunde sprida föreningens bud-
skap till olika platser i landet. Även organisationen förändrades, till exempel 
inrättades ett referenskollegium (senare benämnt sekretariat), som skulle 
leda verksamheten. Med Verdandis småskrifter som förebild inledde Heim-
dal 1893 utgivningen av sina så kallade folkskrifter. Seriens första nummer 
var Rudolf Kjelléns Unionen sådan den skapades och såsom den blifvit: I. Den 
ursprungliga unionen. På ett tämligen ortodoxt sätt följde skriften Alins 
ståndpunkt i unionsfrågan.

Harald Hjärne vördades som en lärofader av Fosterländska studentför-
bundet, men inom Heimdal dominerade Oscar Alins anhängare. En viss 
rivalitet mellan de båda föreningarna förekom i början av 1890-talet och 
detta var troligen en anledning till att Heimdal började agera offentligt. 
När Heimdal inledde sitt utåtriktade folkbildningsarbete på hösten 1892 
hade Harald Hjärne och Frans von Schéele långt framskridna planer på att 
göra något liknande med Fosterländska studentförbundet. Heimdal försökte 
undvika en öppen konflikt genom att kalla Hjärne och von Schéele till med-
lemmar, men med tvivelaktigt resultat. När Carl Axel Reuterskiöld under-
rättade Hjärne om Heimdals kallelse blev han mottagen med en viss kallsin-
nighet. Hjärne yttrade rentav att han i stället ansåg att Heimdal borde uppgå 
i Fosterländska studentförbundet. Internt inom Heimdal misstänkte både 
Axel Johansson och Vilhelm Lundström att Hjärne försökte motarbeta för-
eningen, men historikern och Hjärneeleven Carl Hallendorff, som var aktiv 
i båda föreningarna, tog sin lärare i försvar.

På hösten 1893 avgick Axel Johansson från ordförandeposten och ersat-
tes av Vilhelm Lundström. Johansson utsågs dock till vice ordförande, men 
lämnade föreningen kort därefter.

Under 1890-talets andra hälft avtog motsättningarna mellan Fosterländ-
ska studentförbundet och Heimdal. Flera av Hjärnes elever, till exempel 
Gunnar Hazelius, Nils Edén, Karl Hildebrand och Verner Söderberg, anslöt 
sig till Heimdal och vid föreningens årsmöte 1898 framträdde Hjärne som 
talare. Ungefär samtidigt lämnade Vilhelm Lundström och Carl Axel Reu-
terskiöld, ledarna för det gamla Heimdal, det aktiva engagemanget i fören-
ingen. Kring sekelskiftet började Heimdal avpolitiseras och i februari 1900 
ändrade man syftesparagrafen i stadgarna till denna lydelse: ”Föreningens 
uppgift är att sammansluta särskilt studenter med intresse för allmänna 
frågor till gemensamt deltagande i det svenska folkbildningsarbetet.” Som-
maren 1901 organiserade Verdandi och Heimdal gemensamt ett svenskt 
folkbildningsmöte. Det gick så långt att teologen Hjalmar Holmquist vid 
ett årsmöte varnade för att utöka samarbetet med Verdandi med motive-
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ringen att det skulle riskera föreningens opolitiska ställning. År 1900 utgör 
ett märkesår i föreningens historia även så till vida att de tre första kvinn-
liga medlemmarna invaldes. Sju år tidigare hade Lydia Wahlström nekats 
medlemskap, bland annat sedan en mötesdeltagare hade framhållit att ”i 
hans ögon kunna ej alla hennes förtjänster uppväga det felet, att hon vore 
kvinna”.

Omkring 1910 skedde en ny förskjutning i Heimdals verksamhet, var-
vid inriktningen återigen blev mer politisk och präglad av nationalism. Ut-
vecklingen innebar att Heimdal närmade sig Fosterländska studentförbun-
det och en sammanslagning av de båda föreningarna började diskuteras. En 
nyckelroll under samgåendet hade Hjalmar Haralds, som tillhörde de dri-
vande medlemmarna i båda föreningarna. Fosterländska studentförbundets 
ordförande Gösta Thörnell deltog vid ett Heimdalmöte och försökte där 
lugna de heimdaliter som fruktade att hans medlemmar skulle vara alltför 
partipolitiskt orienterade. I november 1910 sammanträdde Heimdal för för-
sta gången efter sammanslagningen med Fosterländska studentförbundet. 
Thörnell blev vice ordförande i det nya Heimdal. De tongivande medlem-
marna i den sålunda ombildade föreningen, vilken snart framträdde som en 
aktivistisk högerorganisation, var emellertid Nils Herlitz, Johannes Kolmo-
din, Karl Ivan Westman, Erland Hjärne och Nils Ahnlund, som alla tillhörde 
den sista generationen av Harald Hjärnes elever. I mitten av 1910-talet var 
omkring tio procent av studenterna organiserade i Heimdal.

Försvarsfrågan och bondetåget

På hösten 1911 hade Karl Staaff och liberalerna återtagit regeringsmakten 
efter ett framgångsrikt val. I deras program ingick nedskärningar av för-
svarsutgifterna, vilket inte sågs med blida ögon av den försvarsvänliga opi-
nionen. De politiska motsättningarna skärptes och insamlingar startade för 
att på enskild väg möjliggöra byggandet av pansarbåtar. Sven Hedin utgav 
Ett varningsord (1912) för att påtala att den ryska faran var överhängande. På 
hösten 1913 höll Hedin ett patriotiskt tal till föreningen Heimdal. Verdandi 
replikerade några dagar senare genom att bjuda in Hjalmar Branting. Båda 
föredragen, som hölls på Norrlands nation, samlade stora åhörarskaror och 
refererades i pressen runt om i landet. Uppsalastudenterna spelade fortfa-
rande en viktig opinionsbildande roll och Hedin uppmanade dem att göra 
stora uppoffringar för försvarsfrågan. Han blev bönhörd. Talet blev nämli-
gen upptakten till en omfattande aktivism bland högerstudenterna i Upp-
sala. På nyåret 1914 grundades tidningen Vårdkasen för att kanalisera denna 
opinion. Hedin stödde utgivningen ekonomiskt. I tidningens ledning ingick 
flera elever till Harald Hjärne, däribland Karl Ivan Westman, Arne Forssell, 
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Sven Hedin i Uppsala
I mars 1898 gästades Uppsala av upptäcktsresanden Sven Hedin, som framträdde inför en 
fullsatt universitetsaula och berättade om sin asiatiska resa. Efteråt mottog han studentkå-
rens uppvaktning på universitetshusets trappa.

Elva år senare, på våren 1909, genomförde Hedin en triumfatorisk föreläsningsturné 
i flera europeiska länder, bland annat i England. I april framträdde han i universitets aulan, 
som sedan länge hade varit utsåld; i publiken fanns mer än 1 300 studenter. Hedin ta-
lade om sin upptäcktsresa i Centralasien och Tibet. Han demonstrerade sin resväg på 
en jättelik karta över Tibet, som han själv hade framställt. Studentkåren, som stod för 
inbjudan, hyllade efteråt sin gäst med tal och sångaruppvaktning, vilken Hedin mottog 
på trappan framför ingången till aulan. Flera professorer, däribland Olof August Daniels-
son, Arvid G. Högbom och Axel Hamberg, fanns i auditoriet. Hamberg höll ett längre 
tal till Hedin vid den efterföljande kåraftonen, som gästades av omkring 500 personer. 
Festligheterna, som pågick in på småtimmarna, avslutades med att den populäre heders-
gästen bars runt i gullstol. Slutligen följdes Hedin till sitt rum på Stadshotellet, där kåren 
utropade ett sista leve.

I november 1913 gästade Hedin Uppsala på nytt. Denna gång framträdde han på 
Norrlands nation och i egenskap av politisk propagandist snarare än forskningsresenär. 
Hans tal, som mottogs med stort bifall, utgjorde en enda stor uppmaning till studen-
terna att på ett kraftfullt sätt engagera sig i försvarsfrågan. Ytterligare ett Uppsalabesök 
genomfördes i maj 1922, varvid Hedin återigen talade på Norrlands nation. Han var 
inbjuden av nationens talförening och föreläste över den kinesiska ruinstaden Lòn-lan. 
Föredraget illustrerades med skioptikonbilder. Begivenheten var en del av nationens 
insamling till de nödlidande i Norrland.

Sven Hedin.
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Johannes Kolmodin, Olof Palme, Arvid Hjalmar Uggla och Erland Hjärne. 
Ansvarig utgivare var Gunnar Rudberg.

Den 6 februari 1914 uppvaktades Gustaf V av omkring 31 000 bönder 
– det så kallade bondetåget. De ville uttrycka sitt stöd och sin lojalitet. 
Kungen svarade med sitt borggårdstal, vari han yttrade åsikten ”att försvars-
frågan bör behandlas och avgöras nu, ofördröjligen och i ett sammanhang”. 
Denna oförblommerade inblandning i en dagspolitisk fråga orsakade en kon-
stitutionell kris. Två dagar senare ledde Hjalmar Branting ett arbetartåg med 
omkring 50 000 deltagare, vilka protesterade mot kungens agerande och 
uttryckte sitt stöd för Karl Staaffs ministär. I Uppsala genomförde Verdandi 
ett protestmöte mot ”konungamaktens senast intagna position i svensk po-
litik”, varvid Arthur Engberg och Axel Johansson talade. Mötet antog en re-
solution, i vilken deltagarna beklagade att ”ett dylikt framträdande utanför 
de konstitutionella formerna ägt rum, då detta uppenbart strider mot 1809 
års författning och hela den följande konstitutionella utvecklingen”. Trots 
sympatiyttringarna avgick Staaff i protest mot kungen.

Under den dramatiska våren 1914 stod Heimdal i händelsernas centrum. 
Vid ett fullsatt möte på Norrlands nation tre dagar efter bondetåget yttrade 
föreningens ordförande Erland Hjärne: ”Från Konungen ha vi förväntat det 
samlande ordet i dagens stora fråga. Från Konungen har det också kommit. 
I och med det samma har partiernas evinnerliga split förlorat nästan allt 
intresse. Det enda, som numera förtjänar frågas efter är det: Med eller mot 
Konungen i landets lifssak!” Hjärnes tal mottogs under högljudda bifalls-
yttringar och en kommitté tillsattes för att förbereda en uppvaktning hos 
kungen. Två dagar efter mötet begav sig omkring 1 000 studenter till Stock-
holm för att uppvakta kungen och uttrycka sitt stöd för borggårdstalet.  
Studenternas talesman, nordisten och sedermera ledamoten av Svenska 
Akademien Elias Wessén, drev vördnaden för majestätet så långt att han 
inte använde den vedertagna hälsningsfrasen ”Eders Majestät!” utan i stäl-
let ”Stormäktigste, allernådigste Konung!” Den kungatrogna opinionen var 
dominerande bland studenterna, men kåren förhöll sig neutral och dess ord-
förande Hilding Nordström protesterade mot att några av arrangörerna hade 
burit knappar med inskriptionen ”Upsala studentkår”. Även de vänstersin-
nade studenterna protesterade genom att sända en skrivelse till Staaff, i vil-
ken de lyckönskade honom i hans kamp ”för den konstitutionella ordning, 
som gör svenska folkets i val uttalade mening och ej det kungliga maktsprå-
ket till högsta lag i fosterlandets styrelse”.

När de kungatrogna studenterna återkom till Uppsala på kvällen genom-
förde de en demonstration utanför Upsala Nya Tidnings officin vid Rid-
dartorget. Kungssången sjöngs, flera leverop utbringades för kungen och vid 
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något tillfälle skanderades ”ned med Upsala Nya Tidning”. Några demon-
stranter lyckades till och med tränga sig in i redaktionslokalen. Rojalismen 
kunde uppenbarligen leda till ”tillfällig rubbning af de intellektuella förmö-
genheterna”, konstaterade tidningen i en kommentar dagen därpå. Demon-
stranterna hade planerat att avsluta kvällen på Gillet men där fanns redan 
ett stort antal verdandister, vilka stämde upp ”Marseljäsen” vid åsynen av de 
kungatrogna. De hårda politiska motsättningarna utsatte den interna sam-
manhållningen inom studentkollektivet för stora påfrestningar. Beth Hen-
nings har exempelvis vittnat om att gamla vänskapsförbindelser bröts och 
att det förekom ”att studenter, som på den av alla trampade Drottninggatan 
fick se meningsmotståndare komma emot sig, gick över på motsatt trottoar”. 
Känslorna hade inte lagt sig när Verner von Heidenstam besökte Uppsala 
några veckor senare. Han var inbjuden av Heimdal men mötet, som hölls i 
en överfull festsal på Norrlands nation, fick närmast karaktären av ett aka-
demiskt stormöte. Efteråt gavs supé för Heidenstam på Gillet, varvid gästen 
i sitt tacktal framhöll att det hade varit ”ett nöje att i afton få stifta närmare 
bekantskap med den förening, som under sista tiden så ofta ingripit i dagens 
händelser”.

Till de konservativa studentgrupperingarna hörde även ”Juntan”, som bil-
dades av unga historiker, av vilka de flesta även tillhörde Heimdal. Hjärnes 
inflytande var följaktligen stort, inte minst genom hans paroll ”försvar och 
reformer”. Bland medlemmar i ”Juntan” fanns Eli F. Heckscher, Gösta Bagge, 
Herman Brulin och Torvald Höjer. Medlemmarna i ”Juntan” samlades kring 
Svensk tidskrift, som återupplivades i slutet av 1910 med Heckscher och 
Bagge som redaktörer. Man sammanträdde hemma hos varandra för diskus-
sioner, vilka sedan fortsatte i tidskriftens ledare och artiklar. En liknande 
sammanslutning utgjorde Konstitutionella förbundet, som bildades efter 
borggårdskrisen i februari 1914. Förbundet hävdade kungens rätt att yttra 
sig i politiska frågor och, i vissa situationer, även välja rådgivare som saknade 
riksdagens förtroende. I styrelsen ingick historikerna Helge Almquist, Hugo 
Valentin och Erland Hjärne.
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De kristna stUdentFöreningarna spelade en viktig roll som opinionsbil-
dande diskussionsforum under 1800-talets andra hälft. Ur rådmannen 

Lars Wilhelm Henschens konventiklar utvecklades i mitten av 1800-talet 
såväl Samtalsföreningen som Lördagsföreningen, vars sammankomster ut-
gjorde samlingspunkter för de studenter som omfattade den evangeliska 
väckelsen. Samtalsföreningen upphörde redan 1853 när dess drivande kraft, 
studenten Hans Jacob Lundborg, lämnade Uppsala. Lundborg, som 1856 tog 
initiativ till grundandet av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, förmedlade 
även fortsättningsvis viktiga kontakter mellan upsaliensiska väckelsestuden-
ter och företrädare för den skotska frikyrkan. Lördagsföreningens verksam-
het bestod däremot långt in på 1900-talet. 

Teologiska föreningen utgjorde i motsats till Lördagsföreningen en ve-
tenskaplig ämnesförening. Den ursprungliga Teologiska föreningen hade 
bildats i mitten av 1840-talet men avsomnat efter ett par år. Föreningen 
återupplivades 1862 och bedrev därefter en kontinuerlig verksamhet. Un-
der 1870- och 1880-talen tillkom nya föreningar, till exempel KFUM och 
Studentmissionsföreningen. Vid sekelskiftet 1900 förenades de olika kristna 
studentföreningarna i den gemensamma, samlande organisationen Uppsala 
Kristliga Studentförbund. Ur denna organisation växte ungkyrkorörelsen 
fram under 1900-talets första decennium. Den förnyelse av kyrkans verk-
samhet som denna rörelse drev fram emanerade således från den akade-
miska Uppsalamiljön. Ungkyrkorörelsens vurm för den svenska statskyrkan, 
”Fädernas kyrka”, utsatte emellertid samarbetet inom Uppsala Kristliga Stu-
dentförbund för stora påfrestningar. Följden blev till slut att de frikyrkliga 
studenterna bildade en egen organisation.
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Teologiska föreningen

En första teologisk studentförening instiftades 1845 med syftet att skapa ett 
forum för vetenskapliga diskussioner. Disputationskulturen befann sig på 
tillbakagång vid både universitetet och nationerna, vilket innebar att den 
akademiska undervisningen i det närmaste uteslutande kom att bestå av 
katederföreläsningar. Dessa erbjöd inte alltid en intellektuellt stimuleran-
de miljö och åhörarna var fåtaliga. Många önskade därför en mötesplats, 
där studenter kunde diskutera såväl med varandra som med akademiska 
lärare. Inom teologiska fakulteten rådde dessutom speciella förhållanden. 
Det fanns behov av ett slags inre konsolidering efter den religiösa liberalis-
mens genombrott och den stora Straussdebatten. Föreningen bestod främst 
av studenter som läste för dimissionsexamen eller teologie kandidatexamen, 
vilka sammanstrålade varje eller varannan vecka för att, tillsammans med 
fakultetens lärare, diskutera vetenskapliga problem och för att uppläsa av-
handlingar författade kring föregivna ämnen. Vid denna tid var intresset för 
läseriet utbrett i Uppsala och rådmannen Lars Wilhelm Henschens konven-
tiklar lockade även studenter. Läseriet satte även sin prägel på Teologiska 
föreningen, inom vilken de pietistiskt sinnade studenterna fann ett forum 
för sin kritik av statskyrkan och inskränkningarna av religionsfriheten. Trots 
den löftesrika starten avsomnade Teologiska föreningen efter några år, men 
återupprättades 1862. Medlemmarna samlades till möten varje onsdag, var-
vid diskussion ägde rum över förutbestämda teser. Inför varje möte utsågs 
ordförande, respondent och opponent. Fakultetens lärare, som kallades till 
hedersledamöter, ägde rätt att i förväg få taga del av teserna och var väl-
komna att deltaga i diskussionen. I likhet med föregångaren byggde fören-
ingen upp ett eget bibliotek och tecknade prenumerationer på svenska och 
utländska facktidskrifter.

I början av 1860-talet, således vid tidpunkten för Teologiska föreningens 
återupplivande, stod Lördagsföreningen stark. Denna sammanslutning hade 
en mer konfessionell prägel och framstod därför som ett komplement snarare 
än en konkurrent. Många av medlemmarna i de båda föreningarna var dock 
gemensamma, varför även Teologiska föreningen kom att präglas av den låg-
kyrkliga väckelsekristendomen. Under 1860- och 1870-talen spände förening-
ens diskussioner över vida fält i de olika teologiska vetenskaperna, dock med 
en viss övervikt för praktisk-teologiska ämnen, till exempel rörande prästäm-
betets ställning och formerna för lekmannaverksamheten. Men även aktu-
ella teologiska stridsämnen berördes, inte minst beträffande nattvardsfrågan. 
Pingsten 1876 hade Paul Peter Waldenström officierat vid en enskild natt-
vardsgång i Lutherska missionshuset (senare Missionskyrkan) i Uppsala. Dom-
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kapitlet i Uppsala reagerade på detta och avkrävde Waldenström en skriftlig 
förklaring. Därmed inleddes en animerad process och skriftväxling som va-
rade i två år och bidrog till att Waldenström och hans anhängare lämnade 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för att bilda Svenska Missionsförbundet.

Trots detta utgjorde 1870-talets senare del något av en nedgångsperiod 
för Teologiska föreningen, som dock vändes när K.H. Gez. von Schéele över-
tog ordförandeskapet på hösten 1880. Vid denna tid skedde dessutom en 
stadgeändring, vilken innebar att samtliga teologie studerande automatiskt 
registrerades som medlemmar i föreningen, såvida de inte uttryckligen mot-
satte sig detta. Vid denna tid började föreningen dessutom framträda med 
offentliga arrangemang. I samband med Lutherjubileet 1883 anordnades en 
minnesfest. Senare högtidlighöll föreningen bland annat Franz Delitzsch i 
samband med dennes bortgång 1890 samt 400-årsminnet av Philipp Melan-
chtons födelse 1897. 

Under 1890-talet var Teologiska föreningen särskilt livaktig. Dess möten 
och diskussioner utgjorde en viktig arena för debatterna om exempelvis den 
historiska bibelkritiken eller ritschlianismen. J.A. Eklund, S.A. Fries, Nathan 
Söderblom och Einar Billing är några av de teologer, vars åskådning formades 
under diskussionerna inom föreningen. På hösten 1889 inledde S.A. Fries 
en diskussion om källskrifterna till Moseböckerna, varvid han gick så långt 
som till att ifrågasätta om de tio budorden verkligen härrörde från Moses. 
Det hela väckte stort uppseende och fakultetens lärare betraktade utveck-
lingen med viss oro. Föreningens ordförande Carl Norrby, tillika extra or-
dinarie professor i praktisk teologi, fann anledning att varna de unga att ”ej 
tappa bort de centrala frågorna och blint omfatta meningar och hypoteser, 
som blott äro nyhetsmakerier, utan öva kritik mot kritiken inom teologien”.

Under 1890-talets första hälft ändrades Teologiska föreningens organi-
sation. Verksamheten började bedrivas i olika sektioner för att tillgodose 
fackintressena inom de olika teologiska disciplinerna, något som förebådade 
inrättandet av seminarier vid fakulteten 1896. Till följd av detta minskade 
antalet sammankomster i den samlande Teologiska föreningen, men fören-
ingen behöll positionen som en viktig arena för vetenskapliga åsiktsbryt-
ningar och diskussioner kring aktuella frågor. I december 1903 presenterade 
exempelvis Hjalmar Holmquist den nya tyska kyrkohistoriska forskningen, 
främst utifrån nyutkomna verk av Adolf von Harnack, Albert Hauck och 
Karl Müller. Gentemot den inhemska forskningen ställde sig Holmquist där-
emot mer kritisk. Halvtannat år tidigare hade han, också inom Teologiska 
föreningen, hållit ett föredrag över ämnet ”Svensk teologi och teologiska stu-
dier”. Han hade påtalat avsaknaden av en specifik svensk teologi och föror-
dat en omorganisering av det teologiska utbildningsväsendet. Hans föredrag 



534

Uppsala Universitet 1852–1916

hälsades med ljudligt bifall till flera av professorernas förtret. Den efter-
följande diskussionen utmynnade i att en kommitté, bestående av Hjalmar 
Holmquist, Emanuel Linderholm och Einar Billing, utsågs. Kommittén av-
fattade en petition till universitetskanslern med krav på examensreformer 
inom det teologiska studieväsendet.

Holmquists framträdande och kraven på examensreformer mottogs inte 
med välvilja av fakultetens konservativa majoritet och professorerna fann 
anledning att gå i svaromål. Vid det följande mötet talade kyrkohistorikern 
Herman Lundström, Holmquists egen professor, över ämnet ”Ett och annat 
om den teologiska forskningen i Sverige under 1800-talet”. Enligt Upsala 
Nya Tidnings referat uppstod efter föredraget ett skarpt meningsutbyte 
mellan Nathan Söderblom och Hjalmar Danell om det sätt varpå Danells 
organ Kyrklig tidskrift redigerades. Lundströms anförande föregicks av ett 
märkligt preludium. När protokollet från den föregående sammankomsten 
skulle justeras, begärde Lundström ordet och krävde att sekreteraren ur re-
feratet av Holmquists tal skulle stryka orden att ”det sakrika och intressanta 
föredraget hälsades med lifligt bifall”. Auditoriet var delat, men Lundström 
fick sin vilja igenom. Upsala Nya Tidning ägnade en längre artikel åt denna 
märkliga episod, vilken slutade med konstaterandet: ”Episoden är karaktä-
ristisk för den animositet som de studerandes opposition framkallat i fakul-
teten och som nu tog sig ett sådant man må väl säga småaktigt uttryck. Se-
dan det lilla förspelet var öfverstökat höll prof. Lundström sitt apologetiska 
föredrag och uppvisade hvilken blomstrande svensk vetenskaplig teologi vi 
haft under 1800-talet. Nästa gång får teologiska föreningens protokoll ej 
innehålla något omdöme om att detta föredrag var sakrikt och intressant. 
Tyvärr kommer nog ej protokollet att innehålla att det hälsades med lifligt 
bifall, eftersom så icke alls var fallet.” Den petition med krav på examensre-
former, som utgick från Teologiska föreningen 1902, fick stor betydelse för 
den reform av prästutbildningen, som trädde i kraft 1904. Härtill bidrog att 
Lunds teologiska fakultet gav petitionärerna sitt stöd.

Inom Teologiska föreningen fanns i början av 1900-talet ett utbrett stöd 
för den mer radikala linje vilken Nathan Söderblom, Nils Johan Göransson, 
S.A. Fries och Einar Billing representerade i förhållande till den övriga fa-
kulteten. Av detta följde naturligt nog ett missnöje med att Hjalmar Danell 
– den konservativa ledargestalten bland lärarna – innehade ordförandeska-
pet i föreningen. Många medlemmar ville helst att han skulle bytas ut mot 
Billing. Frågan var emellertid känslig, inte minst för Billing som var Danells 
docent. När föreningen genomförde sitt årsmöte i oktober 1902 kandiderade 
Danell för omval utan att någon motkandidat anmäldes. Trots detta begärde 
någon i församlingen att valet skulle ske genom sluten votering. Så skedde 
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och när rösterna räknats visade det sig att en majoritet av röstsedlarna var 
blanka. På detta pinsamma sätt avslutades Danells ordförandeskap och han 
förmådde inte dölja sin besvikelse och frustration i sitt avskedstal till med-
lemmarna. I ett brev till S.A. Fries rapporterade Robert Höckert om det 
märkliga årsmötet: ”Palatsrevolution i Teol. Fören.! Jag unnar Danell den 

Fritt ur hjärtat
År 1888 formades den radikala teologiska diskussionsklubben Fritt ur hjärtat av S.A. Fries, 
Nathan Söderblom och Nils Johan Göransson. Klubben sammanträdde varje söndag och 
var aktiv fram till mitten av 1890-talet, då medlemmarna lämnade Uppsala. Vänskapen dem 
emellan bestod dock och Söderblom gjorde 1902 sitt yttersta för att Fries skulle få den 
extra ordinarie professuren i exegetik. Det lyckades honom inte, men 1911 fick han i 
stället se Nils Johan Göransson tillträda professuren i dogmatik och moralteologi. Samuel 
Freidenfelt var sjuklig och tvingades därför avböja när Smålands nation valde honom som 
förste kurator 1896. Han studerade bland annat i Marburg under en period, men dog i 
förtid 1901. Fotografiet ovan är sannolikt taget i januari 1893, då medlemmarna i Fritt ur 
hjärtat gjorde en utfärd med släde till Enköping, där Nils Johan Göransson var komminister 
och Anna Fagerlin arbetade som musiklärarinna.

Medlemmarna i Fritt ur hjärtat fotograferade under en sammankomst i Enköping 1893. I 
övre raden står från vänster Nathan Söderblom, Samuel Freidenfelt och S.A. Fries, i nedre 
raden sitter från vänster Anna Forsell, Nils Johan Göransson och Anna Fagerlin. År 1894 
gifte sig Nathan Söderblom med Anna Forsell och S.A. Fries med Anna Fagerlin.



536

Uppsala Universitet 1852–1916

grämelsen. Fast å andra sidan skulle jag gärna sett att teologerna handlat lite 
öppnare mot honom; nu röstades som du väl vet med blanka sedlar.”

Ordförandevalet i Teologiska föreningen väckte stort uppseende. Hän-
delsen utgör – tillsammans med Fredrik Fehrs extraopposition vid Danells 
disputation 1892, inkompetensförklaringen av S.A. Fries 1898 och striden 
om Torgny Segerstedts docentur 1901 – det tydligaste uttrycket för motsätt-
ningarna mellan konservativa och radikala krafter inom fakulteten. Sedan 
Danell blivit avsatt valdes Billing till ordförande. 

Väckelsen och Lördagsföreningen

Den kristna studentrörelsen i Uppsala hade sina rötter i rådmannen Lars 
Wilhelm Henschens väckelsekrets, vilken uppstod omkring 1840. Bland del-
tagarna i Henschens konventiklar fanns bland andra Claes Adolf Hultkrantz 
och Waldemar Rudin, båda sedermera teologie professorer, kyrkohi storikern 
Theodor Norlin, predikanterna Gustaf Emanuel Beskow och Bernhard 
Wadström samt studenterna Hans Jacob Lundborg och Nils Peter Modin. 
Sammankomsterna blev föremål för misstänksamhet, vilken förstärktes när 
Henschen tog den pietistiske sektledaren och predikanten Erik Janssons 
anhängare (”erikjansare”) i försvar. Från flera håll restes krav på att konven-
tikelplakatet skulle tillämpas för att stoppa Henschens verksamhet. Mot-
ståndet leddes av tidningen Upsala och dess redaktörer Pehr Hanselli och 
Johan Sundvallson. Sommaren 1850 genomfördes en regelrätt demonstration 
utanför Henschens hem vid Öfre Slottsgatan, där en folkmassa – framhetsad 
av Upsala – högljutt protesterade mot sammankomsten. Såväl Henschen 
som en av hans medhjälpare blev fysiskt attackerade. För att reta Henschen, 
som var absolutist, dukade man upp ett brännvinsbord utanför hans dörr 
och erbjöd honom en styrketår vid behov. Även följande söndag var mob-
ben på plats, men denna gång ingrep polisen för att skydda Henschen och 
hans gäster. Några veckor senare utbröt nya, om än lindrigare, oroligheter 
när den tyske Kinamissionären Karl Gützlaff gästade Uppsala och gav en 
föreläsning i Ecclesiasticum. Framträdandet slutade med att föredragshål-
laren förolämpades av en berusad kvinna och att en präst misshandlades. I 
sällskap med Henschen och ytterligare ett par personer försökte Gützlaff 
undkomma folkhopen genom att bege sig till Botaniska trädgården, men 
Göran Wahlenberg släppte inte in dem under hänvisning till den sena tim-
men. Händelsen blev mycket uppmärksammad och Stockholmspressen 
utslungade häftiga anklagelser. Aftonbladet beklagade att folkmassans be-
teende skulle ”gifva utlänningen ett bra dåligt begrepp om bildningen vid 
Sveriges urgamla universitet” och Post- och Inrikes Tidningar gav, utan namns 
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nämnande, tidningen Upsala ansvaret för det inträffade. Med dessa orolig-
heter kulminerade de upsaliensiska läsarförföljelserna och Henschen kunde 
fortsätta med sina konventiklar. Några år senare utsågs han till riksdagsman 
för Uppsala stad och fick därmed möjlighet att på ett konkret sätt arbeta för 
konventikelplakatets upphävande.

För den svenska väckelserörelsen blev 1850-talet något av en genom-
brottstid, framför allt genom de insatser som Carl Olof Rosenius och Peter 
Fjellstedt svarade för. Den tidiga väckelserörelsen utgjordes mest av enskilda 
sammankomster i hemmen med läsning av uppbygglig litteratur eller tid-
ningarna Pietisten och Bibelvännen, utgivna av Rosenius respektive Fjell-
stedt. Något senare utvidgades verksamheten, varigenom missionsförening-
ar bildades och bönhus uppfördes. Någon landsomfattande organisation för 
den evangeliska väckelsen fanns dock inte. En förebild hade man fått 1843 
när Skotska frikyrkan bildades. Anledningen till brytningen var framför allt 
att frikyrkovännerna motsatte sig patronatsrätten (det vill säga rika bidrags-
givares rätt att utse präster) och värnade församlingens självbestämmande. 
Skotska frikyrkan arbetade aktivt för att sprida den inre missionen, till ex-
empel genom söndagsskolor och traktatspridning. Utvecklingen följdes med 
stort intresse i Sverige. Uppsalateologen Carl Axel Torén besökte Skottland i 
slutet av 1840-talet och av hans resebrev framgår att han tog djupa intryck. I 
Uppsala universitets årsskrift införde han 1864 en studie över Skotska frikyr-
kans uppkomst. Väckelseledaren Hans Birger Hammar berörde förhållan-
dena i Skottland redan i första numret av sin tidskrift Evangelisk Kyrkowän 
1851. Samma år genomförde Uppsalastudenten Hjalmar Hazelius en resa 
till Skottland. Under 1850-talets början spelade han en viktig roll som för-
medlare av kontakter mellan svenska och skotska väckelsekristna, däribland 
James Lumsden, professor vid King’s College i Aberdeen.

I Uppsala började Hans Jacob Lundborg 1851 samla ett antal likasinnade 
studenter till en samtalsförening, vars syfte var att diskutera ”varjehanda för 
ett kristligt samhälle viktiga och väsentliga frågor”. Inom kort anslöt sig när-
mare femtio medlemmar, en anmärkningsvärt hög siffra med tanke på att 
det totala studentantalet vid 1850-talets början endast uppgick till mellan 
900 och 1 000. Utöver interna samtalsmöten bedrev man utåtriktad verk-
samhet i form av traktatspridning och fattigbjudningar. Samtalsföreningen, 
Uppsalas första kristna studentförening, blev kortlivad och upphörde när 
Lundborg lämnade Uppsala 1853. Lundborgs ambitioner sträckte sig dock 
vida längre än till grundandet av en kristen studentförening. Redan under 
studieåren började han draga upp planerna på en landsomfattande evan-
gelisk organisation och han riktade därför blickarna mot Skottland. År 1853 
besökte James Lumsden Sverige, varvid han knöt bestående kontakter med 
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olika företrädare för det svenska fromhetslivet, däribland Lundborg. Två år 
senare reste Lundborg till Skottland, där han på nytt sammanstrålade med 
Lumsden. De andliga upplevelserna under resan stimulerade hans fortsatta 
arbete i hemlandet. Efter återkomsten till Sverige i december 1855 arbetade 
han målmedvetet för att förverkliga planerna på en landsomfattande orga-
nisation för den evangeliska rörelsen. I Stockholm höll han långa överlägg-
ningar med bland andra Carl Olof Rosenius. Han höll hela tiden de skotska 
vännerna underrättade om arbetets gång. Ett förhållande som underlättade 
Lundborgs ambition att samla de lågkyrkligt evangeliska krafterna var att 
den lundensiska högkyrkligheten 1855 hade fått ett utåtriktat organ i form 
av Swensk kyrkotidning. Vid ett möte i Stockholm i början av maj 1856 kon-
stituerades på Lundborgs initiativ Fosterländska Stiftelsen för Evangelii be-
främjande, som efter några veckor ändrade namn till Evangeliska Foster-
lands-Stiftelsen (EFS). Lundborg blev organisationens förste internationelle 
sekreterare även om Rosenius redan från början framstod som den andlige 
ledaren. Tillsammans med Bernhard Wadström lyckades Lundborg, trots 
visst motstånd, genomdriva beslutet att EFS skulle inleda utgivningen av 
tidskriften Budbäraren. Till följd av samarbetssvårigheter lämnade Lund-
borg ledningen för EFS redan efter ett år. Han verkade därefter som präst, 
men avled redan vid fyrtiotvå års ålder 1867.

Efter Lundborgs avflyttning från Uppsala 1853 övertog Nils Peter Modin 
rollen som ledare för den lokala studentväckelsen. Modin, som var infor-
mator hos rådman Henschen, samlade varje lördagskväll ett antal kamrater 
till diskussioner i sitt studentrum. Lördagsföreningen, som blev samman-
slutningens namn, hade till en början en mycket informell organisation, där 
varken stadgar, medlemsavgifter eller medlemsmatrikel förekom. Mötes-
protokoll fördes inte heller, varför det är svårt att överblicka föreningens 
medlemskader annat än genom de gruppfotografier som togs med jämna 
mellanrum. Frånvaron av protokoll gör dessutom att det är vanskligt att 
fastställa den exakta tidpunkten för föreningens tillkomst, men sannolikt 
skedde grundandet i februari 1855. Bland ursprungsmedlemmarna fanns 
bland andra Waldemar Rudin, Herman Wilhelm Ulff, Gustaf Emanuel Be-
skow och Nils Josef Linnarsson. 

I april 1855, således bara två månader efter Lördagsföreningens grundan-
de, avled Modin i tyfus. Föreningen överlevde dock förlusten av sin stiftare. 
Sammankomsterna skedde under anspråkslösa former med bön, psalmsång 
och uppläsning av en predikan eller några ord av Luther eller Rosenius. Där-
efter följde diskussion kring något på förhand bestämt ämne. Under 1850- 
talets senare hälft blev Lördagsföreningens verksamhet fastare organiserad, 
bland annat inköptes en kammarorgel till ledning vid psalmsången. Genom 
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Lundborgs besök i Skottland fick föreningen impulser till ett mer utåtriktat 
arbete, till exempel i form av söndagsskolor och sjukbesök. Kontakterna 
med Skottland befästes när James Lumsden återigen gästade Uppsala 1859. 
Under detta besök skänkte han 180 riksdaler till föreningen, vilket möjlig-
gjorde grundandet av tidningen Månadsbladet. Tidningen, som redigerades 
av kyrkohistorikern Theodor Norlin, utkom var fjärde lördag under tre års 
tid. Norlin förnyade dessutom formerna för Lördagsföreningens samman-
komster, varigenom plats bereddes för en mer otvungen och fri diskussion 
vid sidan om läsandet. Nyordningen antogs inte utan konflikter. Föreningen 
bestod under de första åren av två grupperingar, dels representanter för en 
andlig, lågkyrklig väckelse, dels schartauanskt influerade studenter. De båda 
fraktionerna samlades i egna matlag och en brytning blev oundviklig. Schar-
tauanerna lämnade föreningen.

Trots splittringen ökade medlemsantalet efter 1860. Bland dem som en-
gagerade sig vid denna tid fanns Martin Johansson, sedermera professor i 
dogmatik och moralteologi samt biskop i Härnösand, frikyrkomannen Paul 
Peter Waldenström och Johannes Kerfstedt, senare rektor för Fjellstedtska 
skolan. Flera av teologiska fakultetens lärare deltog vid föreningens sam-
mankomster, däribland Anders Fredrik Beckman, Carl Axel Torén, Claes 
Adolf Hultkrantz och Otto Myrberg. Från mitten av 1860-talet utsåg fören-
ingen inför varje termin ett antal så kallade anagnoster, vars uppgift var att 
ansvara för det uppbyggliga innehållet. Några år senare tillkom ytterligare 
ett ämbete, nämligen ekonomen, vilken blev ett slags klubbmästare. Fören-
ingen odlade även internationella kontakter; bland dess gäster åren kring 
1870 märktes den finländske kyrkohistorikern Herman Råbergh och emi-
granten Tuve Nilson (T.N.) Hasselquist, Augustanasynodens grundläggare.

Bland Lördagsföreningens drivande krafter under 1860-talets andra hälft 
fanns Albert Beckman, son till biskop Beckman, som dock avled redan i 
slutet av 1868. Beckmans bortgång var en av anledningarna till att fören-
ingen, de internationella besöken till trots, försvagades åren kring 1870. Det 
förekom spekulationer om att Lördagsföreningen skulle uppgå i Teologiska 
föreningen, men så skedde aldrig. I stället moderniserades mötesformerna i 
mitten av decenniet. Längre textläsning skulle endast ske varannan lördag 
för att man växelvis skulle kunna ordna samtal under mer anspråkslösa for-
mer. Dessutom beslutade man att en enkel måltid skulle serveras vid varan-
nan sammankomst.

Vid sekelskiftet 1900 övergick föreningen till en mer konventionell or-
ganisationsform, som en förberedelse inför uppgåendet i Uppsala Kristliga 
Studentförbund. Systemet med anagnoster hade avskaffats redan i mitten 
av 1890-talet, nu försvann även ämbetet ekonom. Framdeles leddes i stäl-
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let föreningen av en ordförande med ansvar för att anordna bibelkretsar 
och en sekreterare med motsvarande ansvar för de kvinnliga studenternas 
bibelkretsar. Båda dessa ämbetsmän var dessutom självskrivna ledamöter i 
Studentförbundets styrelse.

Mission och internationellt samarbete

Under 1870-talet spred sig den andliga väckelsen i landet, vilket innebar att 
antalet aktivt troende studenter blev allt större. Många av dem var påverka-
de av det starka intresse för den yttre missionen som hade vuxit fram under 
1860-talet. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen hade redan 1861 upptagit den 
yttre missionen på sitt program och utsände sina första missionärer några år 
senare. Under 1860-talet hölls flera stora nordiska och svenska missionsmö-
ten, bland annat i Malmö 1863 och i Uppsala 1868. 

I Uppsala uppstod 1873 den ultraevangeliska så kallade Rappska rörelsen, 
vilken inspirerade många studenter. Enligt grundaren Adam Rapp och hans 
anhängare befann sig de troende i ett slags sovande tillstånd och behövde fö-
das på nytt, vilket de själva redan ansåg sig ha blivit. Även bortsett från den-
na särpräglade rörelse utgjorde detta en intensiv tid för väckelsen i Uppsala. 
Flera missionärer och väckelsepredikanter besökte staden under 1870- och 
1880-talen. Granville Waldegrave (lord Radstock) tillbringade exempelvis 
ett halvår i Sverige 1879 för att sprida den anglosachsiska väckelsen, i för-
sta hand bland högreståndskretsarna. Frälsningsarméns grundare William 
Booth gästade Uppsala i oktober 1887.

Inom Lördagsföreningen förekom redan 1855 diskussioner om att even-
tuellt konstituera en studentmissionsförening av det slag som hade bildats 
vid universitetet i Kristiania. Förslaget mötte inget omedelbart gensvar, 
eftersom många fruktade att detta kunde leda till att Lördagsföreningen 
splittrades. Visserligen mottog föreningen under de följande decennierna 
emellanåt besök av missionärer, men dess verksamhet präglades inte på nå-
got avgörande sätt av missionen. Inom Teologiska föreningen ökade däremot 
intresset för missionsfrågor under 1870-talet.

Vid universiteten i Köpenhamn och Kristiania bildades studentmissions-
föreningar i början av 1880-talet. I maj 1883 framträdde Afrikamissionä-
ren Bengt Petter Lundahl i Uppsala på inbjudan av Lördagsföreningen. Han 
uppmanade åhörarna att, om möjligt, ägna sig åt missionen och hans anfö-
rande gjorde ett djupt intryck. Kort efter Lundahls framträdande bildade 
en grupp missionsintresserade studenter en informell diskussionsgrupp, i 
vilken bland andra ingick Karl Fries, Ludvig Bergström, Håkan Wilhelm Sjö-
gren, Natanael Beskow och August Posse. Gruppen beslutade sig snart för 
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att omvandla verksamheten till en fast organiserad förening. Resultatet blev 
Studentmissionsföreningen, bildad i februari 1884. Föreningens målsättning 
var att sprida intresset för den yttre missionen bland studenterna genom att 
arrangera föredrag och diskussioner. Redan under den första terminen utgav 
föreningen en bibliografisk översikt över den viktigaste missionslitteraturen. 
Föreningen trädde snabbt i förbindelse med motsvarande sammanslutningar 
i Kristiania och vid en rad tyska universitet. Dessutom började man kor-
respondera med svenska missionärer som C.A. Ouchterlony, Bengt Petter 
Lundahl, Oscar Witt och Anders Svensson. Kontakter knöts med Svenska 
kyrkans mission och dess direktorer Henry Tottie och Hjalmar Danell. En 
viktig punkt utgjorde inrättandet av ett föreningsbibliotek med missionslit-
teratur, men man byggde även upp en liten etnografisk samling med var-
jehanda föremål, till exempel gudabilder, armband, halsband, kultföremål, 
en sköld från Tibet, en torkad skorpion och en modell av en glasögonorm. 
Grunden till samlingen lades våren 1886, då föreningen med hjälp av insam-
lade medel lyckades förvärva Indienmissionären Petrus Nordfors’ hemför-
da föremål. Under ledning av Natanael Beskow sammanställde föreningen 
sångboken Missionssånger till den svenska församlingens tjänst (1887), i vil-
ken ingick kända missionssånger som ”Väldigt går ett rop” och ”Kärlek av 
höjden”. Vid samma tid inleddes utgivningen av tidskriften Meddelanden 
från Studentmissionsföreningen i Upsala, som till en början redigerades av 
Nathan Söderblom. Tidskriften upphörde redan i slutet av 1800-talet men 
den fick 1912 ett slags efterföljare i Svensk Missionstidskrift. Redan i mitten 
av 1880-talet avreste de första medlemmarna i föreningen som missionärer: 
Ernst Heuman reste till Indien 1886 och året därpå begav sig Erik Folke till 
Kina. År 1907 kunde föreningen utsända sin första egna missionär, Johannes 
Sandegren, som verkade i södra Indien.

Under 1800-talets sista decennier formades den kristna svenska stu-
dentrörelsen i nära samarbete med den internationella. I april 1876 bildades 
KFUM i Uppsala av språkmannen Ferdinand Schulthess, som även orga-
niserade den nationella sammanslutningen Sveriges Kristliga Ynglingaför-
bund. KFUM spelade en viktig roll för de kristliga studentkretsarna kring 
sekelskiftet 1900, i synnerhet genom sina kontakter med den anglosachsiska 
studentvärlden. KFUM:s sekreterare vid denna tid, Claës Törner, var dess-
utom sekreterare i domkyrkoförsamlingen, vars verksamhet befann sig i en 
omvandlingsfas under slutet av 1800-talet. 

I slutet av 1870-talet uppstod en väckelserörelse i USA, som främst om-
fattade studenter. Rörelsen stod KFUM nära och leddes av Luther D. Wis-
hard. Tillsammans med väckelsepredikanten Dwight L. Moody arrangerade 
Wishard 1886 en större konferens i Northfield, Massachusetts. En av del-
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tagarna, John R. Mott, formulerade vid samma tid studentväckelsens opti-
mistiska paroll ”Världens evangelisering i denna generation”. Den livaktiga 
amerikanska väckelserörelsen, inte minst Moodys predikoturnéer, gjorde 
intryck. Under sina turnéer framträdde Moody tillsammans med gospel-
sångaren Ira D. Sankey, vars populära sånger översattes till svenska och ut-
kom i flera upplagor. Moodys predikningar och Sankeys sånger erbjöd en 
anslående kombination. Luther D. Wishard besökte Uppsala i mars 1892 
efter en inbjudan från Studentmissionsföreningen. Han framträdde i en av 
universitetshusets lärosalar med ett föredrag om kristendomens ställning 
vid de asiatiska universiteten.

Även för de kristna studenterna blev förhållandena i USA en källa till 
inspiration. När Moody 1890 arrangerade ytterligare en studentkonferens i 
Northfield fick Nathan Söderblom möjlighet att deltaga och kunde därmed 
etablera en rad värdefulla kontakter, bland annat med Moody och Sankey. 
Han lärde dessutom känna John R. Mott, som vid denna tid framstod som 
ledare för den internationella kristna studentrörelsen. Mott var strategen och 
organisatören bakom det kristliga studentvärldsförbundet (World  Student 
Christian Federation), som konstituerades i samband med det tredje nord-
iska kristna studentmötet i Vadstena 1895. Till dess förste ordförande utsågs 
den svenske KFUM-ledaren Karl Fries.

Brittiskan Ruth Rouse, en annan av det kristliga världsstudentsamfundets 
främsta organisatörer, besökte Uppsala 1897 för att verka bland de kvinnliga 
studenterna. Karl Fries såg till att hon kom i kontakt med hans svägerska 
Florence Quensel, som var gift med teologen Oscar Quensel. Genom hennes 
förmedling fick Ruth Rouse kontakt med Kvinnliga studentföreningen, inom 
vilken en bibelstudiegrupp bildades. Föreningens ordförande, historikern 
Lydia Wahlström, genomgick en personlig omvändelse. Rouses verksamhet 
gav omedelbara resultat. Vid det fjärde nordiska kristna studentmötet, som 
hölls i danska Herlufsholm kort därefter, deltog många kvinnliga studenter. 
I samband med Studentmissionsföreningens tjugoårsjubileum 1904 återkom 
Rouse till Uppsala, där hon höll två välbesökta föreläsningar i Fyrishall re-
spektive Österplans kyrksal.

John R. Mott besökte Uppsala och Sverige flera gånger under 1890-talet. 
I samband med ett framträdande 1899 uttryckte han förundran över att 
den kristna studentrörelsen i Uppsala saknade gemensam ledning. Lördags-
föreningen, Studentmissionsföreningen och KFUM bedrev sina respektive 
arbeten oberoende av varandra, vilket innebar att man gick miste om de 
fördelar som följde av ett enat, samlat agerande. I maj 1901 konstituerades 
Uppsala Kristliga Studentförbund, varvid Motts önskan gick i uppfyllelse. 
Det nya förbundet utgjorde en sammanslagning av Lördagsföreningen, Stu-
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Uppsala Kristliga Studentförbund
Styrelsen i Uppsala Kristliga Studentförbund sammanträder under hösten 1908. Från vänster : 
Robert Sundelin, Paul Sandegren, Albert Wedberg, Per Hasselrot, Gustaf Aulén, Sven Sundberg, 
John Himmelstrand och Andrea Andreen.

dentmissionsföreningen, KFUM:s studentavdelning och Svenska nationalav-
delningen av Akademiska Frivilliges Missionsförbund i Uppsala. Organisa-
toriskt fortsatte de fyra föreningarna att verka som självständiga sektioner 
inom Förbundet. Senare tillkom ytterligare föreningar, som hade en likartad 
ställning. År 1904 grundades Uppsala Kvinnliga Studenters Kristliga För-
ening, som snart ändrade det något otympliga namnet till Kvinnliga Grup-
pen (KG). Kort därefter tillkom Studentkretsen för kyrkligt arbete, som 
avspeglade församlingsrörelsen inom domkyrkoförsamlingen. Vid det kon-
stituerande mötet deltog både Josef Källander och Claes Törner. Från 1906 
organiserade Studentkretsen arbetsuppgifter i församlingen åt sina stude-
rande medlemmar.

Erik Stave utsågs till förste ordförande i Uppsala Kristliga Studentför-
bund. Han efterträddes av Claes Törner, men därefter rekryterade man 
sina ordförande bland studenterna. Förbundet rymde således många inrikt-
ningar, såväl svensk väckelsereligiositet som anglosachsisk kristendom. Ge-
mensamt för alla var att man omhuldade en församlingskristendom, inte 
en kyrkokristendom. Påtaglig var vidare samhörigheten med den interna-
tionella kristna studentrörelsen. Kristliga Studentförbundet bedrev stora 
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delar av sin verksamhet i församlingshemmet Vindhem på Luthagsgärdet, 
vilket invigdes på hösten 1903. Törner hade varit den drivande kraften bak-
om församlingshemmets tillkomst, men medicinaren F.A. Gustaf Bergman 
svarade för finansieringen. Från 1905 började Uppsala Kristliga Studentför-
bund arrangera offentliga föreläsningar kring ämnen som sexuella problem, 
den sociala frågan i kristendomens belysning samt problemet religion och 
uppenbarelse.

Ungkyrkorörelsen och korstågen

Den snabba befolkningsökningen i Uppsala under 1800-talets sista decen-
nier hade förändrat villkoren för kyrkan, som tvingades utveckla nya arbets-
former. Domprosten Robert Sundelin framhöll gärna betydelsen av lekman-
nainsatser, eftersom församlingen i annat fall riskerade att reduceras till en 
ren organisation utan inre liv. Detta skulle i sin tur leda till att det kyrkliga 
engagemanget i stället skulle kanaliseras genom frikyrkorna. Kyrkan ställdes 
också inför utmaningen att nå ut till nya grupper, inte minst den fattigare 
delen av befolkningen. God hjälp fick man genom den tidigt bortgångne 
August Posses testamentariska donation om 50 000 kronor, vilken utgjor-
de grundplåten för Mikaelskapellet, som togs i bruk i början av 1890-talet 
(Mikael var Posses andranamn). Med hjälp av det nya kapellet hoppades 
församlingen kunna underlätta förmedlingen av evangeliet till den arbetan-
de befolkningen i stadsdelen Svartbäcken. Kort därefter invigdes kyrksalen 
vid Österplan, som hade ett likartat syfte. Kring sekelskiftet 1900 var J.A. 
Eklund vicepastor i domkyrkoförsamlingen. Han strävade efter att knyta 
de kristna studentföreningarna närmare församlingen, varvid han hade god 
hjälp av Törners goda kontakter. Över huvud taget skedde under Eklunds 
tid en förnyelse av församlingslivet, vilken fullföljdes av hans efterträdare 
Josef Källander. Tillsammans med Gävlepastorn, sedermera Västeråsbisko-
pen, Nils Lövgren framstod Eklund som centralgestalten inom den så kal-
lade församlingsrörelsen i slutet av 1800-talet.

Såväl tillkomsten av Uppsala Kristliga Studentförbund som församlings-
rörelsen inom domkyrkoförsamlingen utgjorde bakgrundsfaktorer till ung-
kyrkorörelsens framväxt under 1908 och 1909. En mer ideologisk förklaring 
utgjorde den optimistiska förnyelse av teologin, som framför allt förknippa-
des med Nathan Söderblom och Einar Billing. Genom deras insatser föränd-
rades synen på den historiska bibelkritiken, som inte längre betraktades som 
ett hot, utan som en förutsättning för en djupare förståelse av kristendomen. 
Tro och vetenskap behövde inte motsäga varandra. Åren kring 1905 inträdde 
ett maktskifte, varigenom Söderbloms och Billings nya teologi kom att do-
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minera fakulteten. Unionsupplösningen innebar att fokus överflyttades från 
nordiskt samarbete till värnandet av den svenska folkkyrkan. J.A. Eklund, 
som blev en av ungkyrkorörelsens främsta inspiratörer, hade mottagit be-
skedet om unionsbrottet med bestörtning och ilska. Händelsen utgjorde för 
honom en värdemätare på Sveriges kulturella och andliga utarmning; den 
visade hur förödande åttiotalsradikalismen hade verkat på den kristna tron 
och den humanistiska bildningen. Liknande opinioner gjorde sig gällande 
inom Uppsala Kristna Studentförbund, vilket fick till följd att de nordiska 
kristna studentmötena ersattes av renodlat svenska möten. Det första hölls 
1905 på Bjärka-Säby.

Under det andra svenska kristna studentmötet, som genomfördes i Hus-
kvarna sommaren 1907, började de nya idéerna märkas. Vid mötet fram-
trädde Einar Billing med ett föredrag om den uppenbarelseteologi som han 
senare samma år utvecklade i De etiska tankarna i urkristendomen. J.A. Ek-
lunds tal fick än större betydelse. Han hade ställt som villkor för sin medver-
kan att han skulle få tala om kyrkotanken och Svenska kyrkan. Anförandet 
innehöll en uppmaning till studenterna att bejaka kyrkans gemenskap och 
engagera sig i arbetet med att återuppbygga folkkyrkan. Trots kyrkans och 
nationens förfall uttryckte Eklund viss optimism: ”Hur mycket falaska, som 
än ligger öfver Vasatidens och Gustaf II Adolfs Sverige, det i tron kämpande 
evangeliska Sverige, det glöder dock kanske ännu i kolen.”

Huskvarnamötet följdes av en genombrottstid för Uppsala Kristliga Stu-
dentförbund, vars medlemsantal ökade från omkring 130 till över 200. Vid 
ingången av 1908 var tio procent av Uppsalastudenterna aktivt engagerade 
i den kristliga studentrörelsen. Medlemstillströmningen skedde samtidigt 
som det gick en formlig våg av andlig väckelse genom förbundet. Den främs-
te pådrivaren var Robert Sundelin, son och namne till den 1896 bortgångne 
domprosten och professorn i kyrkohistoria. Den yngre Sundelin hade kom-
mit hem från en studentmissionskonferens i Liverpool då han genomgick en 
krisartad religiös omvändelse. Han framträdde därefter som en kamplysten 
Gudsman, redo att sprida evangeliets förkunnelse. I ett brev till J.A. Eklund 
skrev han bland annat: ”Af en kvarlefva af Gustaf II Adolfs folk skall Gud 
göra åt sig ett utkoradt folk, ’ett folk af Konungar’, som ’skola lägga jorden 
under Guds och hans Smordes fötter’.” Sundelin lade sina studier åt sidan 
för att helt kunna ägna sig åt konfessionell verksamhet. En viktig roll för den 
tidiga ungkyrkorörelsen spelade predikanten Axel Lutteman, som från 1905 
verkade vid Mikaels kapellet. Han grep sig an arbetet för evangelisationen 
med stor entusiasm och hans predikningar samlade stora åhörarskaror. År 
1906 utsågs han till ordförande för KFUM och han kom därför att spela en 
ledande roll även inom Kristliga Studentförbundet.
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Ungkyrkorörelsens centralgestalt blev emellertid Manfred Björkquist, 
som hade inlett sina universitetsstudier 1902 och kort därefter anslutit sig 
till Kristliga Studentförbundet. Han engagerade sig särskilt i Studentmis-
sionsföreningen, i vars hägn han knöt kontakter med professorerna Hjalmar 
Danell, Adolf Kolmodin och Nathan Söderblom.

Inom Kristliga Studentförbundet växte under våren 1908 fram en vilja 
att även bedriva ett utåtriktat arbete för att sprida den optimistiska förkun-
nelsen att historiens Gud också var den levande Guden. Man enades om att 
under sommaren 1909 arrangera så kallade korståg genom landet. I maj 1909 
utgav Björkquist Kyrkotanken, som blev en programskrift för ungkyrkorörel-
sen. Han framhöll att kyrkan måste bygga på lekmannaengagemanget och 
utgöra en verklig folkkyrka. Den fick inte reduceras till en klasskyrka, par-
tikyrka eller representant för andra särintressen: ”Kyrkan vill samla i sig allt 
Sveriges folk, icke att det må bli endast ett kyrkfolk, utan på det att Sveriges 
folk må bli ett Guds folk genom Jesus Kristus.” I anslutning till detta pro-
gram blev ”Sveriges folk – ett Guds folk” ett slagord för den ungkyrkliga 
korstågsrörelsen. På Kristi himmelsfärdsdag i maj 1909 invigdes korstågen 
av femtiosex studenter under en gudstjänst i domkyrkan. Under sommaren 
besökte de upsaliensiska korsfararna, som reste parvis, 245 församlingar, för 
att predika. Korstågen sträckte sig från Norrbotten i norr till Gotland och 
Småland i söder. Korstågen upprepades under somrarna 1910 och 1911, då 
även de motsvarande kristliga studentförbunden i Stockholm, Göteborg och 
Lund medverkade.

I augusti 1909, sedan det första korståget hade avslutats, bildades en 
kyrklig frivilligkår inom Uppsala Kristliga Studentförbund, vars uppgift 
blev att organisera det praktiska kyrkliga arbetet med körsång, söndagssko-
lor, skolmorgonböner och sjukbesök. Inom denna kår aktualiserades frågan 
om att starta en egen ungkyrklig tidskrift. Resultatet blev Vår Lösen, ung-
kyrkorörelsens idé- och kamporgan, vars utgivning inleddes på nyåret 1910. 
Tidskriften var ideologiskt starkt präglad av Björkquist, som kvarstod som 
dess redaktör fram till 1926. I tidskriften medverkade inte bara kyrkomän, 
utan även politiska högermän – såväl representanter för Hjärneskolan i Upp-
sala som för Rudolf Kjellén, Adrian Molin och andra företrädare för den mer 
radikala Göteborgshögern. Kjellén var för övrigt Björkquists svärfar.

Björkquists nästa stora projekt blev inrättandet av en ungkyrklig utbild-
ningsinstitution, för vilket ändamål familjen Ekman på Bjärka-Säby läm-
nade ekonomiska donationer. Resultatet blev Sigtunastiftelsen, som invig-
des i samband med reformationsjubileet 1917. Folkhögskoleverksamheten 
inleddes omedelbart och i mitten av 1920-talet tillkom det humanistiska 
läroverket.
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Ungkyrkorörelsen ledde sitt ursprung från Uppsala Kristliga Student-
förbund, som i sin tur hade grundats under inspiration från den kristna 
världsstudentrörelsen. Med tanke på denna internationalistiska bakgrund 
kan ungkyrkorörelsens nationalistiska upptagenhet vid det svenska folkets 
uppgift och den svenska kyrkans historiska roll framstå som paradoxal. 
Men unionsupplösningen hade förändrat villkoren för det nordiska samar-
betet. Uppsala Kristliga Studentförbund ställde sig demonstrativt utanför 
det nordiska studentmöte som skulle hållas 1906 och man försökte övertala 
studenterna i Lund och Stockholm att göra likadant. I bakgrunden fanns 
Harald Hjärnes förening av nationalism och socialkonservatism, som utöva-
de inflytande på de yngre teologerna. Flera av dessa, däribland Söderblom 
och Billing, var medlemmar i den konservativa studentföreningen Heimdal. 
J.A. Eklunds ambition att omvandla Svenska kyrkan, ”fädernas kyrka”, till en 
verklig folkkyrka bidrog också till att överflytta fokus till kyrkans nationella 
sammanhang. Eklund anknöt gärna till Gamla testamentets berättelse om 
Israels folk, eftersom han ansåg att det svenska folket och dess kyrka också 
hade utkorats som ett Guds redskap. Allra tydligast hade detta kommit 
till uttryck under trettioåriga kriget, då svenskarna under Gustaf II Adolfs 
ledning hade genomfört ett korståg för lutherdomen. Gustaf II Adolf var 
överlag levande bland teologer och ungkyrkomän. Den 6 november 1914 bil-
dades en särskild Gustaf Adolf-förening i Uppsala med den tillträdande är-
kebiskopen Nathan Söderblom som ordförande. Föreningen syftade till ”att 
vårda Gustaf II Adolfs minne, företrädesvis genom att understödja evan-
geliska församlingar, helst inom katolska länder samt i allmänhet evangelisk 
diaspora-verksamhet”.

Manfred Björkquist var en av dem som anammade Hjärnes paroll ”för-
svar och reformer”, vilket fick ett konkret uttryck genom hans uppmärk-
sammade engagemang för pansarbåtsfrågan. År 1911 avgick högerregeringen 
under Arvid Lindmans ledning, varefter en liberal ministär under Karl 
Staaff tillträdde. Liberalerna hade utlovat reduceringar av försvarsansla-
get, vilket naturligtvis ogillades av försvarsvännerna. Missnöjet ledde till 
grundandet av Svenska pansarbåtsföreningen, vars syfte var att på privat 
väg insamla medel till pansarbåtar. Björkquist utfärdade i januari 1912 ett 
upprop med samma syfte och i Uppsala grundades en särskild pansarbåts-
kommitté under ledning av grosshandlaren Jard Emil Frykberg, senare en 
av initiativtagarna till bondetåget. Det fanns en viss oro för att Björkquists 
engagemang i försvarsfrågan och för pansarbåtarna skulle alienera ungkyr-
korörelsen från arbetarklassen och den politiska vänstern. Motivet bakom 
ungkyrkorörelsens försvarsengagemang var heller inte politiskt, utan något 
som följde av den kyrkouppfattning de omfattade. Den svenska särarten 
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måste värnas om svenskarna skulle kunna fullgöra det uppdrag de hade 
fått av Gud. Existensen av ett självständigt svenskt folk utgjorde förutsätt-
ningen för att det ungkyrkliga programmet ”Sveriges folk – ett Guds folk” 
skulle gå att förverkliga. Syftet med Nationalinsamlingen för pansarbåt var 
”framför allt att väcka ansvarskänsla för vårt lands framtid”, framhöll man 
i ett tidningsmeddelande. Dessa försök till nyansering accepterades inte på 
alla håll. På hösten 1914 gick exempelvis Arthur Engberg under en offentlig 
diskussion till hårt angrepp mot den nationella kallelselära som han ansåg 
vara ”nerven i den teologiska ståndpunkt, som man sett lanceras af biskop 
Eklund, professor Billing, rektor Björkquist och ur en mera världslig synvin-
kel af professor Kjellén”. Engberg fick dock svar på tal av flera ungkyrkliga 
företrädare, däribland Björkquist.

Statskyrka och frikyrka

Ungkyrkorörelsen utgjorde en inomkyrklig väckelserörelse och var befryn-
dad med den så kallade nya högkyrkligheten, vilken bröt igenom vid 1900- 
talets början. Särskilt Axel Lutteman inspirerades av den engelska högkyrk-
ligheten med dess liturgiskt-sakrala intresse. Av detta, liksom av den om-
huldade folkkyrkotanken, följde att ungkyrkorörelsen förhöll sig kritisk till  
frikyrkorna. Denna inställning omfattades av majoriteten inom Uppsala 
Kristliga Studentförbund, vars kyrkliga frivilligarbete uteslutande var inrik-
tat mot Svenska kyrkan. De frikyrkligt sinnade studenterna kände följakt-
ligen allt mindre samhörighet med Studentförbundet. Klyftan vidgades när 
J.A. Eklund höll ett tal om folkkyrkan i Göteborg i början av 1909, varvid 
han segervisst utbrast att ”frikyrkans tid är förbi, och nittonde århundra-
det blir ett folkkyrkans århundrade”. Debatten fortsatte under flera år och 
utsatte den inre sammanhållningen i Uppsala Kristliga Studentförbund för 
stora påfrestningar. Det var med blandade känslor som de frikyrkliga stu-
denterna lyssnade till J.A. Eklunds ”Fädernas kyrka” vid sammankomsterna, 
väl medvetna som de var om vilken kyrka som avsågs.

Frikyrkostudenterna krävde till slut att Kristliga Studentförbundet skul-
le ställa sig kyrkopolitiskt neutralt och att ungkyrklighetens rent ideologiska 
arbete endast skulle bedrivas inom kyrkliga frivilligkåren. I slutet av 1911 
arrangerades en öppen diskussion, där representanter för såväl den ungkyrk-
liga som den frikyrkliga sidan fick komma till tals. Alla insåg att faran var 
överhängande att Studentförbundet skulle splittras, vilket man å ömse sidor 
beklagade. Även de ungkyrkliga företrädarna medgav att frikyrkostudenter-
nas klagomål inte var ogrundade. Nathan Söderblom visade särskild förståel-
se och föreslog att en särskild frikyrklig frivilligkår, motsvarande den kyrk-
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Fädernas kyrka
I sitt föredrag vid det andra kristna svenska studentmötet i Huskvarna 1907 yttrade J.A. 
Eklund: ”Det är ledsamt att icke vara skald. Annars skulle jag sjunga om kyrkan. Och jag 
skulle sjunga en sång, som ännu ingen svensk diktare sjungit: en sång om min kyrka, Sveriges 
kyrka.” På våren 1909 uppfyllde han sin föresats. Resultatet blev ”Fädernas kyrka”, som 
han sände till Manfred Björkquist med anledning av studentkorstågen sommaren 1909. 
Eklunds text tonsattes av Gustaf Aulén och blev, genom sin förening av lutherdom 
och nationell stolthet, en kampsång för ungkyrkligheten. Gud hade tilldelat det svenska 
folket en särskild uppgift, precis som han en gång hade gjort med Israels folk. För att 
konkretisera denna nationella kallelselära anknöt Eklund gärna till trettioåriga kriget och 
Gustaf II Adolf, som hade stridit för det svenska folket, för lutherdomen och ytterst 
för Gud. ”Fädernas kyrka” infördes 1921 i tillägget ”Nya psalmer”, som kompletterade 
1819 års psalmbok. Den ingick även som psalm nummer 169 i 1937 års psalmbok. Inför 
utgivningen av 1986 års psalmbok föreslogs införandet av en tillrättalagd text, eftersom 
det nationalistiska budskapet ansågs föråldrat. Under hänvisning till upphovsrättslagen 
lyckades J.A. Eklunds släktingar förhindra textrevisionen. Följden blev i stället att ”Fäder-
nas kyrka” helt och hållet ströks ur psalmboken.

De första stroferna ur J.A. Eklunds originalmanuskript till ”Fädernas kyrka” i Uppsala univer-
sitetsbibliotek.
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liga, skulle bildas inom Studentförbundet. Det visade sig dock att sprickan 
var alltför djup. I den avgörande frågan – det vill säga de frikyrkligas krav 
att Kristliga Studentförbundet skulle iakttaga kyrkopolitisk neutralitet – var 
de ungkyrkliga inte beredda att kompromissa. Detta hade varit en omöjlig 
eftergift, eftersom de betraktade Studentförbundet som själva redskapet för 
att föra ut budskapet att Sveriges folk var ett Guds folk.

Uppsala Kristliga Studentförbund höll samman under ytterligare några 
månader. I början av mars 1912 hölls ett nytt möte, denna gång i KFUM:s 
lokal. Flera ledande företrädare för frikyrkosamfunden, däribland Paul Peter 
Waldenström, hade inbjudits för att diskutera med teologiska fakultetens 
professorer och företrädare för ungkyrkligheten. Debatten, som senare ut-
gavs i bokform, präglades av ömsesidig respekt, men i sakfrågan stod det 
klart att man hade nått vägs ände. Någon jämkning av ståndpunkterna var 
inte möjlig. Motsättningen framträdde ännu tydligare när Paul Peter Wal-
denström kort därefter höll två föredrag i Lutherska missionshuset, vilka 
han ägnade åt att utlägga statskyrkosystemets oförenlighet med en kristen 
åskådning.

En vecka efter debatten hos KFUM samlades tolv frikyrkliga studen-
ter i Lutherska missionshuset för att diskutera hur man skulle agera. Olika 
handlingsalternativ föreslogs. Vissa förordade en öppen brytning med Krist-
liga Studentförbundet, andra var benägna att antaga Söderbloms kompro-
missförslag, det vill säga att en frikyrklig frivilligkår skulle inrättas inom 
Studentförbundet. Resultatet blev att de tolv studenterna bildade en egen 
organisation, Frikyrkliga kretsen, samtidigt som man gav medlemmarna rätt 
att efter eget samvete avgöra om de parallellt ville kvarstå som medlemmar 
i Uppsala Kristliga Studentförbund.

Frikyrkliga kretsen etablerade omgående kontakter med frikyrkligt sin-
nade studenter i Göteborg och Lund. Efter en tids samråd beslutade man att 
bilda en nationell sammanslutning för frikyrkligt sinnade studenter. Vid ett 
möte i Lidingö missionshus sommaren 1912 bildades Fria Kristliga Student-
föreningen, varefter Frikyrkliga kretsen ombildades till en Uppsalaavdel-
ning av denna förening. Avsiktligt valde man att kalla sig Fria, inte Frikyrk-
liga, kristna studentföreningen, eftersom man inte ville stöta bort dem som 
inte intagit någon bestämd kyrkopolitisk ställning.

Nykterhetsföreningarna

På våren 1838 bildades Upsala Nykterhets-sällskap på initiativ av Skånepräs-
ten Paul Gabriel Ahnfelt, som var nära vän till Peter Wieselgren. Samman-
slutningen, som var Uppsalas första nykterhetsförening, var inte renodlat 
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akademiskt inriktad, men omkring hälften av medlemmarna utgjordes av 
studenter och universitetslärare. Föreningen upplevde ett stort uppsving 
under 1840 i samband med en föreläsningsserie som Wieselgren höll i Upp-
sala, varvid medlemsskaran tredubblades från 60 till 180. Vid samma tid 
tillkom även den första rent akademiska nykterhetsföreningen, som var helt 
begränsad till Östgöta nation. Inom denna krets var dess genomslag desto 
större, eftersom nästan hälften av nationens medlemmar anslöt sig.

Dessa första nykterhetsinitiativ blev inte långlivade. Verksamheten inom 
båda föreningarna upphörde under 1840-talets andra hälft. Det dröjde se-
dan några decennier innan nykterhetsrörelsen kunde göra några väsentliga 
inbrytningar bland studenterna. Absolutisten Nils Johan Björkman fram-
trädde 1875 med ett nykterhetsföredrag inför ett välbesökt Gustavianum 
och året därpå gästades Uppsala av den amerikanska predikanten och nyk-
terhetsivraren Eli Johnson. Till följd av detta kom den lokala nykterhetsför-
eningen Hoppets här till stånd. Lika lite som Upsala Nykterhets-sällskap 
var den någon renodlad akademisk förening men flera studenter – däribland 
Peter Wieselgrens son Magnus Wieselgren – tillhörde de drivande krafterna. 
Från studenterna inom Hoppets här utgick i november 1877 initiativet till 
bildandet av Studenternas Nykterhetsförbund. Till skillnad från Hoppets 
här var denna studentförening endast halvabsolutistisk, det vill säga man fö-
respråkade inte fullständig avhållsamhet från öl och vin. Föreningens stadgar 
formulerade saken sålunda: ”Hvarje ledamot är pligtig att afhålla sig från alla 
brända och destillerade dryckers begagnande, hvaremot ett måttligt bruk af 
jästa drycker må vara tillåtet.” Kärntruppen i föreningen utgjordes av mått-
lighetsivrande teologer, som gärna drack ”teologsoppa”, ett slags rödvinsbål.

Studenternas Nykterhetsförbund samlade från starten mellan sextio och 
sjuttio medlemmar. Under de följande åren bedrev man verksamhet i form 
av diskussionskvällar, samkväm och litteraturutgivning. Under det kvartsse-
kel som föreningen existerade innehades ordförandeskapet oftast av någon 
mer etablerad universitetslärare, till exempel juristen Carl Gustaf Ham-
marskjöld samt teologerna Martin Johansson och Waldemar Rudin. Från 
1891 till 1894 leddes föreningen av lektorn Ludvig Bergström och under de 
sista åren fram till det slutgiltiga avsomnandet kring sekelskiftet innehades 
ordförandeskapet av J.A. Eklund. 

År 1879 införde Olof Bergström Godtemplarorden i Sverige. Rörelsen 
växte snabbt och hade i slutet av 1880-talet drygt tusen loger med samman-
lagt mer än 40 000 medlemmar. Redan i början av 1880-talet hade de första 
godtemplarlogerna tillkommit i Uppsala och på våren 1887 gästades staden 
av Godtemplarlogens chef Edvard Wawrinsky. I ett föredrag propagerade 
han för den fullständiga absolutismen och vann bland annat studenten Johan 
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Bergman för sin sak. Denne grundade samma år Uppsala blåbandsförening 
tillsammans med latindocenten Nils Nilén och orientalisten Emil Lindberg, 
vilka tillhörde de ledande medlemmarna i både Verdandi och Studenter och 
Arbetare. Nilén utsågs till föreningens förste ordförande. 

Johan Bergman tog flera andra initiativ för att introducera nykterhetsrö-
relsen bland studenterna. På våren 1888 utfärdade han ett upprop om teck-
nande av bidrag för Nykterhetsvännernas studenthem, vilket upprättades 
året därpå sedan olika donationer influtit. Senare samma år utlyste han ett 
diskussionsmöte på Gillet, där frågan ”Bör studenten deltaga i arbetet för 
absolut nykterhet?” avhandlades. Mötet, där medicinaren Wilhelm Wretlind 
var huvudtalare, blev ingen större framgång. Endast ett fåtal studenter in-
fann sig, vilket föranledde en tidning att elakt påpeka att detta i sig utgjorde 
ett svar på kvällens diskussionsfråga. Bergman lät sig inte nedslås utan kon-
stituerade drygt en vecka senare Studenternas Helnykterhetssällskap, vilket 
skulle verka för absolut nykterhet. Grundandet skedde med avsikt den 30 
november 1888, dels för att hedra helnykteristen Carl XII, dels för att göra 
en markering mot de starka dryckernas närvaro vid studenternas traditio-
nella firande av kungens minne.

Till skillnad från Studenternas Nykterhetsförbund förordade Studenter-
nas Helnykterhetssällskap total avhållsamhet från alkohol i alla dess former. 
Ambitionen var att medlemmarna, vilka redan tillhörde någon av nykter-
hetsrörelsens olika grenar, parallellt skulle kunna kvarstå som medlemmar 
i den respektive moderförening de tillhörde. Grundarna var tolv studen-
ter (av vilka nio deltog vid det konstituerande mötet). Bland dem märktes, 
förutom Johan Bergman och tidningsmannen Manne Hammargren, Maria 
Folkeson, Emil Lindberg och Karl Arvid Westling. Dessutom inträdde redan 
vid grundandet två personer som vid tillfället inte längre bedrev akademis-
ka studier, men som umgicks i studentkretsarna. Det var kamreren Torsten 
V. Hollstrand och litteratören Karl Petter Rosén (”Jödde i Göljaryd”).

Verksamheten bestod huvudsakligen av diskussionskvällar, vanligtvis in-
terna men vid några tillfällen även offentliga. Föreningen hade en stark bas 
i Nykterhetsvännernas Studenthem. På våren 1892 anordnade Studenternas 
Helnykterhetssällskap en offentlig diskussion tillsammans med Studenter-
nas Nykterhetsförbund. Redan året dessförinnan försökte den sistnämnda 
föreningen få till en sammanslagning av de båda sällskapen. Tanken var att 
den nybildade föreningen skulle ha en hel- respektive en halvabsolutistisk 
sektion, men propån avvisades av helnykterhetssällskapet. Ett visst samar-
bete förekom dock under 1890-talet, men verksamheten inom Studenternas 
Nykterhetsförbund avtynade. Det gick så långt att Helnykterhetssällskapet 
diskuterade om man skulle antaga Nykterhetsförbundets namn, eftersom 
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uppfattningen var att dess verksamhet hade upphört. Så blev inte fallet och 
Nykterhetsförbundet hämtade sig något. I mars 1897 talade exempelvis Paul 
Peter Waldenström på inbjudan av förbundet. Men uppryckningen var en-
dast temporär. Studenternas Nykterhetsförbund förtecknades i studentka-
talogen fram till och med hösten 1902, men då med tillägget att något sam-
manträde inte hade hållits på flera år.

Studenternas Helnykterhetssällskap lyckades bättre med sin verksam-
het. På initiativ av teologistudenten Elof Ljunggren fattade man i december 
1895 beslut om att inleda utgivningen av tidningen Polstjärnan, vars första 
nummer utkom i januari följande år. Kort därefter tog sällskapet initiativ 
till att bilda Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund (SSUH). 
I Uppsala arrangerade sällskapet särskilda nykterhetsfester på första maj, 
till vilka man inbjöd Studenternas Nykterhetsförbund, KFUM och Sveri-
ges Framtid. År 1898 kunde sällskapet fira sitt tioårsjubileum och arbetet 
fortgick därefter oförtrutet. Diskussionskvällarna utgjorde fortfarande en 
väsentlig del av verksamheten och tack vare finansiellt bistånd från bland 
annat godtemplarna kunde man bjuda in internationella talare. Ett villkor 
för dessa bidrag var att Uppsalastudenterna skulle missionera för nykter-
hetsfrågan även i Lund, där ett motsvarande sällskap tillkom 1899. För att 
effektivisera organisationen beslutade Uppsalasällskapet just före sekelskif-
tet 1900 att inrätta ett antal olika sektioner, däribland en som enbart ägnade 
sig åt att sprida föreningens många publikationer.

År 1900 bröt Studenternas Helnykterhetssällskap med centralorganisa-
tionen SSUH, framför allt till följd av personliga motsättningar. Sällskapet 
utsåg detta år sin ordförande Anders Lidström till sin representant i SSUH:s 
styrelse i stället för Elof Ljunggren. Denne innehade ordförandeskapet i 
SSUH, men blev detroniserad genom detta beslut. Inom Studenternas Hel-
nykterhetsförbund var emellertid opinionen så stark mot att över huvud ta-
get ingå i en centralorganisation av SSUH:s slag att föreningen fattade beslut 
om utträde. Därmed kunde Ljunggren kvarstå som ordförande i SSUH, som 
i stället bildade lokalavdelningen Uppsala Studenters Nykterhetsförening. 
Under ett par år verkade dessa båda studentföreningar sida vid sida, men 
snart började man inom helnykterhetssällskapet att diskutera frågan om ett 
återinträde i SSUH. På våren 1905 uppgick Nykterhetsföreningen i Helnyk-
terhetssällskapet, sedan detta fattat beslut att åter bli en lokalavdelning inom 
SSUH. Sammanslagningen och återinträdet blev framgångsrik och följden 
blev att medlemsantalet ökade markant, från 146 till 373 på bara ett år.

Föreningen Sveriges Framtid utgjorde ingen nykterhetsförening i egent-
lig mening, men dess syfte var att ”upptaga och fullfölja striden mot några 
af vårt lands farligaste fiender, det otyglade njutningsbegäret och det slös-
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aktiga lefnadssättet, för att sålunda bidraga till, att det svenska folket må 
blifva ett till kropp och själ friskt, ett enigt och lyckligt folk”. Föreningen 
skapades på initiativ av kaptenen och renlevnadsmannen Rolf Schenström, 
som framträdde som föredragshållare på Gillet i februari 1893. Han talade 
över ämnet ”Sverige en gång stort” och redan då visste ryktena att berätta 
att han ämnade grunda en förening, som aktivt kunde verka för att dygder 
som sparsamhet och återhållsamhet kom till heders bland svenskarna. Bland 
initiativtagarna till Sveriges Framtid, som konstituerades i mars 1893, ingick 
språkforskarna J.A. Lundell, Karl Uno Nylander och Ludvig Bergström. Till 
ordförande utsågs professorn i psykiatri, Gustaf Kjellberg, som dock avled 
efter bara några månader. Berättigade till medlemskap var alla män och 
ynglingar som ville iakttaga och leva efter föreningens grundsatser. Från och 
med februari 1894 accepterades även kvinnliga medlemmar. Verksamhe-
ten präglades av sammankomster med föredrag, men man ordnade även 
utflykter till Grindstugan och Polacksbacken. Från våren 1895 till hösten 
1897 utgav föreningen tidningen Sveriges Framtid. Föreningen hade sitt säte i 
Uppsala men en lokalavdelning i Lund bildades i april 1893.
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Exercitier och studentidrott

Under 1600-talet inrättades ett antal praktiska övningsämnen vid 
universitetet. Det huvudsakliga syftet var att erbjuda träning för unga 

adelsynglingar i de färdigheter, som för dem ansågs nödvändiga. Dessa så kal-
lade exercitier (av latinets exercitium, ”övning”) kunde röra moderna språk 
– vilka var viktiga att lära för framtida innehavare av diplomat- och emissa-
riebeställningar – men också agilitas corporis, det vill säga ridning, fäktning 
och dans. Innan dessa exercitier infördes i Uppsala var välbeställda svenska 
studenter tvungna att studera utomlands. Detta var inget lyckligt förhål-
lande vare sig för staten, universitetet eller den enskilde.

Under 1800-talets första hälft skedde flera förändringar som berörde ex-
ercitieämnena. År 1837 beslutades att dansmästarbefattningen skulle indra-
gas i samband med den dåvarande innehavarens avgång. Tjänsten upphörde 
således när Jonas Kullenberg avled 1844. Vid samma tid upphörde språkun-
dervisningen inom exercitieinstitutionen. Israel Strömberg, som avled 1837, 
blev den siste tyske språkmästaren. Nio år senare dog även Carl Fredric  
 Lignell, universitetets siste franske språkmästare. I stället för dessa platser 
inrättades adjunkturer i tyska och italienska respektive franska och engel-
ska. I teorin utgjorde således dessa adjunkturer fortsättningen på de gamla 
språkmästarbefattningarna, men i praktiken motsvarade språkmästarna 
snarare de utländska universitetslektorerna, som började undervisa 1889. 
Indragningen av språkmästarbefattningarna visade att även de moderna 
språken kunde utgöra legitima föremål för vetenskapliga studier.

Allt sedan 1684 hade det vidare funnits en ritlärare vid universitetet. 
Under flera decennier vid 1800-talets mitt innehades denna befattning av 
Johan Way, som dock huvudsakligen ägnade sig åt grundläggningen av uni-
versitetets konstmuseum. Han avgick, åttio år gammal, 1872 och dog föl-
jande år. Efter hans avgång begränsade kanslern ritlärarens ansvarsområde 
till tre uppgifter: ombesörja undervisningen i ritkonst, vara behjälplig när 
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universitetets lärare behövde illustrera sina vetenskapliga verk med bilder 
och tjänstgöra som amanuens vid museet för bildande konst. Det skulle visa 
sig vara svårt att finna en kandidat vars kompetens motsvarade dessa arbets-
uppgifter; det gällde särskilt någon som kunde förena en ritlärares nödvän-
diga teckningsskicklighet med den erforderliga konsthistoriska kompetens 
som krävdes för amanuensbefattningen. Formellt avskaffades ritmästarbe-
fattningen eftersom Birger Lignell – som utnämndes 1874 – i universitets-
katalogen benämndes teckningslärare. Lignell avled efter bara tre år och 
efterträddes av Carl Gustaf Holmgren, som innehade tjänsten under drygt 
tre decennier. Holmgren, som var en framstående och produktiv konstnär 
med landskapsvyer och porträtt som specialiteter, blev i praktiken ett slags 
extralärare i konsthistoria. När han gick i pension 1909 drogs tjänsten in, 
men ersattes dels av ett arvode till en ritlärare, dels av en amanuensplats vid 
konstmuseet. Till förste ritlärare enligt det nya systemet utsågs 1912 teckna-
ren Sigrid Ohlsson-Persson, som under flera år hade framställt vetenskapliga 
teckningar vid olika institutioner. 

I mitten av 1880-talet tillkom ytterligare ett färdighetsämne, vilket i 
praktiken, om än inte formellt, tillhörde exercitierna, nämligen pedagogisk 
slöjd. Det var universitetets rektor Carl Yngve Sahlin som 1886 föreslog 
inrättandet av en akademisk slöjdverkstad, vilket vann konsistoriets gil-
lande. En lämplig lokal fanns tillgänglig, nämligen Orangeriet i nuvarande 
Linnéträdgården, som Östgöta nation var i färd att utrymma. Byggnaden 
genomgick sommaren 1886 en renovering för sitt nya ändamål, varvid hyvel-
bänkar och svarvstolar förvärvades genom medel från reservfonden. Till fö-
reståndare utsågs snickaren Carl Otto Rydelius, som erhöll en tjänstebostad 
i Östgöta nations tidigare vaktmästarbostad. Under den första terminen, 
hösten 1886, lockade akademislöjden hela 143 deltagare, men sedan minska-
de intresset. Slöjdverkstaden var tillgänglig även för icke-studenter och flera 
damer deltog i verksamheten. I slutet av 1880-talet blev nyttan av och kost-
naden för slöjdinrättningen öppet ifrågasatt i pressen, men tidningen Fyris 
framhöll dess nytta, eftersom den erbjöd studenterna möjlighet till motion 
och fysisk träning. Rydelius ingrep själv i debatten, varvid han påpekade att 
avgiften var låg i förhållande till utbytet. Slöjden fanns kvar i Orangeriet 
fram till 1897, då verksamheten flyttade till en förhyrd lokal vid Bredgränd.

Till de praktiska färdighetsämnena kan även räknas de föreläsningar i 
krigsvetenskap, som anordnades i början av 1890-talet. Bland föreläsarna 
fanns Knut Bildt och Hugo Jungstedt, båda kaptener i generalstaben. De 
talade kring ämnen som 1813 års krigshistoria, den nationella rörelsens upp-
komst i Preussen och nutidens krigföring med hänsyn särskilt till ett krig i 
Sverige. 
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Kroppsövningar och akademigymnastik

Linggymnastikens genombrott medförde en viss förändring av exercitie-
institutionens karaktär och inriktning under 1800-talets första hälft. De 
ridderliga övningarna fick lämna plats för kroppskultur, idrott och fysisk 
fostran. Under 1700-talets senare del hade Carl Porath väsentligt höjt nivån 
på den upsaliensiska fäktundervisningen. År 1812 utnämndes Gustaf von 
 Heidenstam till fäktmästare. Han var lärjunge till Ling, varför gymnastik 
utgjorde hans huvudintresse. Av den nye kanslern, kronprins Carl Johan, 
erhöll von Heidenstam omgående tillåtelse att börja anställa gymnastik-
övningar vid universitetet. Kort därefter inreddes kupolen i Gustavianum 
till Uppsalas första gymnastiksal. Kupolens ursprungliga interiör från Olof 
Rudbecks anatomiska teater hade rivits under 1800-talets första decennium, 
varefter salen blivit avdelad i höjdled, sedan ett golv hade inlagts i höjd med 
den översta läktarraden. Gymnastikövningar anställdes även i Gustavianums 
trädgård, där von Heidenstam anordnade en regelrätt gymnastikpromotion 
1813 varvid förtjänta deltagare promoverades till ”gymnastices magistrar”. 
Mönstret hade han hämtat från de simpromotioner, som började anordnas 
vid samma tid. Från och med 1820-talet var dock gymnastikverksamheten 
förlagd till exercitiehuset, eftersom brandsäkerhetsföreskrifterna i Gustavia-
nums kupol var mycket rigorösa; i omedelbar anslutning till gymnastiksalen 
låg universitetsbiblioteket med dess skatter samt Augsburgska konstskåpet.

Redan i början av 1820-talet hade gymnastikintresset spridit sig till stu-
dentnationerna; vid Östgöta nation grundades ett gymnastiksällskap. Både 
Göteborgs och Västmanlands-Dala nationer uppförde inom det följande de-
cenniet gymnastiksalar i sina nationshus. Nationsgymnastikens storhetstid 
varade fram till seklets mitt, men gick sedan tillbaka. En bidragande orsak 
till detta var att den framväxande skarpskytterörelsen lockade många stu-
denter till fysiska övningar av annat slag än gymnastiska. Krimkriget hade 
under 1850-talet aktualiserat försvarsfrågan, vilket hösten 1860 ledde till att 
skarpskytteföreningar bildades i Göteborg och Stockholm. Vid den nordiska 
festen 1861 lanserade adjunkten G.K. Hamilton ett förslag om att inrätta va-
penövningar inom Uppsala studentkår. Förslaget föll i god jord och en kom-
mitté inom studentkåren framlade kort därefter ett Betänkande angå ende 
vapenöfningar inom student-corpsen (1861). Kåren uppdrog åt nationerna att 
uppföra listor över intresserade medlemmar. Gensvaret var stort; inte mind-
re än 287 studenter anmälde sin vilja att deltaga. Vid ett möte på Gustavia-
num i april konstituerades därefter Upsala studentkårs skarpskytteförening. 
Syftet var ”att genom vapenöfningar vid universitetet i sin mon verka för 
utvecklingen af krafter till Fosterlandets försvar”. Alla akademiska medbor-
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gare, både lärare och studenter, ägde rätt att inträda i föreningen. Medlem-
marna delades in i två kategorier: de som deltog i vapenövningarna kallades 
skarpskyttar, medan de som endast bidrog ekonomiskt benämndes medlem-
mar. G.K. Hamilton blev föreningens förste ordförande, men han övergick 
knappt ett år senare till universitetet i Lund. Under kortare perioder led-
des föreningen därefter av Carl Benedict Mesterton och Per Hedenius, men 
från 1866 innehades ordförandeskapet av Frithiof Holmgren. Allt sedan 
grundandet hade man strävat efter att erhålla officiell sanktion som kårens 
och nationernas skytteförening. Till en början bemöttes föreningens pro-
påer något kallsinnigt, men 1866 beslutade kårens direktion att nationernas 
kuratorer skulle utfärda inbjudningar till föreningen inför varje ny termin. 
Året därpå inrättades en särskild musikcorps, ledd av Einar Löfstedt, inom 
skarpskytteföreningen. Genom hela 1860-talet samlade föreningen årligen 
omkring 200 skarpskyttar till övningar i skog och mark, men sedan svalnade 
intresset. Formellt upplöstes inte skarpskytteföreningen förrän i december 
1881, varvid beslutades att alla handlingar skulle överföras till universitets-
biblioteket eller studentkårens bibliotek samt att alla övriga tillgångar skulle 
tillfalla Upsala stads skyttegille.

Gymnastiken undanträngde successivt fäktningen som huvudämne för 
den akademiska idrottsundervisningen, trots att von Heidenstams efterträ-
dare Constantin August Osbeck var en varm vän av denna sport. Fäktning-
ens minskade betydelse avspeglade det faktum att exercitiernas främsta 
syfte inte längre bestod i fostrandet av adelsynglingar. År 1872 beviljade 
riksdagen, efter anhållan från konsistoriet, en löneförhöjning om 1 000 kro-
nor till fäktmästaren. Dessutom utverkades ett mindre löneutrymme om 
500 kronor till en biträdande gymnastiklärare. Med den höjda lönen följde 
att fäktmästarens tjänstgöringsskyldighet utökades. Tolv timmar i veckan 
skulle han – utöver de ordinarie vapenövningarna – undervisa i gymnastik. 
Till hans förmåner hörde dessutom en tjänstebostad i exercitiehuset. När 
byggnaden revs i slutet av 1870-talet utgick i stället en årlig hyresersättning 
om 600 kronor. Reformeringen av gymnastiklärarbefattningen sammanföll 
i stort sett med den driftige Alfred Littorins tillträde av befattningen. På 
konsistoriets begäran infördes även ett inspektorat över gymnastikinstitu-
tionen. Frithiof Holmgren blev 1873 den förste innehavaren av detta ämbete. 
Under femtio år hade den akademiska fäkt- och gymnastikundervisningen 
bedrivits i exercitiehuset. År 1869 tog läroverket sin nya skolbyggnad vid 
Skolgatan i bruk. Till den nybyggda gymnastiksalen, som var utrustad med 
moderna redskap och ribbstolar, förlades några år senare även den akade-
miska gymnastikundervisningen. För vapenövningarna användes dock exer-
citiehuset genom hela 1870-talet
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Utan överdrift kan man säga att akademigymnastiken inträdde i ett nytt 
skede i början av 1870-talet. Såväl gymnastikläraren Littorin som inspektorn 
Holmgren framstod som verkliga ledargestalter och den nya gymnastiksalen 
i läroverket erbjöd tillgång till modern utrustning. Vid Upsala Läkareför-
enings högtidsdag i september 1873 höll Frithiof Holmgren det sedermera 
utgivna föredraget Några ord om vigten och betydelsen af kroppsöfningar, där 
han försökte lägga en teoretisk grund för gymnastikengagemanget. I anslut-
ning till Darwins tankar om kampen för tillvaron underströk han den fy-
siska träningens nytta. Nationerna kämpade inbördes och för att stå sig väl i 
denna tävlan måste folkstammen stärkas genom idrott. Han tillstod att det 
låg i den mänskliga naturen att utföra sysslor med minimal muskelansträng-
ning, vilket innebar att intellektuellt arbete ledde ”till förslappning och 
ofullständig utveckling af muskulaturen, – en förkrympt natur”. Universi-
tetets exercitieämnen hade, påpekade Holmgren, inrättats som en motvikt 
mot det ensidigt intellektuella arbetet. Han föreslog därför att varje student, 
som ett första steg, skulle beredas möjlighet till kostnadsfri gymnastikun-
dervisning. Idrotten utgjorde, menade han, nyckeln till ”vårt folks förädling 
och bestånd”.

Holmgren återkom till ämnet i ytterligare en pamflett, Tankar om 
kroppsöfningar såsom ett af vårt folks angelägnaste behof (1881). Denna gång 
föreslog han bland annat att ”universitetets statuter borde reservera en viss 
tid på dagen för kroppsöfningar, en tid på hvilken inga föreläsningar eller 
andra öfningar fingo förekomma”. Holmgren fick stöd av psykiatriprofessorn 
Gustaf Kjellberg, som i flera skrifter beklagade frånvaron av kroppsövningar 
vid skolor och universitet. I Om ungdomens fysiska fostran förr och nu (1876) 
framhöll han de brittiska undervisningsanstalterna som efterföljansvärda 
exempel. I England ägnade sig skoleleverna nämligen åt lekar och bollspel 
flera timmar varje dag, medan man i Sverige bedrev gymnastik och vapen-
övningar endast några timmar i veckan. Kjellberg utgick från en uttalat 
nationalistisk ståndpunkt i det han framhöll kroppsövningarnas betydelse 
för nationen som helhet. Han underströk särskilt studenternas betydelse i 
sammanhanget: ”Högskolans ungdom bör gå i spetsen, då det gäller att egna 
tacksamhetens första gärd åt fäderneslandet, och det kan derföre ej innebära 
någon orimlig fordran, att hvarje yngling, som är fri från lyte, bör under den 
tid han åtnjuter statens undervisning dagligen öfva och utbilda sin kropp, 
och jemväl lära sig de vapens bruk, hvarmed han kan blifva kallad att en 
gång värna sitt fosterland.”

Bland dem som inspirerades av Frithiof Holmgrens tillämpning av dar-
winismen fanns läraren vid Gymnastiska centralinstitutet, Viktor Balck, en 
av den svenska idrottsrörelsens pionjärer och första eldsjälar. För Balck, som 
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grundade en rad idrottsföreningar och tidskrifter, utgjorde darwinismen ett 
sätt att motivera införandet av tävlingsprincipen inom idrotten. Balck läm-
nade avtryck även i Uppsala. I mars 1898 föreläste han på Norrlands  nation 
och underströk att folkets fysiska fostran var en lika angelägen uppgift som 
dess andliga. Idrotten utgjorde en nationell uppgift och om studenterna 
skulle engagera sig för dess sak vore mycket vunnet. Han använde, liksom 
Kjellberg, gärna England som ett föredöme och anslöt sig till uppfattningen 
”att i vår civilisation är det sporten som håller England uppe”. Frey Svenson, 
som innehade psykiatriprofessuren i början av 1900-talet, framhöll i likhet 
med Kjellberg den fysiska träningen ”såsom ett af de viktigaste medel att 
under ofta ansträngande och tröttande studier samt i öfrigt ett stillasittande 
lif bevara kropps- och själskrafter vid full vigör”.

Om Frithiof Holmgren således lade ett slags teoretisk grund för den aka-
demiska gymnastiken svarade Alfred Littorin för de avgörande praktiska 
insatserna. Han hade övertagit befattningen som gymnastikmästare 1870 
och hans verksamhet ledde hösten 1874 till bildandet av Upsala studenters 
gymnastiska förening. Den drivande kraften bakom föreningens tillkomst 
var dock Frithiof Holmgren. Han såg till att den fick en mycket informell 
struktur; enligt hans mening var det överflödigt att hålla möten utöver 
själva idrottsverksamheten. Några protokoll fördes inte heller, men nyheter 
förmedlades via medlemstidningen Gymnastgrisen, som huvudsakligen re-
digerades av historikern Sam Clason och medicinaren Vilhelm Hultkrantz. 
Föreningen nådde snabbt stora framgångar på nationell nivå, bland annat vid 
den andra gymnastikfesten i Göteborg 1878. I maj året därpå stod Uppsala 
värd för den tredje gymnastikfesten, varvid roddtävlingar genomfördes på 
Fyrisån och en fotbollsmatch mellan upsaliensare och göteborgare spelades 
på Polacksbacken. De gymnastiska övningarna bevittnades av tusentals per-
soner. På kvällen gavs sexa på Gillet och tal hölls av både Frithiof Holmgren 
och Alfred Littorin.

Förutom gymnastik bedrev föreningen rodd, spjutkastning, bollspark-
ning (ett slags primitiv fotboll) samt under vinterhalvåret skridskoåkning. 
Dessutom försökte föreningen introducera cricket, men synbarligen utan 
större framgång. Även skidåkning förekom i föreningens regi under 1870- 
talet, men denna sport var fortfarande okänd för de flesta utöver de norr-
ländska studenterna. 

Lokalfrågan utgjorde ett återkommande problem under slutet av 1800- 
talet, eftersom såväl läroverkets som nationernas gymnastiksalar ofta var 
uppbokade. Efter många turer tillkom Gymnastikhuset (”Svettis”) 1910, vil-
ket fick avgörande betydelse för den akademiska gymnastiken, som dessför-
innan hade upplevt några svåra år. Eldsjälarna Frithiof Holmgren och Alfred 
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Littorin, som hade avlidit 1897 respektive 1905, lämnade ett stort tomrum 
efter sig. Reinhold von Friesendorff, som var fäktmästare och gymnastiklä-
rare under mellanperioden (1905–10), hade ingen avundsvärd uppgift.

I början av 1910-talet, sedan lokalfrågan äntligen lösts, inträdde gymna-
stiken i ett dynamiskt skede. Gymnastikföreningen genomgick en reorgani-
sation, varvid namnet ändrades till Uppsala Studenters Gymnastikförening. 
Ledningen för verksamheten övertogs av Hjalmar Ekstedt, som samma år 
hade efterträtt von Friesendorff som universitetets gymnastiklärare. Gym-
nastikföreningen organiserade eliten bland universitetets gymnaster och ut-
gjorde således ett komplement till den allmänna gymnastikträningen, som 
var öppen för samtliga studenter och universitetslärare. Ekstedt grep sig an 
uppgiften med stort engagemang och resultaten uteblev inte. Deltagaranta-
let vid gymnastikövningarna mångdubblades och vid Stockholmsolympia-
den 1912 ingick sjutton Uppsalagymnaster i Sveriges omkring hundra man 
starka gymnastiktrupp. Den allmänna verksamheten blev inte samma succé 
som elitgymnastiken. Föreningens styrelse var inte nöjd med vare sig delta-
garantalet eller intresset för gymnastiken bland det stora flertalet studenter. 
I ett ”Upprop till Upsala studenter” försäkrade styrelsen på hösten 1914 att 
föreningen inte utgjorde något ”strängt slutet sällskap”, utan tvärtom riktade 
sig till alla studenter oavsett gymnastiska färdigheter. Eftersom ”det under 
föregående år visat sig beklagligt svårt för studenter, som önskat inträde i 
föreningen, att komma sig för därmed på egen hand” fann man sig föranlåten 
att utfärda en särskild inbjudan till ett ordinarie gymnastikpass. Samtidigt 
riktade man en ”allvarlig maning” till studenterna att ”betänka de möjlig-
heter till fysisk utveckling, som bjudes dem”, varvid man tillade att särskilt 
medicinarna borde föregå med gott exempel.

År 1910 bildades även Uppsala Kvinnliga Studenters Gymnastikförening 
på initiativ av bland andra Hildur Arpi, dotter till museiamanuensen Rolf 
Arpi. Vid ett par tillfällen i veckan anordnade föreningen gymnastik för 
såväl kvinnliga studenter som andra intresserade. De som inte var studenter 
fick erlägga en högre avgift för att avlöna gymnastiklärarinnan. Från 1910 till 
1912 leddes övningarna av Elin Odencrants, därefter av Hildur Arpi. Elin 
Odencrants tillhörde Sveriges främsta kvinnliga gymnaster och ingick i den 
svenska OS-truppen 1912. En varaktig lösning för de kvinnliga studenternas 
gymnastikundervisning tillkom inte förrän 1940, då lönen för den biträdande 
gymnastikläraren i stället överflyttades till en kvinnlig gymnastiklärarinna.
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Exercitiehuset och ridstallet

Den akademiska ridundervisningen, vars anor sträcker sig tillbaka till 1663, 
var fram till slutet av 1870-talet förlagd till exercitiehuset. Byggnaden be-
stod av en envånings bostadslänga som var försedd med två flygelbyggnader. 
Den östra flygeln användes som stall och sadelkammare, medan ett ridhus 
var inrymt i den västra. Genom ett privilegium från 1813 hade sex Ströms-
holmshingstar blivit tillgängliga för ridundervisningen under åtta och en 
halv månad varje år. Merparten av ridövningarna ägde rum på gårdsplanen, 
som i söder avgränsades av en halvcirkelformad mur.

Stallmästaren hade i pengar räknat inget furstligt arvode (1872 erhöll han 
750 kronor), men därtill kom förmånen av tjänstebostad i exercitiehuset. 
Befattningen innehades under nästan ett halvt sekel av Carl Gustaf von 
Bahr, systerson till Malla Silfverstolpe. Under hans långa tjänstgöringstid 
pågick ständiga diskussioner om stallinrättningens utformning och omfatt-
ning. Detta var ingenting nytt, ridinstitutionen hade på grund av kostna-
derna länge varit den minst populära av exercitierna. Såväl under 1600- som 
1700-talet hade röster höjts inom universitetet för dess avskaffande och un-
der Carl XII:s krig hade verksamheten legat nere.

År 1862 föreslog konsistoriet att ridinstitutionen skulle avskaffas, men 
Kungl. Maj:t beslutade endast att frågan skulle utvärderas i samband med den 
dåvarande stallmästarens pensionering. Vid denna tidpunkt hade von Bahr, 
som bland studenterna var känd under öknamnet ”Halvbarbaren”, redan fyllt 
sextiosex år. Hans pensionsavgång väntades således ske inom den närmaste 
framtiden, men i själva verket kvarstod han i tjänst intill dess han var åttio år 
fyllda. Detta var knappast till båtnad för ridundervisningen, som inte upp-
levde någon storhetstid under den åldrige stallmästarens egid. Deltagaranta-
let var mycket lågt och de sex Strömsholmshingstarna räckte av allt att döma 
mycket väl för att täcka behoven. I merparten av akademistallets spiltor stod 
inte hästar, utan kor och får. Under hela 1870-talet fortgick diskussionen om 
ridinstitutionens framtid, i synnerhet sedan det stod klart att exercitiehuset 
skulle rivas för att lämna plats för det nya universitetshuset. Ridentusiasterna 
kastade lystna blickar mot Linnéträdgården, som Östgöta nation var i färd 
att utrymma. Det ansågs dock vara föga pietetsfullt mot Olof Rudbeck och 
Carl von Linné om deras botaniska trädgård skulle förvandlas till ett gödsel-
upplag. I stället anhöll universitetet om att få lösa in de tomter som låg på 
andra sidan järnvägen mellan de tilltänkta förlängningarna av S:t Pers- och 
 Jernbrogatorna, vilka bedömdes som en lämplig plats för det nya ridhuset.

När stallmästaren von Bahr avgick i januari 1877 hade ännu ingen lösning 
av stallfrågan uppnåtts. Såväl en särskild kommitté som drätselnämnden 
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föreslog att stallet och ridskolan antingen skulle upphöra som akademisk 
inrättning eller att universitetets åtagande skulle inskränkas till upplåtan-
det av en lämplig plats för ett stall. Vidare framhöll man att universitetet 
”måtte utan hänsyn till frågan om ridinstitutionens ordnande” erhålla rätten 
att riva det befintliga exercitiehuset, eftersom platsen behövdes för det nya 
universitetshuset. Konsistoriet ställde sig i början av 1878 bakom förslaget 
att indraga ridskolan. På grund av osäkerheten kring inrättningens fram-
tid utsågs ingen ordinarie efterträdare till von Bahr. Till ny tillförordnad 
stallmästare utnämndes kavalleriofficeren John Arsenius, tidigare överste-
löjtnant vid Livregementets husarer. Han ställdes inför en föga avundsvärd 
uppgift. Ridinstitutionen befann sig i förfall och dess existensberättigande 
var ifrågasatt, både inom och utanför universitetet. 

Kanslern Henning Hamilton var däremot en varm vän av ridundervis-
ningen. Han fruktade att en rivning av exercitiehuset – utan att stallfrågan 
dessförinnan fått en lösning – skulle äventyra framtiden för akademistallet 
och i sig utgöra en anledning att lägga ned ridundervisningen. Han uppma-
nade därför Kungl. Maj:t att återremittera frågan till konsistoriet, eftersom 
han ansåg att detta dels borde inhämta yttrande från medicinska fakulteten 
om ”vigten och nyttan i sanitärt hänseende af kroppsöfningarnes fullstän-
diga ordnande vid universitetet”, dels skulle lämna alternativa förslag till 
tänkbara platser, där det nya ridhuset kunde uppföras, antingen ensamt eller 
tillsammans med en gymnastiklokal. Under dessa premisser ansåg kanslern 
att universitetet kunde ges tillåtelse att riva exercitiehuset. I maj 1878 bi-
föll Kungl. Maj:t kanslersämbetets framställningar, vilket således innebar ett 
klartecken för rivningen av Stallgården.

Medicinska fakulteten lämnade sitt yttrande på sensommaren 1878, 
varvid den med emfas framhöll nödvändigheten av att kroppsövningar an-
ordnades vid universitetet. Fakulteten underströk att man har en felaktig 
uppfattning om relationen mellan kroppens andliga och fysiska krafter ”om 
man tror, att de förra kunna i obegränsadt mått tagas i anspråk utan hänsyn 
till de senare”. Mot den bakgrunden motsatte sig fakulteten varje inskränk-
ning av exercitierna, tvärtom betraktade man ”dessas betydliga utvidgning 
samt fullständigare och ändamålsenligare anordning såsom i hög grad önsk-
värd”.

Sedan konsistoriet behandlat denna skrivelse beslutade man i septem-
ber 1878 att överlåta frågan till en tremannakommitté bestående av Frithiof 
Holmgren, Carl Yngve Sahlin och Victor Nordling. Dessa lämnade sitt för-
beredande förslag i mars följande år. De framhöll att det vore önskvärt att 
stall- och gymnastikinstitutionerna hölls samman även i framtiden. Därför 
föreslog de att området söder om utvärdshuset Flustret, som till större delen 
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tillhörde universitetet (mindre delar ägdes dock av Uppsala stad respektive 
staten), skulle omvandlas till en ny exercitieplats. Vidare betonade man att 
en tidsenlig gymnastikinstitution fordrade tillgång till en idrottsplats utom-
hus; helst borde en sådan anläggas i omedelbar anslutning till gymnastik-
huset. Konsistoriet anslöt sig till kommitténs förslag. Under våren avsändes 
skrivelser till både staten och Uppsala stad med förfrågningar om, och i så 
fall på vilka villkor, de skulle vara beredda att avstå ifrågavarande mark till 
universitetet.

Vid denna tidpunkt hade huvuddelen av Stallgården redan skattat åt 
förgängelsen. Rivningen av den västra flygeln, där ridhuset var inrymt, och 
huvudlängan påbörjades 1878 och slutfördes året därpå. Däremot fick den 
östra flygeln med själva stallet stå kvar ytterligare några år.

John Arsenius gjorde sitt yttersta för att driva ridundervisningen vi-
dare, trots att förutsättningarna inte var särskilt gynnsamma. Med hjälp 
av rivningsmaterial från exercitiehuset uppfördes hösten 1878 ett proviso-
riskt ridhus på länslasarettets gamla tomt vid S:t Larsgatan. Detta tillfälli-
ga ridhus var föga ändamålsenligt, främst på grund av bristfällig vinteriso-
lering. Ridövningarna försvårades dessutom av att den gamla gårdsplanen 
hade förvandlats till en byggarbetsplats. Det provisoriska ridhuset an-
vändes fram till 1883, då det revs tillsammans med stallet, det vill säga 
det gamla exercitiehusets östra flygel. Därmed stod ridinstitutionen helt 
utan lokaler, men ridövningarna kunde, om än med minskat deltagarantal, 
bedrivas även fortsättningsvis, bland annat på Polacksbacken. Tack vare  
Arsenius’ ansträngningar och ekonomiskt bistånd från bankdirektören 
 Wilhelm Ulander uppfördes efter en tid ytterligare ett provisoriskt ridhus 
vid Slottsgränd. 

Lokalfrågan utgjorde emellertid inte Arsenius’ enda bekymmer. I bör-
jan av 1880-talet ifrågasattes på flera håll nyttan av den akademiska rid-
undervisningen. Det ansågs tveksamt om denna typ av verksamhet hörde 
hemma vid ett universitet, särskilt som den främst riktade sig till välbärgade 
studenter, vilka borde ha råd att själva finansiera verksamheten. Det akuta 
nedläggningshotet föranledde Edward Casparsson att i riksdagens första 
kammare motionera om att ett anslag om 65 100 kronor skulle beviljas för 
uppförande av ett nytt stall och ridhus i Uppsala. Casparsson, vars motion 
var författad av Arsenius, erhöll stöd från den idrottsintresserade psykiatri-
professorn Gustaf Kjellberg, som införde en debattartikel om ridinstitutio-
nen i en Stockholmstidning. Han framhöll att ridundervisningen inte främst 
var avsedd för de studenter som hade råd att bekosta sin ridundervisning 
själva, utan för ”den fattige studenten, som med möda håller ut i kampen 
för tillvaron, hvilkens intressen här stå på spel och hvars väl eller ve det lätt 
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nog kan gälla”. Även i detta sammanhang kom således de darwinistiskt präg-
lade argumenten för idrotten till uttryck. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning ingrep också i debatten om ridinstitutionens utsatta läge. I en stor 
artikel, beklagade man ”att ett nytt, praktfullt hus för vetenskaplig under-
visning och examensläsning undantränger en gammal inrättning, hvilken 
icke har hjernverksamhet, utan kroppsöfning till mål och som det oaktadt 
förr i verlden ansågs lika fullt höra universitetet till som föreläsningssalen”. 
Casparssons motion bifölls i första, men avslogs i andra kammaren. En av 
anledningarna var att Hamiltons efterträdare som universitetskansler, Louis 
De Geer, var betydligt mindre intresserad av ridning och därför inte drev 
frågan tillräckligt energiskt.

Stallmästare och konstnär
Stallmästaren John Arsenius var en skicklig målare och tecknare med hästmotiv som specia-
litet. Han hade fått sin konstnärliga skolning genom studier för historiemålaren Carl Wahl-
bom. På hösten 1887 medverkade Arsenius, tillsammans med bland andra Bruno Liljefors, 
vid Sveriges allmänna konstförenings utställning på Gillet. En svit av hans tuschteckningar 
från ridundervisningen vid det gamla exercitiehuset utgavs 1959 under titeln Studenter till 
häst. Arsenius blev en mycket uppburen kulturpersonlighet i Uppsala, en ynnest som – di-
rector musices J.A. Josephson undantagen – kom få av dåtidens exercitiemästare till del. I 
februari 1898 firades Arsenius’ sextioårsdag under ståtliga former på Gästis. Ärkebiskop 
Anton Niklas Sundberg höll ett hyllningstal och riksmarskalk Fredrik von Essen utbringade 
å kungens vägnar en skål för festföremålet. Arsenius introducerade ridundervisning för 
kvinnliga studenter, vilket framgår av målningen ovan. Stallmästaren och konstnären sitter 
på hästen längst till höger.

Ridundervisning utanför Kung Jans port vid Uppsala slott. Målning av John Arsenius 1882. 
Uppsala universitets konstsamlingar, UU 2932.
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Trots detta bakslag räddades den akademiska ridinstitutionen, om än 
genom ett enskilt initiativ. Arsenius lyckades nämligen samla ett antal in-
tresserade personer, vilka 1883 konstituerade ett bolag med syftet att driva 
verksamheten vidare. Bland bolagets stiftare fanns bankdirektören Wilhelm 
Ulander och handlanden Pehr Lundberg. Redan följande år kunde Upsa-
la akademiska ridinstitutions aktiebolag inviga ett nytt ridhus i hörnet av 
 Österplan och S:t Persgatan. Om den nya anläggningen skrev tidningen  Fyris: 
”Den rätt ansenliga bygnaden innefattar utom rymligt ridhus samt mottag-
ningsrum för damer och herrar äfven stall för erforderligt antal hästar samt 
bostäder för stallmästare och betjäning.” I samband med att ridhuset togs 
i bruk på hösten 1884 slöts en överenskommelse mellan universitetet och 
bolaget, enligt vilken bolaget åtog sig att svara för ridundervisningen vid 
universitetet liksom att tillhandahålla ett för undervisningen tjänligt ridhus. 
De akademiska medborgarna skulle äga företräde till undervisningen, dock 
mot erläggande av en mindre avgift. I gengäld skulle universitetet till bolaget 
överlåta de anslag, som det uppbar för att bedriva ridundervisning. Bolaget 
skulle dessutom få disponera de sex Strömsholmshingstarna. Stallmästaren 
skulle även framdeles utses av universitetet, dock efter förslag från bolaget. 
Avtalet mellan universitetet och ridhusbolaget förnyades 1894 för ytterli-
gare en tioårsperiod. År 1890 beslutade konsistoriet att en inspektor över 
ridinstitutionen skulle utses. Till förste innehavare av denna befattning, in-
spector equitatus, utsågs Frithiof Holmgren. Tack vare bolagiseringen och 
Arsenius’ uppoffrande arbete räddades ridundervisningen, som fortlevde i 
något förändrad form. Tillkomsten av bolaget och det nya ridhuset vid Öst-
erplan innebar att ordnandet av lokaler för ridundervisningen löstes från 
sitt samband med frågan om var och hur ett nytt gymnastikhus och en ny 
idrottsplats skulle uppföras. Vid enstaka tillfällen utövades andra idrotter 
än hästsport i ridhuset, bland annat gymnastik och brottning.

John Arsenius, som drog sig tillbaka 1888, blev svår att ersätta. Fram 
till 1904 leddes ridinstitutionen av vikarier. Bland dessa gjorde Carl Johan 
Ulfsparre, tillförordnad stallmästare från 1895 till 1902, den mest betydande 
insatsen. Han introducerade såväl terrängridning som jakter till häst. Hu-
bertusjakten, som genomfördes i november varje år, tilldrog sig störst upp-
märksamhet, inte minst 1903, då prins Gustaf Adolf deltog. Det blev dock 
allt svårare att få någon kontinuitet i verksamheten och ridintresset började 
minska. När Herbert Selander utsågs till stallmästare 1908 var han den sjun-
de (!) innehavaren av befattningen efter Arsenius.

Selander tillträdde, precis som Arsenius, i en svår situation. I slutet av 
1908 beslutade nämligen regeringen att indraga ridinstitutionens nästan se-
kelgamla privilegium att under vintrarna förfoga över de sex Strömsholms-
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hingstarna. Beslutet innebar ett hot mot ridinstitutionens existens, eftersom 
underhållet för hingstarnas skötsel representerade ett årligt tillskott av 2 000 
kronor. Utan dessa medel ansåg sig inte Selander kunna driva verksamheten 
vidare, varför han sade upp sitt kontrakt med ridhusbolaget – som i sin tur  
annullerade sitt kontrakt med universitetet. Rektor Henrik Schück upp-
vaktade med anledning av detta ecklesiastikministern Hugo Hammarskjöld 
för att förklara att universitetet inte hade något annat val än att lägga ned 
ridverksamheten, såvida ingen ekonomisk lösning skulle gå att uppbringa. 
Hammarskjöld uppges ha svarat mycket kort: ”Ja, var så god och gör det 
då.” Just vid denna tid var förhållandet mellan universitetet och ministern 
mycket ansträngt, dels på grund av protesterna mot hans försök att utöka 
professorernas undervisningsskyldighet, dels till följd av hans egenmäktiga 
beslut att dela ut en gratifikation till en docent ur universitetets reservfond. 
De frostiga förbindelserna underlättade inte förhandlingarna i ridhusfrågan.

I mars 1909 hölls ett opinionsmöte i ridhuset vid Österplan, varvid Se-
lander redogjorde för den rådande situationen och för sina försök att i stället 
få några av arméns hingstar stationerade i akademistallet. Han hade dess-
utom, med bistånd av Schück, författat en resolution, avsedd att utgöra en 
petition till Kungl. Maj:t. I denna skrift, som anslogs vid samtliga nationer, 
framhöll undertecknarna betydelsen av att Strömsholmshingstarna fick vara 
kvar vid universitetet: ”Ty utan detta privilegium eller mot detsamma sva-
rande vederlag finnes det ingen möjlighet att längre uppehålla ridinstitu-
tionen vid Upsala universitet. Detta förhållande förklaras på det sätt, att 
priserna vid ridhuset äro så väsentligt lägre än hvad fallet är vid andra dylika 
institutioner, hvarjämte universitetet har rättighet att för hvarje termin ut-
dela ridstipendier till fyra studenter, som därigenom beredas kostnadsfri 
undervisning vid ridinstitutionen.” Att höja priserna utgjorde inget alterna-
tiv, eftersom det skulle innebära att ridsporten endast blev ”de förmögnare 
studenternas idrott”. Om Strömsholmsprivilegiet inte kunde förnyas anhöll 
petitionärerna att Kungl. Maj:t antingen skulle bevilja ett engångsanslag om 
6 000 kronor samt dessutom 2 000 kronor årligen, alternativt, utan kostnad 
för universitetet, i stället tillhandahålla sex av arméns hästar.

I universitetets redogörelse för läsåret 1908/09 framhöll Selander att 
det vore beklagligt ”om verksamheten vid den akademiska ridinstitutionen 
blefve tvungen att nedläggas med denna termin”, eftersom deltagarantalet 
hade fördubblats sedan föregående läsår. Förlusten av de ovärderliga Ströms-
holmshingstarna blev ett svårt slag men ridinstitutionen reste sig ur askan 
även denna gång. Under läsåret 1916/17 arrangerades ridövningar dagligen för 
herrar och tre gånger i veckan för damer. Höstterminen 1916 deltog 196 per-
soner i ridverksamheten. På hösten 1917 upphörde emellertid verksamheten 
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i samband med att kontraktet mellan universitetet och ridhusbolaget löpte 
ut. Ridundervisningen befann sig därefter i lägervall under flera år. Ridhuset 
såldes 1919, vilket innebar att institutionen dessutom stod utan lokal. År 
1921 fick den akademiska ridinstitutionen tillåtelse att bedriva undervisning 
vid Upplands artilleriregementes lokaler. Efter tjugotvå år som stallmästare 
avgick Herbert Selander 1930. Tillsammans med John Arsenius delar han 
äran av att ha säkrat den akademiska ridundervisningens fortbestånd.

Gymnastikhuset och Studenternas idrottsplats

Uppförandet av ett nytt stall- och ridhus ingav förhoppningar om att även 
gymnastiklokalfrågan skulle få en långsiktig lösning. Frågan blev åtminstone 
lättare att driva sedan den hade separerats från stallfrågan, men det dröjde 
ett kvartssekel innan ett slutgiltigt resultat uppnåddes.

Konsistoriet fastslog redan på hösten 1880 att studenterna var ”i behof af 
väl ordnade öfningar för sina kroppskrafters upprätthållande och utveckling 
samt af tillräckliga och tjenliga institutioner för dessa öfningars anställande”. 
I första hand lyfte man därför fram behovet av ett gymnastikhus, men även 
av en intilliggande idrottsplats för utomhusidrotter. Redan vid denna tid 
ansåg universitetet att den lämpligaste platsen för idrottsanläggningarna 
skulle vara marken söder om Flustret. Problemet var att marken endast del-
vis ägdes av universitetet; både staden och landshövdingeämbetet hade egna 
intressen att bevaka. Universitetet återkom under 1880-talet flera gånger 
med kostnadsförslag och erbjudanden om markutbyten, men utan att nå 
fram till någon lösning. Det skulle föra för långt att här redovisa alla turer i 
gymnastik- och idrottsplatsfrågan, som blev en veritabel följetong i konsi-
storiets protokoll. Klart är dock att Frithiof Holmgren var den outtröttlige 
strategen bakom universitetets ansträngningar. Trots många bakslag lät han 
sig inte nedslås, men det blev honom inte förunnat att uppleva resultatet.

Studentkåren började agera mer aktivt i denna fråga under 1890-talet, 
och 1898 tillsattes en kommitté för att lösa idrottsplatsfrågan. Kort därefter 
erbjöd sig kåren att bidraga till finansieringen av projektet och vid samma 
tid utförde arkitekten Ture Stenberg ritningar till ett nytt gymnastikhus. 
Med detta som underlag inkom konsistoriet 1901 med en ny propå om stat-
liga medel. Även denna gång uteblev resultatet, varför kåren 1903 höjde sitt 
bidrag från 50 000 till 80 000 kronor. I gengäld krävde man att en simhall 
skulle inrymmas i huset, att idrottsplatsen skulle utformas efter deras öns-
kemål och att man fick igenom vissa krav rörande dess förvaltning.

År 1906 beviljade riksdagen till slut medel för idrottsplatsens och gym-
nastikhusets uppförande. Byggnadsarbetet inleddes och studenterna fick 
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gehör för sitt krav på att sköta förvaltningen. Samtidigt beslutades att uni-
versitetet skulle utöva insyn i förvaltningen genom en prefekt. Filosofen 
Reinhold Geijer blev den förste att inneha denna prefektur. Hans efterträ-
dare, medicinaren Ulrik Quensel, innehade befattningen under ett drygt 
decennium, från 1910 till 1923. I februari 1910 togs Gymnastikhuset i bruk 
och i mars hölls den formella invigningsceremonin i närvaro av bland andra 
universitetets prokansler J.A. Ekman, dess rektor Henrik Schück och in-
spektorn för gymnastikinrättningen Reinhold Geijer. Den nya byggnaden 
var en kombinerad gymnastik- och badinrättning. På bottenvåningen fanns 
omklädningsrum med 500 skåp, duschrum med varmt och kallt vatten, 
torkrum, bassäng samt vaktmästarbostad. På den övre våningen låg själva 
gymnastiksalen samt ett vapenrum och ett lärarrum. I tornbyggnaden rym-
des två amanuensrum samt ett rum för städerskan. Den nya idrottsplatsen, 
som började användas 1909, fick stor betydelse för idrotten i Uppsala, inte 
bara för den akademiska. De studenter som ansvarade för skötseln ställdes 
dock inför många vanskliga uppgifter. Vintertid gällde det att – med hjälp 
av krånglande fotogenpumpar – leda upp vatten från Fyrisån till isbanan. 
Iskvaliteten var dock inte den bästa när idrottsplatsen invigdes i mars 1909. 
Bandymatchen mellan Uppsalas och Stockholms studenter kunde visserli-
gen genomföras, men en inplanerad konståkningsuppvisning fick ställas in. 
Isen var, enligt ett samtida tidningsreferat, ”mer att beteckna som snösörja 
och omöjliggjorde allt spel”. Hemmalaget lyckades ändå vinna med 3–2.

Till sommarsäsongen fick de ansvariga studenterna framför allt se till att 
friidrott kunde bedrivas under acceptabla förhållanden. Med detta tycks de 
ha lyckats bättre. Uppsala fick i alla fall förtroendet att arrangera 1912 års 
svenska mästerskap i femkamp. Arrangörsklubbens Gösta (”Gösse”) Hol-
mér, som samma år tog brons i den olympiska tiokampen, avgick med se-
gern. Holmér, som tillhörde Östgöta nation, var sin tids främste idrottsman 
och idrottsledare bland studenterna. Från 1912 arrangerades årliga friidrotts-
tävlingar mellan de olika studentnationerna. 

Vid ett möte på Norrlands nation i slutet av 1908 grundades en student-
förening med syftet att ansvara för och underhålla den nya idrottsplatsen. 
En interimsstyrelse tillsattes med Hilding Kjellman som förste ordförande. 
Styrelsen fick i uppdrag att inleda förhandlingar med konsistoriet och kåren 
angående formerna för övertagandet av idrottsplatsen samt att utreda möjlig-
heterna till samarbete med IFK Uppsala och andra idrottsklubbar. Två måna-
der senare, i februari 1909, konstituerades Upsala studenters idrottsförening, 
varvid Kjellman fick fortsatt förtroende att leda föreningen. Han ingick som 
spelare i IFK Uppsalas framgångsrika bandylag, ägnade sig åt fri idrott och ut-
sågs till förste ordförande i Sveriges akademiska idrottsförbund. Från 1913 till 
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1930 var han dessutom förste ordförande för det internationella friidrottsför-
bundet. Kjellman efterträddes 1913 av Åke Ekstrand. Några år efter Uppsa-
lastudenterna tog även lundensarna initiativ till en idrottsförening, nämligen 
LUGI (Lunds universitets gymnastik- och idrottsförening), bildad 1912. 

Redan tidigt stod det klart att studenterna inte uteslutande ämnade 
bruka idrottsplatsen själva; ambitionen var att hyra ut den till andra idrotts-
föreningar i staden, däribland IFK Uppsala. Under 1930-talet fick Upsala 
studenters IF allt större svårigheter med att finansiera idrottsplatsen. År 
1940 övertog universitetet ansvaret, men i början av 1950-talet övergick 
idrottsplatsen till Uppsala stad.

Idrott och idrottsföreningar

Uppsala dominerade den akademiska idrotten i Sverige i början av 1900- 
talet. Dåtidens studenter hade möjlighet att bedriva ett stort antal idrot-
ter, såväl på motions- som tävlingsnivå. Den akademiska idrotten vid Upp-
sala universitet bidrog till tävlingsidrottens genombrott på nationell nivå. 
Detta skedde dock inte utan kontroverser, eftersom många läkare varnade 
för idrott i tävlingsform. De fruktade att överansträngning och hård träning 
kunde leda till sjukliga förändringar i kroppen. Wilhelm Wretlind ansåg 
att det var belagt att segrare i idrottstävlingar ofta dog i förtid. Salomon 
 Henschen visade emellertid i studien Om skidlöpning och skidtäfling ur medi-
cinsk synpunkt (1898) att farhågorna var överdrivna.

Ett vittnesbörd om det rika idrottsutbudet i Uppsala kring sekelskif-
tet 1900 utgör zoologen Sven Ekmans dagboksanteckningar från perioden 
1895–1904, då han studerade vid universitetet. Av dessa visserligen kortfat-
tade noteringar framgår att han utövade omkring femton olika grenar, där-
ibland cykling, gymnastik, rodd, friidrott, segling, kanotsegling, tennis och 
fotboll. Störst framgång hade han som skidåkare, där han till och med deltog 
i tävlingar med den nationella eliten.

Ansatser till studentidrott hade förekommit redan under 1800-talets för-
ra hälft; bland annat försökte Östgöta nation organisera något slags idrottslig 
verksamhet under 1830-talet. Den upsaliensiska studentidrottens verkliga 
genombrottstid inföll dock under perioden mellan 1870 och 1910. Bland 
Uppsalas idrottsklubbar intager Upsala simsällskap en särställning. Enligt 
en seglivad tradition skall simsällskapet ha grundats redan 1796 av docenten 
Jöns Svanberg, sedermera professor i matematik. Under Svanbergs ledning 
skall den första simpromotionen ha ägt rum detta år, varpå verksamheten 
upphörde efter hans avflyttning till Stockholm. År 1807 skall sedan Gabriel 
Marklin ha återupplivat sällskapet och lyckats få till stånd en simpromo-
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tion, varvid elva elever promoverades. Fyra år senare återvände Svanberg till 
Uppsala och blev då simsällskapets ständige promotor. Så långt traditionen, 
som ytterst emanerar från en artikel i Upsala-Posten den 18 augusti 1858. 
Några säkra belägg för att simsällskapets historia kan härledas så långt till-
baka som 1796 föreligger dock inte. Uppgifterna om 1807 års simpromotion 
är därtill osäkra. Simsällskapets verksamhet är inte belagd förrän 1813, även 
om dess förhistoria sannolikt sträcker sig ytterligare ett par år tillbaka i ti-
den. Simsällskapets ålder debatterades genom hela 1800-talet. Upsala Läns 
Tidning redogjorde hösten 1888 för de båda uppfattningarna – det vill säga 
huruvida 1796 eller 1813 skulle räknas som stiftandeår – men utan att taga 
parti för den ena eller andra sidan. Under 1900-talet har traditionen kring 
årtalet 1796 vuxit sig stark, inte minst genom simsällskapets egna minnes-
skrifter. Desto större anledning finns det att understryka att traditionen är 
högst osäker. Ställt utom tvivel är däremot att simsällskapet betydde mycket 
för simkunskapen och simkulturens spridning under 1800-talet, inte minst 
genom de offentliga simpromotionerna i Fyrisån. Verksamheten bestod av 
simundervisning; tävlingssimning upptogs inte på programmet förrän efter 
sekelskiftet 1900. 

Kapprodd på Fyrisån
Den 10 maj 1879 möttes Stockholms och Göteborgs nations roddklubbar i en tävling på Fyrisån. 
Georg Arsenius, son till akademistallmästaren och konstnären John Arsenius, gjorde denna teck-
ning av händelsen för Ny Illustrerad Tidning. 
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Vid denna epoks början bedrevs simundervisningen fortfarande vid 
Uppsalas första kallbadhus, som allmänt benämndes Boggianos badhus efter 
föreståndaren och simläraren Jean Philip Boggiano. Badhuset, som hade in-
rättats av stadens borgare 1841, utgjorde ett provisorium, som flöt på tunnor 
och förtöjdes på åns östra sida, nära den plats där Haglunds bro finns i dag. 
Under vintrarna var anläggningen utsatt för isens påverkan, vilket förkor-
tade dess livslängd. I mitten av 1850-talet hade badhuset tjänat ut, varför 
badhusbolaget 1857 lät uppföra ett nytt badhus på Fyrisåns östra strand en 
bit ovanför Eddaspångens nuvarande plats. Under mellanperioden, 1854–56, 
förekom inga simpromotioner. Vid den första simpromotionen i det nya 
badhuset i augusti 1857 kreerades den åttioårige Gabriel Marklin, som dog 
några veckor senare, till jubelmagister. Följande år genomfördes för första 
gången en simpromotion för damer, på initiativ av bland andra Jane Miller-
Thengberg. Under de följande decennierna skedde kvinnliga promotioner 
endast sporadiskt, men från och med 1886 genomfördes årliga  promotioner 
för både män och kvinnor. Sim- och Badinrättningen vid Svartbäcken, i dag-
ligt tal ”Kallbadhuset” eller mer vanvördigt ”Lusasken”, användes fram till 
1924. Året därpå invigdes i stället Fyrisbadet längre norrut. Under 1800- 
talets andra hälft fanns dessutom en badinrättning vid Slottskällan med bas-
tu och en mindre bassäng, vars begränsade storlek dock knappast medgav 
simning.

Fyrisån tjänade inte bara som arena för simningen, utan även för många 
andra idrotter. År 1877 bildades Stockholms nations båtklubb, Sveriges för-
sta roddförening. Göteborgs nations båtklubb tillkom följande år och i maj 
1879 möttes de båda nationslagen i en kapprodd på Fyrisån. Året därpå 
bildades Norrlands nations båtklubb på initiativ av geologen Fredrik Sve-
nonius, men dess verksamhet upphörde efter ett par år. Roddidrotten fick 
aldrig något riktigt fäste bland studenterna, varför tävlingar endast förekom 
sporadiskt. I oktober 1882 möttes Stockholms och Göteborgs båtklubbar på 
nytt i en kapprodd, men därefter hände inte mycket. År 1892 tävlade två 
Stockholmslag mot varandra, men en bit in på 1900-talet avsomnade rodd-
klubbarna vid båda nationerna. På Fyrisån utövades även kanotpaddling och 
på Ekoln förekom segling.

Fotboll och dess föregångare bollsparkningen fick tidigt fäste bland stu-
denterna. Carl Forsstrand har berättat att han redan i slutet av 1870-talet 
deltog när Mauritz Stenberg och ett antal Göteborgsstudenter bildade Upp-
salas första fotbollslag. Träningarna genomfördes i Carolinaparken, men syf-
tet med spelet förefaller ha varit att sparka bollen så högt som möjligt, inte 
att förpassa den i mål. Upsala Studenters Fotbollsklubb konstituerades på 
våren 1903 med nordisten Bengt Hesselman som första ordförande. Fören-
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ingen beslutade från början att bedriva fotbollsträning två gånger i veckan 
på en plats som skulle annonseras genom anslag å Politiska knuten. I början 
av 1900-talet var psykiatriprofessorn Frey Svenson vice ordförande i Svenska 
fotbollförbundet.

Skidåkningen fick sitt genombrott i Uppsala under 1870-talet. Till en 
början var det nästan uteslutande norrlänningar som ägnade sig åt denna 

Skidtävlingar i Uppsala
År 1893 anordnade Föreningen för skidlöpningens främjande nationella skidtävlingar i Upp-
sala, vilka bidrog till att popularisera skidsporten bland studenterna. Intresset ökade år för 
år, och 1902 förlades återigen de nationella skidtävlingarna till Uppsala. Uppmärksamheten 
blev denna gång särskilt stor, eftersom prinsarna Gustaf Adolf och Wilhelm fanns bland del-
tagarna. För att uppmuntra studenterna att deltaga i tävlingarna inrättades två vandringspo-
kaler, en för terrängskidåkning och en för backhoppning, vilka skulle tillfalla den nation som 
den bäst placerade studenten i respektive gren tillhörde. Det förstnämnda priset vanns av 
Einar Olsson, Norrlands nation. Backhoppningspriset såg ut att tillfalla prins Gustaf Adolf, 
som tävlade för Stockholms nation, men han föll i tredje hoppet och fick ge sig mot Nils 
Witt från Västmanlands-Dala nation.

Prins Gustaf Adolf i hoppbacken under de nationella skidtävlingarna i Uppsala 1902.
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idrott, men undantag fanns. Smålänningen Thor Odencrants, far till Elin 
Odencrants, åkte exempelvis skidor under sin studietid åren kring 1870. 
I början av 1877 arrangerade Norrlands nation en skidtävling, vilken följ-
des av sillfrukost i nationslokalen, vars väggar var dekorerade med skidor 
och stavar. Vid samma tid blev det en tradition att norrländska skidlöpare 
genomförde årliga uppvisningar på fettisdagen. Skidåkning i tävlingsform 
uppstod däremot först under 1880-talet. Den första större skidtävlingen i 
världen sägs ha varit det tjugotvå mil långa Nordenskiöldsloppet med start 
och mål i Jokkmokk 1884. I Uppsala lanserades tävlingsskidåkningen av någ-
ra studenter, yngre universitetslärare och matlagskamrater, nämligen zoo-
logen Leonard Jägerskiöld, universitetslektorn Hubert Majendie Gepp och 
nordisten Elis Wadstein. Tillsammans med litteratören John Möllersvärd, 
konstnären Bruno Liljefors och Maurits ”Moje” Rånlund bildade de Upsala 
skidklubb. Till samma krets av skidentusiaster hörde juristen Johan Bååth 
och den unge zoologen Evald Kallstenius, som dukade under i samband med 
Alfred Björlings expedition till Grönland och Ellesmerelandet 1892. Några 
kvinnliga utövare av skidsporten fanns knappast söder om Norrland, men  
ett par studentskor ingick i kretsen kring Upsala skidklubb. Botanisten 
 Astrid Cleve deltog ofta i utfärderna, liksom medicinaren Lilly Paykull och 
norskan Alette Falk, som vistades i Uppsala vid denna tid.

Flera upsaliensiska skidåkningsentusiaster, däribland Gepp och Bååth, 
bevittnade de nordiska skidtävlingarna på Djurgården i februari 1892. En av 
tävlingsarrangörerna, Victor Balck, gjorde en svarsvisit i Uppsala en vecka 
senare, varvid han framträdde på Gillet med ett föredrag om skidlöpningen 
och dess betydelse. Ytterligare några veckor senare bildades Föreningen för 
skidlöpningens främjande i Sverige, vilken arrangerade de första nationella 
skidtävlingarna i Uppsala året därpå. I tävlingarnas distanslopp över sextio 
kilometer deltog bland annat fyra samer, som var inhysta hos Bruno Liljefors 
på Kvarnbo. I samband med dessa skidtävlingar anordnade Jägerskiöld och 
Wadstein en skidutställning på Norrlands nation, där de flesta skandinaviska 
skidtyper fanns med. 

Vid denna tid var det fortfarande svårt att få tag på skidor i Uppsala, 
men för att möta den allt större efterfrågan påbörjade kruthandlaren Carl 
Liljefors, yngre bror till Bruno Liljefors, en omfattande försäljning av skidor 
och skidutrustning i sin affär vid Svartbäckstull. Redan 1890 hade Carl Lilje-
fors börjat sälja norrländska skidpjäxor eller bandskor, som man sade på den 
tiden, från ett garveri i Skellefteå. Genom kontakter med Maurits ”Moje” 
Rånlund förvärvade han i oktober 1891 trettiotre par skidor från Råneå, som 
han sålde i sin butik. Under de följande åren korresponderade Liljefors med 
präster, skollärare och jägmästare i olika Norrlandssocknar för att förhöra sig 



575

exerCitier oCh stUdentidrott

om det fanns några skickliga skidslöjdare i deras hemtrakter. Vid denna tid 
var alla skidor handgjorda; skidfabriker fanns inte. Det hela gav mersmak. 
Liljefors’ ambition var, skrev tidningen Upsala på hösten 1894, ”att småning-
om utvidga ifrågavarande handel till en fullständig affär för sportväsendets 
alla grenar”. Han lyckades med föresatsen och under hela 1900-talet utgjorde 
Liljefors Sport ett av Uppsalas ledande företag på området. Carl Liljefors’ 
svåger, konstnären Gusten Widerbäck, var också mycket idrottsintresserad 
och svarade bland annat för illustrationer i den upsaliensiska idrottstidskrif-
ten Sport, som utgavs 1898 och 1899.

Sporthandelns tillkomst utgör en indikation på skidåkningens ökade po-
pularitet, men flera exempel kan anföras. Fosterländska studentförbundet 
ägnade i februari 1894 ett möte åt ”Skidlöpningen och dess historia”, varvid 
Johan Bååth svarade för ett inledande anförande. I Verdandis småskriftserie 
utgav Leonard Jägerskiöld Skidor och skidlöpning (1899), som utkom i ny 
utgåva efter bara fem år. Jägerskiöld blev, inte minst genom sin insats för 
skidsporten, en av studentidrottens verkliga pionjärer i Uppsala. Han ingick 
bland annat som representant för Uppsala universitet i Riksidrottsförbun-
dets första överstyrelse från dess grundande 1903.

Under 1890-talet förekom lokala skidtävlingar med jämna mellanrum. 
I februari 1902 anordnades återigen nationella skidtävlingar i Uppsala, och 
vid detta tillfälle fanns prinsarna Gustaf Adolf och Wilhelm bland de täv-
lande. En annan deltagare, zoologen Sven Ekman, skriver i sin almanacka 
för den 15 februari detta år: ”Deltog i den nationella skidtävlingen å 30 km. 
Banan gick från Eklundshof förbi Flottsund, Djupviken, Vårdsätra, Lurbo, 
Kvarnbo, Läby kyrka in i Börje sn. och tillbaka till Eklundshof. Jag åkte den 
på 3 t. 7 min. 32 sek.” Ekman tillhörde visserligen de sämst placerade bland 
de trettiofyra deltagarna, men efter förutsättningarna var det fullt godkänt. 
”Bra gjort af en man, hvars arbete hindrat honom från att träna ordentligt”, 
skriver hans kollega Leonard Jägerskiöld uppmuntrande. Den bästa studen-
ten, Einar Olsson från Norrlands nation, tillryggalade sträckan på 2.48.49 och 
erhöll ett vandringspris. Inte heller han kunde dock utmana den nationella 
eliten på allvar. Tävlingarna blev en viktig manifestation för skidåkningen 
som idrott, vilket förstärktes av att alla deltagare ingick i ett fackeltåg på 
skidor, som utgick från Sturevalvet i riktning mot startområdet söder om 
staden.

Tennisen hade introducerats i Sverige omkring 1880. Kronprins Gustaf – 
senare känd som ”Mr G” – hade kommit i kontakt med denna sport under 
ett besök i England 1879 och efter hemkomsten lanserade han den i Sverige. 
Under 1880-talet bildades flera tennisklubbar i landet, och den första pro-
tokollförda turneringen ägde rum på Särö 1886. Två år tidigare hade Viktor 
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Balck utgivit de första tryckta spelreglerna på svenska. I Uppsala introdu-
cerades tennisen vid mitten av 1880-talet på initiativ av Otto Croneborg, 
sedermera kanslerssekreterare. Under studietiden vistades han på slottet 
hos sina släktingar, landshövdingeparet Adolf och Agnes Hamilton, varvid 
han fick idén att spela tennis med några kamrater i Christinasalen (dåtidens 
benämning på den ännu oinredda Rikssalen). Croneborg har senare själv 
omvittnat hur man gick till väga: ”Golvet sopades av oss nödtorftigt; ett nät 
spändes upp och nödiga streck uppritades med krita.” Bland tennisspelarna i 
Rikssalen fanns prins Eugen, som studerade vid universitetet vid denna tid. 
Croneborg och hans tennisspelande kamrater utgjorde ett kotteri snarare än 
en egentlig tennisklubb. En sådan tillkom först 1891, då Upsala studenters 
Lawn-Tennisklubb bildades. Mot en medlemsavgift om 3 kronor per termin 
erbjöd föreningen nät och bollar samt tillgång till en iordningställd tennis-
bana strax söder om Carolina. På denna tennisbana, Uppsalas första, spe-
lades många matcher och tävlingar under 1890-talet. Det var här som flera 
av den svenska tävlingstennisens pionjärer för första gången kom i kontakt 
med sporten. Under en turnering på Carolinabanan i september 1902 fick 
kronprins Gustaf bevittna hur hans son, prins Gustaf Adolf, blev utspelad 
av dåtidens främste svenske tennisspelare Gunnar Setterwall. I turnering-
en deltog, med varierande framgång, även psykologen Sydney Alrutz och 
 nordisten Bengt Hesselman. Alrutz innehade under en tid ordförandeskapet 
i Upsala studenters Lawn-Tennisklubb.

Professorsparet Oscar och Florence Quensel hade en tennisplan i sin 
trädgård i hörnet av Trädgårdsgatan och Slottsgränd, som de ibland lånade 
ut till kvinnliga studenter. Tennispaviljongen intill Stadsträdgården uppför-
des sommaren 1902 och drevs av Upsala Tennis AB, vars ordförande var 
landshövdingen Per Johan Bråkenhielm. Ytterligare två tennisbanor tillkom 
när Studenternas idrottsplats invigdes 1909. På initiativ av Carl Kempe, son 
till industrimannen och mecenaten Frans Kempe, uppfördes dessutom en 
tennisbana vid Norrlands nation 1912. Carl Kempe var en av de många ten-
nisspelare, som hade fått sin skolning på tennisbanan vid Carolina. I Stock-
holmsolympiaden 1912 tog han silver i herrdubbel tillsammans med Gunnar 
Setterwall. En annan framstående upsaliensisk tennisspelare, Wollmar Bo-
ström, hade tagit brons i den föregående olympiaden i London 1908, också 
han i par med Setterwall.

Hösten 1869 anordnades den första cykeltävlingen i Sverige på Djurgår-
den i Stockholm. De cyklar (velocipeder) som användes var tillverkade av 
trä. Cykelsportens genombrottsdecennium blev 1880-talet, under vilket 
omkring ett dussin svenska cykelsportklubbar grundades. Det huvudsakliga 
syftet var att organisera turistutfärder, men 1886 arrangerades den första 
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moderna cykeltävlingen i Slottsskogen i Göteborg. I början av 1890-talet 
blev tävlingsinslaget allt starkare. Den mångsidige idrottsentusiasten  Hubert 
Majendie Gepp tillhörde pionjärerna även för denna idrott i Uppsala. I juni 
1890 cyklade han från Uppsala till Norge, via Västerås, Filipstad, Kil och 
Torsby. I sällskap hade han läro verksadjunkten Henrik Grahl, som året 
 innan hade cyklat från Uppsala till Paris. I april 1890 fick den upsaliensiska 

Tennisspelare i Christinasalen
I mitten av 1880-talet bildades Uppsalas första tennisklubb, vars matcher spelades i Chris-
tinasalen, numera Rikssalen, på Uppsala slott. Bland tennisspelarna fanns prins Eugen, som 
dock inte finns med på detta gruppfotografi. Stående från vänster syns Otto Croneborg, 
Per Hierta och Johannes Rudbeck. Framför dem sitter Magnus af Ugglas och Ebba Oxen-
stierna (född Åkerhielm). Fotografi av Henri Osti.
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cykelsporten en fastare organisation genom tillkomsten av Uppsala Hjul-
sportsförening, som vid sin första höstsammankomst i september samma 
år bestod av fyrtiosex medlem mar. Ordförande var bankmannen Thorsten 
Laurent och i övrigt bestod styrelsen av Nils Humble och Bernhard Wad-
ström, båda studenter vid Stockholms nation. Klubben organiserade sociala 
cykelutfärder, från och med våren 1891 även tävlingar. På våren 1892 ar-
rangerades en uppvisning i ”velocipedridt” i läroverkets gymnastiksal. Vid 
detta tillfälle förekom även damcyklar, vilket väckte intresse bland stadens 
damer och en särskild damcykelklubb bildades inom fören ingen. I slutet av 
maj samma år genomförde damcykelklubben en utfärd till Gamla Uppsala 
och under sommaren pågick uthyrningsverksamhet med damcyklar. Hjul-
sportsföreningens verksamhet avsomnade efter ett par år och föreningen 
upplöstes. En efterföljare, Uppsala cykelklubb, tillkom 1906.

Skridskoåkningen blev mer allmänt utövad bland studenterna under 
1870-talet, men förekom även tidigare. En tragisk händelse inträffade kväl-
len före julafton 1864, då Georg August Gottman och Adolf Virgin, två 
av studentkårens främsta skridskoåkare, gick genom isen och drunknade 
i Ekoln utanför Fredrikslund. Att döma av den omfattande undsättnings-
expedition, som organiserades på Mälarens is under julnatten, fanns det 
redan vid denna tid gott om skridskoåkare bland studenterna. Under sina 
studieår i mitten av 1870-talet ägnade sig nationalekonomen Knut Wicksell 
ofta åt skridskoåkning på Fyrisån. En annan skridskoentusiast var romanis-
ten Johan Vising, som tillsammans med andra utövare bildade en särskild 
skridskoklubb, vars medlemsmärke utgjordes av en miniatyrskridsko i silver. 
Under vintrarna i slutet av 1800-talet anlades två skridskobanor i centrala 
Uppsala, den ena intill nuvarande Haglunds bro, den andra vid Islandet. Av 
samtida rapporter kan man sluta sig till att detta inte räckte för att möta det 
stora intresse som uppenbarligen fanns för skridskoåkningen.

Från sekelskiftet 1900 förekom även bandyspel på Fyrisåns is. Bandyn, 
som ursprungligen benämndes hockey, blev en verklig upsaliensisk paradgren 
i början av seklet. Bland spelets introduktörer i Uppsala (och Sverige) fanns 
Hilding Kjellman och Helge Dahlstedt, sedermera professor i romanska språk 
i Göteborg och landshövding i Uppsala, respektive överläkare på Österåsens 
sanatorium. En annan framstående bandyentusiast var Herbert Olivecrona, 
senare berömd hjärnkirurg. Både Kjellman och Olivecrona blev svenska mäs-
tare i bandy med IFK Uppsala, som fullständigt dominerade den nationella 
bandysporten vid denna tid. Klubben vann elva SM-guld mellan 1907 och 
1920. En kvinnlig hockeyklubb konstituerades 1908. Bland dess medlemmar 
fanns litteraturhistorikerna Ellen Landquist och Greta Beckius, vilka tillhör-
de de framträdande medlemmarna av Kvinnliga studentföreningen.
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Till de akademiska idrottsföreningarna får även räknas Upsala Studen-
ters schacksällskap, som bildades 1898. Det organiserade schackspelet bland 
studenterna har dock betydligt äldre anor. Redan omkring 1860 bildades ett 
första schacksällskap, vilket dock blev kortlivat. Föreningen återupplivades 
1873 som Upsala Schacksällskap, vilken hade sin föreningslokal vid Svart-
bäcksgatan 13. Det var ur denna sammanslutning som Upsala studenters 
schacksällskap växte fram. Som en motvikt till detta akademiskt inriktade 
sällskap bildades 1905 Upsala Allmänna schacksällskap.

Den akademiska idrotten och idrotten i staden Uppsala utvecklades sida 
vid sida. Gymnastikläraren Hjalmar Ekstedts insatser var till exempel på in-
tet sätt begränsade till akademigymnastiken. Han grundade ett flertal gym-
nastikföreningar i staden, vilka utgjorde grunden för Upplands Gymnastik-
förbund. Vid samma tid tillkom flera av Uppsalas välkända idrottsklubbar, 
till exempel IFK Uppsala (1895), IF Thor (1897), Allmänna IK, Uppsala (1904; 
omdöpt till Upsala IF 1907), Uppsala Segelsällskap (1907), IK Sirius (1907) 
och IF Vesta (1911). De flesta av dessa hade inget omedelbart samband med 
universitetsidrotten, men avspeglar det allmänna idrottsintresse som följde 
på studentidrottens genombrott. År 1912 bildades Upplands Idrottsförbund 
med Sixtus Janson som ordförande och Hjalmar Ekstedt som kassör.

Philochoros

Dansen hade tillhört de ursprungliga exercitieämnena, men upphört när den 
siste dansmästaren avgick med pension 1844. Några decennier senare åter-
upplivades dansen till följd av ett studentinitiativ. Under slutet av 1870-talet 
väcktes nämligen tanken hos studenten Gustaf Sandström att reformera 
dansen i både fosterländsk och gymnastisk-estetisk riktning. På hösten 1880 
bildade han därför en dansförening bland Uppsalas studenter. Vid det kon-
stituerande sammanträdet utsågs han till föreningens förste ordförande.

Redan under sitt första verksamhetsår svarade Studenternas dansfören-
ing för en uppvisning på Uppsala teater. Föreningens första historia prägla-
des emellertid av konflikter, inte minst mellan grundaren Sandström och 
Carl Peschel Barowiak. Den sistnämnde hade haft huvudansvaret för dans-
uppvisningen i början av maj 1881, och programmet hade snarare avspeglat 
Barowiaks egna konstdansaspirationer än givit utrymme för folkdans. Dess-
utom var ekonomin undermålig. Konflikten ledde till att Barowiaks engage-
mang i föreningen upphörde.

Även efter Barowiaks avhopp återstod många svårigheter. Föreningen 
hade svårt att vinna erkännande, såväl bland studenterna som i det akade-
miska samhället i stort. Att studenter ägnade tid åt något så futtigt som dans 
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tedde sig för somliga obegripligt. Dansföreningen fick åtskilliga gånger avslag 
på sin begäran om att få införas i universitetskatalogen bland de övriga stu-
dentföreningarna. Gustaf Sandström försågs med det nedsättande öknamnet 
”Dans-Luther” syftande på hans reformiver vad dansen beträffar. På hösten 
1881 höll han en föreläsningsserie om dansens nytta på Norrlands nation, 
varvid han framhöll att dansen, till skillnad från gymnastiken, kunde locka 
betydligt större samhällsgrupper till fysisk träning. Någon intern konsensus 
om föreningens inriktning rådde inte; det fanns krafter som underströk det 
fosterländskt-nationalistiska inslaget ännu mer än vad Sandström gjorde.

De återkommande interna stridigheterna – liksom bristen på erkännan-
de från omgivningen – försatte till slut föreningen i ett kritiskt läge. Men 
genom ett alexanderhugg löste man konflikten på ett sätt som skulle visa sig 
bli mycket lyckat. I februari 1883 besökte en delegation med representanter 
för båda lägren professorn Frithiof Holmgren. Man underrättade honom om 
läget och undrade om han kunde acceptera att låta sig väljas till ny ordfö-
rande. Föreningen och dess verksamhet erhöll dessutom livligt stöd från 
tidningen Upsala, som på våren 1883 påpekade att ”dansen en gång räknades 
till de idrotter, som universitetet bland studenterne ansåg sig direkt böra 
uppmuntra, och att dansmästaren bland universitetets exercitiemästare 
hade en jembördig ställning med stallmästaren och fäktmästaren”. Dansen 
var ett utmärkt sätt att utveckla ungdomskraft och nationell anda bland stu-
denterna, varför tidningen ansåg att dansföreningens värde inte var mind-
re än gymnastikföreningens eller landsmålsföreningarnas. Dansföreningen 
inspirerades uppenbarligen av landsmålsföreningarnas aktiva verksamhet 
under 1870-talets andra hälft. I deras anda genomförde dansföreningen 1883 
den första så kallade folklivsexpeditionen, varvid medlemmarna begav sig 
ut i landet för att genomföra dansuppvisningar. Intäkterna därifrån finansie-
rade turnéernas egentliga syfte, vilket var att nedteckna muntligt traderade 
folkvisor samt insamla dräkter och andra föremål.

År 1884 antog Studenternas dansförening namnet Philochoros, vilket 
skedde efter samråd med professorn i grekiska, Einar Löfstedt. Philochoros 
betyder ”älskare av dansen”. Under flera decennier bedrevs en aktiv verk-
samhet, men på 1910-talet minskade intresset. Föreningens verksamhet låg 
nere under flera år. I början av 1930-talet återupplivades föreningen, som 
därefter bestod av medlemmar av båda könen.
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Förkortningar

AB Aftonbladet
AK Riksdagens andra kammare
CJH Carl Johans Förbundets handlingar
DA Dagligt Allehanda
DN Dagens Nyheter
ED Ecklesiastikdepartementet
FFP Filosofiska fakultetens protokoll
FK Riksdagens första kammare
GFF Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar
GHÅ Göteborgs högskolas årsskrift
GHT Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
GKV Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handlingar
GKVB Bihang till Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhäl-

les handlingar
GT Göteborgstidningen
HoL Hågkomster och livsintryck
HSP Humanistiska sektionens protokoll
HT Historisk tidskrift
JFP Juridiska fakultetens protokoll
KaBr Kanslersbrev
KB Kungl. biblioteket
KFL Kungl. fysiografiska sällskapets i Lund förhandlingar
KHVÅ Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundets årsbok
KI Karolinska institutet
KLHT Kungl. Lantbruksakademiens handlingar och tidskrift
KuBr Kungligt brev
KVA Kungl. Vetenskapsakademien
KVAH Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar
KVAL Kungl. Vetenskapsakademiens levnadsteckningar
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KVAÅ Kungl. Vetenskapsakademiens årsbok
KVSÅ Kungl. Vetenskaps-Societetens årsbok
LD Lunds Dagblad
LU Lunds universitet
LUÅ Lunds universitets årsskrift
MFP Medicinska fakultetens protokoll
MKP Mindre akademiska konsistoriets protokoll
MNSP Matematisk-naturvetenskapliga sektionens protokoll
NDA Nya Dagligt Allehanda
NT Nordisk tidskrift
OoB Ord och bild
PHT Personhistorisk tidskrift
RA Riksarkivet
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SDS Sydsvenska Dagbladet
SLÅ Svenska Linnésällskapets årsskrift
SMoK Svenska män och kvinnor
STi Svenska tidningen
StD Stockholms Dagblad
StKP Större akademiska konsistoriets protokoll
StT Stockholms-Tidningen
SUB Stockholms universitetsbibliotek
SvA Svenska Akademien
SvAH Svenska Akademiens handlingar
SvD Svenska Dagbladet
SvLM Svenska landsmål och svenskt folkliv (även den äldre titeln Nyare 

bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folk-
lif)

SvT Svensk tidskrift
TFP Teologiska fakultetens protokoll
UB Upsala-Biet
UCorr Upsala-Correspondenten
ULF Upsala Läkareförenings förhandlingar
UNT Upsala Nya Tidning
UNTJ Upsala Nya Tidnings julnummer
UP Upsala-Posten
UT Upsala Tidningar
UU Uppsala universitet
UUB Uppsala universitetsbibliotek
UUÅ Uppsala universitets årsskrift
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Referenser

Utöver nedan angivna referenser till källor och sekundärmaterial hänvisas 
generellt till de gängse biografiska uppslagsverken SBL och SMoK. Standard-
verk 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 nor-
malfallet. Matriklar och liknande har ej medtagits.

Filosofiska fakulteten: Humaniora

Skildringen av föreläsningslokalerna i konsistoriehuset ingår i Fest-Blad i anledning 
af Upsala Universitetshus invigning den 17 maj 1887. UP:s promotionsskildring inför-
des 26/5 1866. Sam Wides artikel om studietidens förkortning infördes i NT 1902. 
Svante Nordin har i översiktlig form skildrat svensk humaniora under 1800- och 
1900-talen i Humaniora i Sverige (2008).

Filosofi

Svante Nordin karakteriserar filosofins utveckling i Den Boströmska skolan och den 
svenska idealismens fall (1981) samt i Från Hägerström till Hedenius (1983). Se även 
hans artikel ”Filosofen Boström och idealismens fall”, Tvärsnitt 1980:4. En äldre över-
sikt är Carl Hellström, ”Linjer i Boströmianismens utvecklingshistoria”, NT 1931. 
Boströms filosofi och dess inflytande utreds av Sven-Eric Liedman i Att förändra 
världen – men med måtta (1991). Nils Elvander behandlar Boströms och boströmia-
nernas statslära i Harald Hjärne och konservatismen (1961). Sven-Eric Liedman har 
skildrat ”The Swedish Philosopher C. J. Boström and his Influence” i Traditional 
Thought and Ideological Change, eds. Seung-bog Cho och Nils Runeby (1988). Mats 
Perssons avhandling om Vitalis Norström, Förnuftskampen (1994), innehåller en 
utförlig skildring av idealismens och boströmianismens utveckling under 1800- 
talet. Sven Edvard Rodhe har skildrat Boströms religionsfilosofiska åskådning (1950). 
Torgny T. Segerstedt har skrivit om ”Den Boströmska filosofien och det svenska 
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samhället”, Lychnos 1977/78. En översikt med nordiskt perspektiv är Carl-Göran 
Heidegrens Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915 (2004). 
Citatet från Carl Yngve Sahlin om filosofin som modevetenskap under 1830- och 
1840-talen infördes i DN 4/3 1904 samt i Upsala samma dag. Om Ernst Kjellander, 
se Hilding Lidells studie i Vestrogothica 1 (1928). Hans Larsson om Boström i SvAH 
1930. AB:s replik mot Boströms artikel i Tiden infördes 24/4 1850. Torgny T. Seger-
stedt porträtterar Kristian Claëson i SvAH 1994. Jämför Gustaf Claësons biografi 
över brodern i förordet till dennes Samlade skrifter (1860). Om Anton Rosell, se 
GHT 1/2 1904. Uppropet till stöd för det De Geerska representationsförslaget in-
fördes i UP 27/11 1865. Om reaktionerna i Uppsala på representationsreformen, se 
Natanael Lindqvist, ”När 1865 års representationsreform genomfördes”, UNTJ 1918. 
Om Sigurd Ribbing, se Tvåkammarriksdagen 1867–1970 5 (1992). Biographica om 
Ribbing, huvudsakligen tidningsklipp, ingår i UUB, S.A. Häggs samling, X 268 j:2. 
Anders Lundgren har nyanserat den konventionella bilden av Ribbings förakt mot 
naturvetenskaperna i Kunskapens trädgårdar (1988). Om tillsättningen av professu-
ren i praktisk filosofi 1864, se FFP 7/5 1864 och StKP 31/5 1864. Torgny T. Segerstedt 
skriver om Sahlins introduktion av termen sociologi i Uppsala i sin inbjudnings-
skrift till Ulf Himmelstrands installation (1970). En nekrolog över Lawrence Heap 
Åberg ingår i Fyris 3/4 1895. Citatet från Hans Larsson om darwinism och idealism 
är hämtat från dennes ”Studentminnen”, Skånsk kalender I (1936). Pontus Wikner 
blev under decennierna efter sin död föremål för ett flertal kortare levnadsteck-
ningar, däribland av Lawrence Heap Åberg (1889), J.A. Eklund (1903), Elisabeth 
Kjellberg (tredje, utökade upplagan 1912) samt Sven Bergentz (1935). Wikners reli-
gionsfilosofiska och teologiska åskådning behandlas i Edvard Rodhe, Den religiösa 
liberalismen (1935) samt i Bertil Blocks avhandling Pontus Wikner (1943). Boströms 
yttrande angående Wikner vid sin avskedsföreläsning citeras efter Sigfrid Wiesel-
gren, Vårt Uppsalalif (1907). Om debatten kring Suum cuiques inlägg, se Fyris 13/10, 
20/10 och 22/10 1884 samt GHT 16/10 1884. Wikners genmäle till den norska tid-
ningen Dagbladet publicerades i Upsala och Fyris den 4/10 respektive 6/10 1884. 
Wikners tacktal till Uppsalastudenterna återges i Upsala 26/5 1885. Wikners Psyko-
logiska självbekännelser utgavs 1971 med normaliserad ortografi. Citaten är hämtade 
från originalkällan, UUB, P93 p:10. Tackskrivelsen till studenterna införde Wikner 
i UP 2/12 1885. Om tillsättningen av professuren i teoretisk filosofi 1888, se HSP 
19/10 1887 och StKP 24/1 1888. Reinhold Geijers besvärsskrifter har titlarna Huma-
nistiska sektionen contra den sakkunniga nämnden (1887) respektive Underdåniga 
besvär öfver det större akademiska konsistoriets förslag till den i Upsala lediga profes-
suren i teoretisk filosofi (1888). GHT:s protest mot Geijers besvärsskrift infördes den 
12/4 1888. Geijers installationsföreläsning är tryckt i NST 1888. Geijers insatser 
behandlas utförligt i Ingemar Nilsson, Själen i laboratoriet (1978), som är det mest 
ingående arbetet om psykologins framväxt som vetenskap i Sverige; en komplet-
terande studie är Andreas Rydberg, ”Viljebegreppet och psykologin”, opublicerad 
masteruppsats, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, UU (2007). I uppsatsen 
”Hans Larsson och Vitalis Norström”, Insikt och handling 1997 argumenterar Mats 
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Persson för att de filosoferna – trots många åsiktsskillnader – båda representerade 
ett slags livsfilosofi grundad på förnuftsidealism. Hans Larsson behandlas vidare i 
Gunnar Matti, Det intuitiva livet (2000). Upsala 22/3 1906 rapporterar om fyrtio-
årsmarkeringen av Boströms död. Om John Landquist, se i första hand Ingemar 
Nilssons biografi John Landquist (2009). Klas Fåhraeus’ omdöme om boströmia-
nismen ingår i Ur dagens krönika 1887. Jämför Jan Bärmark och Ingemar Nilsson, 
”Människokunskap och psykologi”, Lychnos 1987 samt Peter Antman, Att vilja så 
mycket (1991). Landquist har själv skrivit ”Mina Uppsalaår”, Uppsalaminnen, HoL 
18 (1937). Karl Hedvalls recension av Landquists Filosofiska essayer infördes i UNT 
14/11 1906. Om Axel Hägerströms kallelse till professuren i praktisk filosofi, se 
HSP 24/11 och 15/12 1910 samt StKP 31/1 1911. Om pedagogikens framväxt och stri-
derna kring den första professuren i Uppsala, se HSP 2/1, 21/3, 28/3, 8/4 1908 och 
31/3 1910 samt StKP 25/4 1908, 21/3 och 30/4 1910. Fyris framförde sitt önskemål 
om professurer i pedagogik 2/11 1883. UNT:s kommentar infördes 25/4 1908. Jämför 
Urban Dahllöf, Pedagogikämnet, disputationerna och arbetsmarknaden för doktorer 
fram till slutet av 1940-talet (1985), Tomas Kroksmark, Pedagogikens vägar till dess 
första svenska professur (1991) och densammes ”Bertil Hammer”, Forskning om ut-
bildning 1992:2. Bertil Hammers förslag om inrättandet av en laboratur i psykologi 
vid universitetet är publicerat i Psyke 1913.

Historia

Informativa studier över historievetenskapens utveckling under 1800-talet är 
Rolf Torstendahls avhandling Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forsk-
ning 1820–1920 (1964) och Gustaf Jacobsons Från Geijer till Hjärne (1945). Jacobson 
har även publicerat den biografiska studien Harald Hjärne (1922) samt uppsatsen 
”Leopold von Ranke och svensk historieskrivning”, Sverige–Tyskland 1941. En äldre 
översikt över svensk historieforskning från Olof Dalin till F.F. Carlson är Ludvig 
Stavenow, ”Det moderna genombrottet i svensk historieskrivning”, GHÅ 1913. An-
teckningen om Geijers brev till Ranke i Per Erik Svedboms resedagbok återges i 
Uno Willers, ”Geijer och Ranke”, HT 1945. Rolf Torstendahl har behandlat F.F. Carl-
son i flera sammanhang, bland annat i den opublicerade licentiatavhandlingen ”F.F. 
Carlson som historiker intill 1857” (1961), Historiska institutionen, UU. Äldre skild-
ringar av F.F. Carlson är Clas Theodor Odhners i KVAL 4 (1899–1912) samt Cläes 
Herman Rundgrens inträdestal i SvAH (II 1887; 1888). Om tillsättningen av adjunk-
turen i historia, se FFP 3/12 1856 och StKP 15/12 1856. UP:s artiklar om Wahrenberg 
infördes 2/1 respektive 16/1 1858. Jämför Upsala 29/1 1858. En nekrolog över Rudolf 
Tengberg ingår i UP 8/1 1877. Om Carl Gustaf Malmström, se Henrik Schücks 
inträdestal i SvAH 25 (1914). Om Malmströms kallelse till professuren, se HSP 16/1 
1877 respektive StKP 21/2 1877. Sigfrid Wieselgrens omdöme om Malmströms un-
dervisning ingår i Vårt Uppsalalif (1907). Herman Schück har skrivit biografin Hans 
Forssell (2001). Om tillsättningen av professuren i Lund 1864, se [Sven Fromhold 
Hammarstrand], Handlingar rörande det af Consistorium Academicum Majus i Lund 
upprättade förslaget till det derstädes lediga professorsembetet i historia (1863), Lunds 
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Consistorii förklaring med anledning af adjunkten Hammarstrands besvär (1863) 
samt [Hammarstrand], Granskning af Lunds Consistorii förklaring (1863). Jämför 
AB 5/1 1864 samt UP 9/1 och 13/1 1864. Hammarstrandska striden berörs i Karin 
Moniés levnadsteckning över Carl August Hagberg, Ord som himlen når (2008). 
Om Sven Fromhold Hammarstrands kallelse till den extra ordinarie respektive 
ordinarie professuren, se HSP 8/8 1877, StKP 20/8 1877, HSP 9/10 och 16/10 1882 
samt StKP 18/11 1882. Fyris 25/1 1889 innehåller en biografi över Hammarstrand. 
Om tillsättningen av den extra ordinarie professuren 1885, se HSP 15/10 1884 samt 
StKP 13/12 1884. Om Hjärnes kallelse till den ordinarie professuren, se HSP 26/2, 
12/3 1889 samt StKP 18/3 1889. Ragnar Björk behandlar det svenska historieämnets 
professionalisering under 1800-talet i Traditional Thought and Ideological Change, 
eds. Seung-bog Cho och Nils Runeby (1988). Karl-Gustaf Hildebrand har författat 
översikten ”Från Harald Hjärne till Sven A. Nilsson” i Saga och sed 1991. Ulf Zanders 
avhandling Fornstora dagar, moderna tider (2001) berör historiebruk och åtskilliga 
historiedebatter från slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet. Litteraturen om 
Harald Hjärne är omfattande. Nils Elvanders avhandling Harald Hjärne och kon-
servatismen (1961) är en grundläggande studie över Hjärnes politiska tänkande och 
statsteori. Hjärnes syn på den Alinska skolan framgår av hans debatt med Carl Axel 
Reuterskiöld och Otto Varenius i SvD 29/1, 1/2, 3/2, 4/2, 5/2 och 6/2 1898. Förutom 
ovan nämnda översiktsverk och Gustaf Jacobsons biografi, se vidare L.M. Bååth, 
”Harald Gabriel Hjärne” i OoB 1908, Eli F. Heckscher, ”Harald Hjärne”, Ekonomisk-
historiska studier (1936) respektive ”Harald Hjärne och den moderna historieveten-
skapen i Norden”, HT 1940, Lydia Wahlström, Trotsig och försagd (1949) samt  Bertil 
Boëthius, ”Harald Hjärne”, PHT 1963. Om Hjärnes Carl XII-forskning, se Carl 
 Hallendorff, ”Harald Hjärne och den karolinska forskningen”, Karolinska förbundets 
årsbok 1922, Erik Lönnroth, ”Karl XII:s pånyttfödelse”, Historia och dikt (1959) samt 
anfört arbete av Ulf Zander. Johannes Kolmodins artikel om Carl XII infördes 
i Vårdkasen 1914. Birgitta Odén skildrar Hjärnes roll som pedagog och semina-
rieintroduktör i Forskarutbildningens förändringar 1890–1975 (1991). Hjärnes tal på 
Gustaf Adolfs-dagen 1892 publicerades i SvT samma år. Jämför Nathan Söderblom, 
”Minnen från åttio- och nittiotalen”, Upsala Kristliga Studentförbund 1901–1926 
(1926). Om Simon J. Boëthius’ kallelse till den extra ordinarie professuren, se HSP 
4/5 och 14/5 1889 samt StKP 29/5 1889. Om tillsättningen av den extra ordinarie 
professuren 1903, se HSP 28/2 1903 och StKP 1/4, 19/9 1903. Nils Edéns verksam-
het som historiker berörs i nekrologer av Nils Ahnlund och Axel Brusewitz i HT 
1945 respektive UNT 18/6 1945. Se även Odal Ottelin, ”Nils Edén”, Norlandica 4 
(1947) och Gunnar Ekholm, ”Nils Edén som lärare i Upsala”, UNTJ 1956. Edéns 
Minnen, som även berör Uppsalatiden, utgavs 1969 med kommentarer av Leif Kihl-
berg. Presskommunikén, i vilken Edén förklarade varför han avböjt mottagandet av 
 Vasaorden, publicerades bland annat i UNT 20/1 1906. Edéns politiska verksamhet 
berörs bland annat i Gunnar Gerdner, ”Ministären Edén och författningsrevisionen 
1918”, Statsvetenskapliga studier till Statsvetenskapliga föreningens i Uppsala tjugofem-
årsdag (1944) samt Torbjörn Vallinder, ”Nils Edén och demokratins idéer”, Liberala 
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pionjärer, ed. Håkan Holmberg (2002). Sam Clasons ”Vårt hundraårsminne” inför-
des i HT 1909. Nils Edén svarade med 1809 års revolution I–II (1911), varpå Clason 
återkom med Gustaf IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon (1913). Axel 
Brusewitz’ recension infördes i UNT 31/10 1913. Om tillsättningen av professuren 
1914, se HSP 13/10 1913 och StKP 1/11 1913. Social-Demokratens kommentar infördes 
3/11 1913, UNT:s replik dagen därpå. Sedan kapitlet om historieämnet färdigställts 
har utkommit Svenska historiker, eds. Ragnar Björk och Alf W. Johansson (2009), 
Göran Nilzén, Carl Gustaf Malmström (2010) och Simon Larsson, Intelligensaristo-
krater och arkivmartyrer (2010).

Arkeologi

Carl August Walbergs reseberättelse publicerades i UUÅ 1864. Om Hugo Berg-
stedts utnämning till docent i klassisk arkeologi, se HSP 26/11 1881. Johan Bergmans 
insats skildras av Emil Hindenborg i Jönköpings-Posten 17/2 1964. Om Sam Wides 
ansökan om dispens för att medtaga klassisk arkeologi i sin licentiatexamen, se 
HSP 6/5 1885, särskilt Einar Löfstedts reservation. Julius Centerwalls artikel om 
den klassiska arkeologin infördes i Ny svensk tidskrift 1888. Löfstedts betydelse för 
den klassiska arkeologins framväxt skildras av Hugo Bergstedt i Pedagogisk tidskrift 
1889. Om utgrävningen på Kalaureia, se Upsala 28/6 1894. Wides resebrev från 
Aphidna publicerades i Fyris 26/11 1894. Om tillsättningen av den extra ordinarie 
professuren i klassiska språk 1899, se HSP 1/10 1898 och StKP 12/11 1898. Alla 
handlingar kring detta ärende finns i RA, ED:s konseljakt 28/4 1899, 17. Brevet 
från Lennart Kjellberg återfinns i Wides okatalogiserade samling, UUB. Citatet 
från Ewert Wrangel ingår i Nordisk universitetstidskrift 1901/02. Christian Callmer 
utreder tillkomsten av lärostolarna i klassisk fornkunskap och antikens historia i 
Lychnos 1985. Einar Gjerstad har skildrat ”Den klassiska arkeologien i Sverige” i OoB 
1948. Antikforskning i Uppsala (1985) är titeln på den katalog som utgavs i samband 
med att antikämnets sjuttiofemårsjubileum firades med en utställning på Carolina. 
Jämför Niklas Hillboms och Svante Nordins artiklar i Hellenika 2009:3. Om Sam 
Wide, se Christian Callmer, ”Sam Wide und die ausgrabungen in Griechenland”, 
Opuscula Athenensia I 1953. Om Wide, se även Axel Boëthius, ”Sam Wide”, Fest-
skrift vid hundraårsminnet av nationshusets invigning, Västmanlands-Dala nations 
skriftserie 3 (1931). Ernst Nachmansons artikel infördes i StD 22/4 och 23/4 1908. De 
unga Uppsalafilologernas skrivelse till riksdagen den 24/4 1908 om behovet av läro-
stolar i klassiska språk återges i UNT 27/4 1908. Jämför HSP 15/9 1908. Universitets-
kanslerns utlåtande till förmån för ombildningen av professurerna i klassiska språk 
refereras utförligt i Upsala 30/10 1908. En historik över den klassiska arkeologins 
framväxt vid universiteten ingår i C.M. Zander med fleras Förslag till utredning och 
yrkande om den e.o. professurens i klassiska språk ombildning till professur i klassisk 
fornkunskap och historia (1908). Wides rapport angående fynden vid Antikythera 
infördes i Juldagar 1903. Hans föredrag ”Ett forngrekiskt inskriftsfynd i Upsala” 
ingår i Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar Jan. 1910–Dec. 1912 
(1913). Föredraget refereras i UNT 15/12 1911. Om Sundbornsprosten Carl Fredrik 
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Petterssons donation, se StKP 15/11 1913. Petterssons insats behandlas av Gunnar 
Ekström i Julbok för Västerås stift 1913. Om den nordiska arkeologins första tid vid 
UU, se Adolf Noreens yttrande i FFP 18/4 1905. Upsalas och UP:s artiklar om ar-
keologiska kongressens Uppsalabesök och utgrävningen av västhögen infördes 13/8 
1874 respektive 26/6 1876. Jämför Magnus Alkarp, Det Gamla Uppsala (2009) och 
Maja Hagerman, Det rena landet (2006). Om Gabriel Gustafsons ansökan om att få 
dispens för att medtaga nordisk arkeologi i sin licentiatexamen, se HSP 25/10 1879 
samt MKP 26/11 1879. Upsala 10/4 1883 refererar Sten Boije av Gennäs’ runforsk-
ningar i Södermanland 1882. Tillkomsten av professuren i nordisk och jämförande 
fornkunskap behandlas i Henrik Schücks inbjudningsskrift till Oscar Almgrens in-
stallation (1914). Citatet från Ewert Wrangel återfinns i Nordisk universitetstidskrift 
1901/02. UNT:s kommentar om behovet av lärostolar i nordisk arkeologi infördes 
22/3 1908. Utförliga nekrologer över Oscar Almgren har författats av hans lärjungar 
Birger Nerman och Sune Lindqvist i Fornvännen 1945 samt i Uppland 1945. Alm-
gren har själv berättat om utgrävningen av Hågahögen i Den eviga ungdomens stad, 
HoL 17 (1936). I Lychnos 1963/64 införde Birger Nerman uppsatsen ”Knut Stjerna 
och hans seminarium för utforskningen av Sveriges stenålder”. Minnesteckningar 
över Stjerna har författats av Oscar Almgren i Historisk tidskrift för Skåneland 3 
1908/09 samt Axel Erdmann i Uplands fornminnesförenings tidskrift 6 1910–1912. Bo 
Gräslund utreder den kronologiska metoden i den nordiska arkeologin, däribland 
typologin, i Relativ datering (1974). Evert Baudou har skildrat den nordiska arkeolo-
gins framväxt och utveckling i den omfattande översikten Den nordiska arkeologin 
– historia och tolkningar (2004). 

Statsvetenskap och statistik

Henrik Schück har lämnat en utförlig skildring av den Skytteanska professurens 
historia i sin inbjudningsskrift till Rudolf Kjelléns professorsinstallation (1916). 
Kompletterande studier är Kjelléns uppsats om professurens 300-årsminne i Stats-
vetenskaplig tidskrift 1922 samt Axel Brusewitz’ studie ”Från Svedelius till Kjellén”, 
Statsvetenskaplig tidskrift 1945. Handlingarna rörande tillsättningarna av den Skyt-
teanska professuren 1882 respektive 1901 finns i Landsarkivet, Uppsala län, Deposito 
Skytteana IV f:3. Om utnämningen av Oscar Alin, se även Wilhelm Erik Svedelius, 
Anteckningar om mitt förflutna lif (1889) samt Emil Hildebrands nekrolog över Wil-
helm Montan, HT 1909. Simon Boëthius installationsföreläsning är tryckt i Nordisk 
universitetstidskrift 1902. Oskar Pettersson skildrar diskussionen om statsvetenska-
pens och statistikens innehåll kring sekelskiftet 1900 i Politisk vetenskap och veten-
skaplig politik (2003). Samma tidsperiod behandlar Birgitta Odén i Forskarutbildning-
ens förändringar 1890–1975 (1991). Barbro Lewin porträtterar lärostolens innehavare 
i översikten Johan Skytte och de skytteanska professorerna (1985). Lewin har även 
infört en biografisk teckning över Wilhelm Erik Svedelius i volymen Statsvetarpor-
trätt (1992), vilken även innehåller en motsvarande biografi över Simon J. Boëthius, 
författad av Elias Berg. Berg har även porträtterat Boëthius i Politologen 1989:1. Om 
Svedelius, se även Ragnar Törnebladhs skildring i KVAL 4 (1899–1912). Germund 
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Michanek berör John Nordwalls öde i Studenter och hetärer (1971). Otto Varenius 
har författat en utförlig nekrolog över Oscar Alin i NDA 2/1 1901. Carl Axel Reu-
terskiöld porträtterar Oscar Alin i Statsvetenskaplig tidskrift 1901. Se även Bo Stråth, 
Union och demokrati (2005). Reuterskiöld har även skrivit ”Från 90-talets studieår. 
Harald Hjärne – Oscar Alin – och Heimdal”, Den eviga ungdomens stad, HoL 17 
(1936). Debatten mellan Oscar Alin och Hans Forssell refereras i anfört arbete av 
Axel Brusewitz. Jämför Jörgen Weibull, Carl Johan och Norge 1810–1814 (1957). Om 
ryktena rörande Pontus Fahlbecks eventuella avsikt att söka den Skytteanska profes-
suren efter Alin, se UNT 11/3 1901. UNT:s kommentar om att universitetet borde 
avsäga sig den Skytteanska donationen för att finansiera en egen professur i statsve-
tenskap infördes 13/4 1901. Simon J. Boëthius’ skrivelse till konsistoriet 1907 om en 
professur i statistik citeras i motion nummer 24 till FK 1908. Jämför StKP 14/9 1907. 
Handlingarna kring tillsättningen av professuren i statistik och Thor Anderssons 
besvär finns i RA, ED:s konseljakt 8/4 1910, 87. Besvärsskriften återges även i UNT 
1/3 1910. Gustav Sundbärgs kritik av HT infördes i SvD 12/4 1910. Sundbärgs installa-
tionsföreläsning refereras i UNT 25/4 1910. Om Sundbärg, se Isidor Flodström, Gus-
tav Sundbärg och hans livsverk (1935), Lars-Göran Tedebrands ”Ett gammalt svenskt 
ämne”, Tvärsnitt 1983:1 samt Christer Nordlund, ”Naturen och det nationella i det 
tidiga 1900-talets Sverigelitteratur”, Sekelskiftets utmaningar, ed. Ann-Katrin Hatje 
(2002). Birger Hagård har skrivit biografin Nils Wohlin (1976). Om Wohlin, se även 
StD 6/5 1916. DN:s kritiska artikel infördes 30/1 1926.

Litteratur- och konsthistoria

Professuren i konst- och litteraturhistoria med estetik behandlas utförligt i Nils von 
Hofstens inbjudningsskrift till Victor Svanbergs installation (1947). Estetikämnets 
utveckling under 1800-talet behandlas av Thomas Olsson i avhandlingen Idealism 
och klassicism (1981) och av Lars Gustafsson i Estetik i förvandling (1986). Tillsätt-
ningen av professuren 1856, se FFP 10/5 1856 respektive StKP 29/5 1856. Om Malm-
ströms utnämning till professor i estetik med litteratur- och konsthistoria, se StKP 
7/5 1859. Jämför UP 13/10 1858. Om Bernhard Elis Malmströms italienska resa, se 
Carl August Westerblads studie i Samlaren 1942. Malmströms skrivelse till konsi-
storiet angående behovet av ett konstmuseum återges in extenso i UP 29/3 1865. 
Tidningskritiken mot Lorentz Dietrichsons uttalanden om Tegnér infördes först i 
Post- och Inrikes Tidningar 13/12 1860, därefter bland annat i UP 12/1 1861. Jämför UP 
22/3 1861. Om tillsättningen av professuren 1867, se FFP 30/5 1866 och StKP 29/9 
1866. Henrik Schücks tal vid avtäckningen av Carl Rupert Nybloms gravvård återges 
i UNT 1/6 1911. Om Nybloms försök att utverka en extra ordinarie professur åt Carl 
David af Wirsén, se FFP 6/10 1876 respektive StKP 4/11 1876. Edvard Petrinis fram-
trädande hos föreningen Minerva ägde rum 3/11 1904, LD:s kommentar infördes fyra 
dagar senare. En nekrolog över Petrini i UNT 8/5 1922. Carina Burman skriver om 
Petrini och takypoden i K.J. (2007). Claes Ahlund undersöker litteraturhistoriens 
omvandling under Henrik Schück i sin och Bengt Landgrens studie Från etablerings-
fas till konsolidering (2003). Rörande Henrik Schücks vetenskapssyn och historie-
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uppfattning hänvisas i första hand till Lars Gustafssons studie Litteraturhistorikern 
Schück (1983). Om Schücks metod, se vidare Kurt Johannesson, ”Litteraturhistorien 
och utvecklingsbegreppet”, Samlaren 1971. En biografisk studie har Henry Olsson 
publicerat i NT 1972. Jöran Sahlgren har skrivit ”Mina minnen av Henrik Schück” 
i UNTJ 1956. Schücks brevväxling med Ernst Meyer och deras inställning till Carl 
David af Wirsén behandlas av Torgny T. Segerstedt i uppsatsen ”Henrik Schück och 
Uppsalamiljön”, SvAH 1994. Om Wirséns intriger för att förhindra invalet av Schück 
i Svenska Akademien, se Germund Michanek, Skaldernas konung (1979). Schücks 
artikel ”Semitiska sagor” infördes i StD 18/8 och 25/8 1901. Elis Heümans replik 
publicerades i Vårt Land 21/8 1901. Jämför UNT 23/8 1901. Gunnar Svanfeldt har i 
Samlaren 1979 och 1980 infört en historik över Svenska Litteratursällskapet. Victor 
Svanberg skriver om Anton Blanck i KVSÅ 1952. Om den akademiska konsthistori-
ens historia och förhistoria, se HSP 30/11 1911 och StKP 6/9 1913. Se även Peter Gill-
gren med fleras 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige (2000). Tillkomsten av 
professuren i konsthistoria behandlas i Henrik Schücks inbjudningsskrift till August 
Hahrs installation (1918). Se även Uppsala universitets konsthistoriska institution fem-
tio år (1968) och Henrik Cornell, ”Konsthistoriens debut vid Uppsala Universitet”, 
Konsten Vännerna Verkligheten (1975). Om Henrik Schücks förslag att lärostolen 
skulle byta namn till litteraturhistoria med poetik, se HSP 1/2 1913 respektive StKP 
8/3 1913. Om Johnny Roosval, se Karl Asplund, ”Ecclesia militans”, Bland professorer 
och studenter, HoL 19 (1938) samt Aron Andersson, ed., Johnny Roosval (1982). Fy-
ris’ kommentar om professurens otymplighet infördes 9/1 1885. UNT:s artikel om 
konsthistoriens betydelse som självständig vetenskap publicerades 14/3 1905.

Klassiska språk

En omfattande orientering i den svenska klassiska filologin under 1800-talet och 
första hälften av 1900-talet erbjuder Bo Lindbergs Humanism och vetenskap (1987). 
En god översikt av det filologiska studiet i Uppsala har Sven Lundström infört 
i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 1889–1989 (1989). Se även 
Josef Svennung, ”Ett sekel klassisk filologi i Uppsala”, UNT 6/5 1964. Om profes-
suren i latin, se Nils von Hofstens inbjudningsskrift till Josef Svennungs och Erik 
Norins installationer (1945). Nekrologer över Carl Edvard Zedritz ingår i UP 19/3 
1859 samt i Svea 1860. Jämför August Blanche, ”Carl Edvard Zedritz”, Samlade 
arbeten: Minnesbilder (1892) samt Tom Lundin, ”Bodbetjänt som blev professor”, 
UNT 15/8 2009. Alf Önnerfors har tecknat Per Johan Peterssons biografi i Natio 
Smolandica 15 (1952). Jämför UP 22/6 1874. Peterssons handskrivna självbiografi i 
UUB, X 240, men den del som berör skol- och studenttiden är utgiven av Alf 
Önnerfors i Natio Smolandica 21 (1958). Waldenströms omdöme om Petersson ingår 
i Paul Peter Waldenströms minnesanteckningar 1838–1875, ed. Bernhard Nyrén (1928). 
Carl Rupert Nyblom har författat en gemensam nekrolog över Petersson och Carl 
August Walberg i Ny Illustrerad Tidning 31/10 1874. Om latinprofessurens namnby-
te 1859, se Nils von Hofstens inbjudningsskrift till Josef Svennungs och Erik Norins 
installationer (1945). Johan Spongberg har blivit föremål för en studie av sin sentida 



591

reFerenser

efterträdare Gunnar Rudberg i Lychnos 1946/47. Se även densammes ”Additamenta 
Spongbergiana” i Lychnos 1948/49, Olof Wilhelm Knös’ artikel i Pedagogisk tidskrift 
1889, Sune Norrmans artikel i PHT 1953, samt Stig Y. Rudbergs ”Tre Upsalagrecis-
ter” i Språkets speglingar, eds. Arne Jönsson och Anders Piltz (2000). Herman Rydin 
den yngres Ur minnet och andra gömmor I (1929) och Bengt Åhléns Uppsalahisto-
rier (1948) lämnar bidrag till anekdotfloran kring Spongberg. UP:s kommentar om 
Spongbergs undervisning infördes 9/6 1858. UP redogör för lärjungarnas insamling 
till Spongbergs gravvård 2/9 1893. Om Carl Wilhelm Linders utnämning till den 
Höijerska adjunkturen, se FFP 1/6 1854 och StKP 7/6 1854. Om Carl August Wal-
bergs, Einar Löfstedts och Aron Martin Alexandersons utnämningar till samma ad-
junktur, se FFP 13/10 1860, 9/12 1869 och 11/3 1875 respektive StKP 27/10 1860, 8/1 
1870 och 30/3 1875. Johan Vising skildrar de norrländska filologerna Frans Wilhelm 
Häggström och Einar Löfstedt i Norlandica 1 1939. Om Löfstedt, se Hugo Berg-
stedts biografi i Pedagogisk tidskrift 1889 samt den utförliga nekrologen i Fyris 22/5 
1899. Christian Callmer skriver om ”Einar Löfstedt d.ä. och hans resa till Grekland” 
i Lychnos 1960/61. Se även Julius Centerwall, ”Uppsaliensiska arkeologer på klassisk 
mark”, Ergo 1932:9. Om tillsättningen av adjunkturen i latin 1861, se FFP 20/3 1861 
samt StKP 18/5 och 2/10 1861. För motsvarande handlingar rörande tillsättningen 
av professuren 1875, se FFP 21/4 1875 respektive StKP 20/5 1875. Om detta ärende, 
se även Handlingar rörande återbesättandet af Latinska professuren vid Upsala uni-
versitet, ed. Einar Löfstedt (1876) samt Ernst Nachmanson, ”Mommsen och Sverige”, 
GHÅ 43 1937. Anders Frigells handskrift ”Arkeologiska anteckningar om Gamla 
Upsala” återges delvis i Sune Lindqvists Uppsala högar och Ottarshögen (1936). Jäm-
för Magnus Alkarp, Det Gamla Uppsala (2009). Rudolf Röding skriver om sin op-
position på Frigells specimen i ”Några spridda Uppsalaminnen från förra seklet”, 
Vestrogothica 3 (1935). Fyris’ nekrolog över Frans Wilhelm Häggström infördes 22/5 
1896. Häggströms otryckta installationsföreläsning ingår i UUB, R 336 f. UP 28/11 
1887 refererar Verdandis diskussion om latinherraväldet. Om Olof August Daniels-
son, se Einar Löfstedt den yngres levnadsteckning i KVAÅ 1935, Gunnar Rudbergs 
skildring i Bland professorer och studenter, HoL 19 (1938) samt Stig Y. Rudberg, ”Tre 
Uppsalagrecister”, Språkets speglingar, eds. Arne Jönsson och Anders Piltz (2000). 
Utförliga biografiska data rörande Danielsson ingår även i UNT 14/10 1912. Ernst 
Nachmanson har infört en nekrolog över Sigfrid Lindstam i GHT, 22/5 1939. Om 
Lindstam, se även GKVB 1940. Ernst Nachmansons insats skildras i GKVB 1944. 
Om Per Perssons utnämning, se HSP 14/3 1895 och StKP 20/4 1895. Per Perssons 
självbiografi jämte tal, tidningsartiklar och annan biographica i UUB, R 338 v 129. 
Håkan Sjögrens karakteristik av Perssons undervisning och forskningsinriktning 
återfinns i Upsala 31/12 1917. Om Otto Lagercrantz, se Bengt Hesselmans biografi i 
KVSÅ 1938 samt GKVB 1939. För biografiska uppgifter om Anders Frigell, se UUB, 
X 240 [Frigell]. Om medgivandet av ett årligt anslag om 4 000 kronor till Frigell, 
se KaBr 29/12 1879. Carl Sandströms insats berörs i Sven Grauers, Anna Sandström 
1854–1931 (1961). Om Magnus Sundén, se UNT 28/10 1926. I Sam Wides okatalogi-
serade samling vid UUB finns ett omfattande brevmaterial, som bland annat rör 
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professorsstriden i klassiska språk 1898–99. Om Vilhelm Lundström, se Harry Ar-
minis minnesteckning i GKVB 1941. Lundströms verksamhet, dock huvudsakligen 
hans syn på svenskheten och nationalismen, behandlas i Bengt Bogärdes Vilhelm 
Lundström och svenskheten (1992). Mari Mihi (Gustaf Lindquist) skriver om den 
Klassiska turnén 1896 i Studentens lyckliga dar (1906). Om Vilhelm Lundströms 
andra Plautusturné, se UNT 10/3 respektive 13/3 1899.

Orientaliska språk

Karl Uno Nylander har författat översikten ”Semitiska studier i Sverige under flyd-
da tider”, Ny svensk tidskrift 1889. Ett slags fortsättning på denna historik utgör K.V. 
Zetterstéens forskningsöversikt ”Semitiska studier i Sverige under de sista femtio 
åren”, Svenska orientsällskapets årsbok 1924. I samma volym av Svenska orientsäll-
skapets årsbok har Jarl Charpentier infört uppsatsen ”Indologiska studier i Sverige”. 
En senare översikt är Mirja Juntunen, ”Indologi och Indienbilden på 1800-talet”, 
Orientaliska studier 2000. K.V. Zetterstéen har skrivit om ”Turkiska studier i Sve-
rige”, Lychnos 1941 samt Arabiska studier i Sverige (1946). Sigrid Kahle tecknar ara-
biskans historia i Sverige i Journal of turkish studies 18 1994. I samband med 400-års-
jubileet för professuren i orientaliska språk utkom översikten Till Österland vill 
jag fara (2005) med text av Hans Nordesjö. Om tillsättningen av professuren efter 
Tullberg, se FFP 1/3 och 22/3 1854, 12/5 1855 samt StKP 23/3 1854 och 31/5 1855. 
Carl Johan Tornbergs brev till Lars Svanberg 13/8 1853 ingår i UUB, G 268 b. Om 
Joseph Seligmanns docentur, se FFP 6/5 1863. Seligmanns besvärsskrift återges i UP 
13/1 1864. Citaten från Carl Johan Tornberg är hämtade från dennes Österländska 
språk såsom universitets-studium, inbjudningsskrift till de högtidligheter med hvilka 
professoren i pastoral-theologi herr magister Carl Olbers, och professoren i astronomi 
herr magistern Didrik Magnus Möller komma att i sina embeten införas (1863). Om 
Nordlings utnämning till professor, se FFP 3/4 1875 samt StKP 27/1 1876. Nordlings 
kritiska granskning av Tornbergs Koranöversättning ingår i UUÅ 1876. Volymen 
”Orientaliska Congressen i Stockholm 1889”, UUB, S.A. Häggs samling X 268 i, 
rymmer tidningsartiklar om kongressen, bland annat om utflykten till Uppsala 
4/9 1889, gåvorna till UUB och biographica rörande Carlo Landberg. Om Herman 
Almkvists professorsutnämning, se HSP 18/11 1891 respektive StKP 2/1 1892. Ci-
tatet från Frans Wilhelm Häggström är hämtat ur HSP 18/1 1890. K.V. Zetterstéen 
skildrar Herman Almkvists liv och gärning i Nordisk universitetstidskrift 1905/06. 
I Kristna i Mekka (1943) visar Zetterstéen att uppgifterna om Almkvists påstådda 
resa till Mekka saknar grund. En nekrolog över Nils Nilsson ingår i UNT 23/10 
1908. Om K.V. Zetterstéens kallelse till professuren, se HSP 1/6, 15/9 och 24/9 1904 
samt StKP 22/10 1904. Om David W. Myhrmans utnämning till docent i assyriologi, 
se HSP 22/5 1902. SvD:s artiklar rörande kallelsen av Axel Moberg infördes den 24/4 
respektive 6/5 1908. Lundaprofessorn Claes Lindskog besvarade kritiken i samma 
tidning den 28/4. Om Myhrmans ansökan om reseunderstöd, se HSP 9/5 1911. Om 
docentstipendiet, se HSP 30/3 1912 och 22/4 1913. Några aktstycken i det Myhrman-
ska målet är K.V. Zetterstéen, Yttrande till protokollet vid Humanistiska sektionens 
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i Uppsala sammanträde den 4 oktober 1911 med anledning af Doc. D.W. Myhrmans 
skrifvelse till sektionen af den 31 augusti 1911 (1911); David W. Myhrman, Svar på K.V. 
Zetterstéens yttrande (1912); K.V. Zetterstéen, Skrifvelse till humanistiska sektionen 
vid Uppsala universitet med anledning af herr D.W. Myhrmans ”Svar på K.V. Zet-
terstéens yttrande” (1912); Emanuel Mattsson, Besvär öfver humanistiska sektionens 
förslag, daterat 15/5 1912 (1912). Lennart Grönberg skildrar Otto Fredrik Tullbergs 
insats i Natio Smolandica 13 (1950). Karin Beskow Tainsh har utgivit Tullbergs brev 
till sin hustru från sina utlandsresor under titeln På biblioteket – där har jag min 
största förnöjelse (1972). K.V. Zetterstéen har skrivit om ”En fornindisk inskrift vid 
Vårdsätra” i Uplands fornminnesförenings tidskrift, 9:2 och 9:3 1923. Jämför anfört 
arbete av Beskow Tainsh samt UNT 19/7 1971 respektive 15/6 1994. Zetterstéen 
har även skrivit ”Report on the manuscripts left by the late professor O.F. Tullberg 
and now in the library of Uppsala University”, Le monde oriental 2 (1907/08). Sigrid 
Kahle har publicerat studien ”Le monde oriental, 1906–1946” i Orientalia Suecana 
51–52 (2002/03). Om Johannes Kolmodin, se The Last Dragoman, ed. Elisabeth Öz-
dalga (2006). Om tillsättningen av den extra ordinarie professuren i jämförande 
språkforskning, se HSP 22/6 1880 samt StKP 2/10 1880. Sakkunnigutlåtandena in-
för den första tillsättningen av professuren återges in extenso i Upsala 17/4, 20/4 
och 22/4 1880. Debattinläggen om tillsättningen infördes i UP 1/10 1880, StD 22/10, 
29/10, 9/11 och 23/11 1880 samt Upsala 25/11 1880. Om missödet med Erdmanns 
specimensavhandling, se Oscar Almgrens minnesteckning i Uplands fornminnesför-
enings tidskrift 41 1927. Professuren i sanskrit med jämförande indoeuropeisk språk-
forskning behandlas i Torgny T. Segerstedts inbjudningsskrift till Jan Bergmans 
och Nils Simonssons professorsinstallationer (1976). En utförlig nekrolog över Karl 
Ferdinand Johansson ingår i UNT 10/12 1926. Manuskriptet till Johanssons indiska 
ordbok återfinns bland Jarl Charpentiers okatalogiserade handlingar, UUB, 432 c. 
Fredrik Thomasson har skrivit om Johan David Åkerblad och den framväxande 
egyptologin vid 1800-talets början i ’A Dangerous Man of the Enlightenment’ (Florens, 
2009). Ernst Andersson (Akmar) har skrivit en utförlig franskspråkig minnesteck-
ning över Karl Piehl i Sphinx 1904. Jämför K.V. Zetterstéens framställning i Nordisk 
universitetstidskrift 1903/04 samt nekrologerna i Upsala 10/8 respektive UNT 11/8 
1904. Olof Rabenius skriver om de fåtaliga åhörarna vid Piehls föreläsningar i Kring 
drottning Kristinas klocka (1942). Om tillkomsten av Piehls extra ordinarie profes-
sur, se HSP 4/12 1889, 2/1 respektive 18/1 1890 samt 5/5 1891 och StKP 26/8 1893. 
Handlingar kring professuren respektive biographica om Piehl finns i UUB, X 240 
[Piehl]. Piehls professur behandlas även i Fredrik Bergs inbjudningsskrift till Folke 
Knutssons, Bo Vahlquists och Torgny Säve-Söderberghs installationer (1950). Up-
sala 10/4 1883 skildrar Piehls resor i Egypten utifrån dennes resebrev. Piehls uppsats 
”Om hieroglyfer” infördes i SvT 1894. Karl Piehls korrespondens med utländska 
vetenskapsmän finns i UUB, G 212. Herbert Lundh skriver om Arsinoe Piehl i 
UNT 17/3 1962. Ernst Akmars program för att förbättra tidskriften Sphinx infördes 
i Upsala 16/9 och 17/9 1908. Omdömena om Sphinx publicerades i SvD 16/10 1908 
(samt följande dag i StD). Om sektionens beslut att indraga stödet till Sphinx, se 
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HSP 23/10, 3/11 och 18/12 1909. Avskrifter av breven från Georg Steindorff och 
Wilhelm Spiegelberg är fogade till HSP 23/10 1909. Om tidningspolemiken i denna 
fråga, se UNT 26/10 1909 samt Upsala 25/10 och 26/10 1909. Citatet från Torgny 
Säve-Söderbergh är hämtat ur Vid vägs ände (1996).

Nordiska språk

Sten Högnäs har författat en översikt över nordistikens framväxt och utveckling 
i ”Ämneskulturer inom nordistiken”, Nordiska universitetskulturer (1998). Se även 
The History of Linguistics in the Nordic Countries, ed. Even Hovdhaugen (2000) och 
Bengt Loman, ”En turistresa genom svensk språkhistoria”, Studier i svensk språk-
historia 3, ed. Lars Wollin (1993). En äldre översikt är Ruben G:son Berg, ”1800-talets 
svenska språkforskning”, OoB 1910. Ett slags kronologisk fortsättning utgör Sixten 
Belfrage, ”Svensk språkforskning”, OoB 1937, vilken skildrar 1900-talets första de-
cennier. Åtskilliga inblickar, inte minst i dialektforskningen, lämnar Lars Sellberg 
i avhandlingen Av kärlek till fosterland och folk (1993). För en översikt av ämnet 
nordiska språk vid Uppsala universitet svarar Lennart Moberg, Gun Widmark och 
Thorsten Andersson i Faculty of Arts at Uppsala University: Linguistics and Philo-
logy (1977). Carl Wilhelm Linders skrivelser till Uppsala studentkår angående in-
rättandet av en professur i svenska språket den 13/4 och 23/4 1855 förvaras bland 
studentkårens inkomna handlingar för åren 1849–1860, UUB, U 1755 h:1. Jämför 
Upsala 4/4 1876. Studenternas skrivelse till kanslern 1/12 1855 rörande en professur i 
svenska språket återges i Henrik Schücks inbjudningsskrift till Oscar Almgrens och 
Ragnar Fribergers professorsinstallation (1914). Jämför FFP 16/4 och 23/4 1856. Om 
professorskonkurrensen mellan Carl Säve och Anders Uppström, se FFP 19/5 1859 
och StKP 30/5 1859. Justus Lindh skriver om Anders Uppström i Från Gästrikebyg-
der 1922. I UB 19/3 1855 refererar Säve en positiv recension av Uppströms edition av 
Silverbibeln i Göttingische gelehrte Anzeigen. Uppströms brev till Jacob Grimm in-
går i Briefwechsel der Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten, ed. Ernst Schmidt 
1885. Om Carl Säve, se i första hand Herbert Gustavsons uppsats i Saga och sed 
1958 samt Thorgunn Snædals studie i Spaden och Pennan, eds. Torsten Svensson 
med flera (2009). Utförliga nekrologer har Karl Warburg och Nicolaus Linder infört 
i GHT 29/3 1876 respektive Ny Illustrerad Tidning 1/4 1876. Biografier över Säve 
finns dessutom i Dansk Illustrered Tidende 13/7 1865, Svenska Familj-Journalen 1866 
samt i Svea 1877. Jämför UP 29/3 1876, Gotlands Allehanda 1/4 1876, Till Carl Säves 
minne (1876) samt Per Johan Lindal och Gustaf Eneström, Carl Säves boksamling 
(1877). Gustaf Svanbergs karakteristik av Carl Säve återfinns i hans ”Redovisning 
för en lång lefnad”, ed. N.V.E. Nordenmark, UUÅ 1949. Om insamlingen till Säves 
gravvård, se UP 2/7 1877. Artiklarna i Post- och Inrikes Tidningar var införda 28/3 
respektive 6/4 1876. Avskrifter av Carl Säves 731 brev till brodern Per Arvid Säve 
ingår i den sistnämndes ”Gotländska samlingar”, UUB, R 632:5. Carl S. Petersen 
utgav 1908 Brevvexling mellem N.M. Petersen og Carl Säve. Om bröderna Säves in-
sats som Gotlandskännare, se Ulf Palmenfelt, ”Bröderna Säve mellan tradition och 
modernitet”, Saga och sed 2004 samt Torsten Gislestam, ”Per Arvid Säves bakgrund 
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och ursprung – om släkten Säve och deras insatser i gotländskt kulturliv”, Per Arvid 
Säve och hans samtida (1992). Fyris 29/12 1893 skriver om Anders Johan Gylling. 
Om Mårten B. Richerts utnämning till adjunkt respektive professor, se FFP 20/3 
1872, HSP 28/4 1877 samt StKP 3/4 1872 och 1/6 1877. Bengt Loman behandlar 1869 
års rättstavningsmöte i en uppsats i studien Svenska Akademien och svenska språ-
ket, ed. Sture Allén m.fl. (1986). Nicolaus Linder har författat en utförlig nekrolog 
över Mårten B. Richert i Ny Illustrerad Tidning 18/9 1886. Se även Fyris 6/9 1886. 
Richerts installationsföreläsning publicerades postumt i Ny svensk tidskrift 1888. 
Om Adolf Noreen, se Bo Bergmans inträdestal i Svenska Akademien, tryckt i SvAH 
1925 (1926). Jämför artiklar av Bengt Hesselman i Arkiv för nordisk filologi 1925/26, 
Magnus Olsen i NT 1925, Gideon Danell i HoL 9 (1928), Jöran Sahlgren i UNTJ 1957 
samt Lennart Elmevik i ”Nödder att bo vid Fyris å” (2006). Edgar Reuterskiöld skri-
ver om Noreen som nationsinspektor i Göteborgs nations skriftserie 4 (1926). StD:s 
angrepp på Noreen och rättstavningen infördes 4/6 1887. Om Noreens professors-
utnämning, se HSP 7/5 1887 och StKP 7/6 1887. Citatet från Torsten Fogelqvist är 
hämtat ur Ingmar Lundkvist, Kulturprosten (2005). Om tillkomsten av professuren 
i svenska språket, se Thore Engströmers inbjudningsskrift till Natanael Lindqvists, 
Hjalmar Lindroths och Gunnar Häggs professorsinstallationer (1937). Om Fredrik 
Läfflers utnämning till denna professur, se HSP 22/10 1880 och StKP 26/1 1881. 
Claes Annerstedt skriver att Fredrik Läfflers långvariga sjukledighet orsakade be-
svikelse i ”Samlingar till Upsala universitets historia, UUB, Avd. I, 31b: Kronolo-
giska excerpter 1844–1916”. Adolf Noreen skildrar Fredrik Tamms insats i Arkiv för 
nordisk filologi 22 1906. En nekrolog över Tamm, författad av Otto von Friesen, ingår 
i Nordisk universitetstidskrift 1905/06. Om striden kring Ljungstedts vikariat, se 
HSP 24/8 1888 samt Tvänne universitets-interiörer från Upsala (1889). Om Otto von 
Friesens utnämning till professor i svenska språket, se HSP 18/12 1905 samt StKP 
20/1 1906. Anders Grape har författat en minnesteckning över von Friesen i KVSÅ 
1943. Sigurd Erixon har författat den grundläggande studien ”Folklivsforskningens 
framväxt” i Folk-liv 1962/63 respektive 1964/65. Åsa Nyman skildrar etnologins 
framväxt i Uppsala i ”De etnologiska undersökningarna i Uppsala”, SvLM 1978/79. 
Sven Lampa och folklivsforskningen ägnas en uppsats av Gösta Arvastson i voly-
men Etnologin inför 2000-talet (2000). Sigurd Erixon har skrivit om ”Benämningen 
på Sven Lampas docentur och den svenska folklivsforskningen”, Kulturspeglingar 
(1966). Om Lampa, se även Germund Michaneks artikel i Vestrogothica 18 (1972).

Moderna språk

Tillkomsten av professuren i nyeuropeisk lingvistik skildras i Henrik Schücks in-
bjudningsskrift till Erik Björkmans professorsinstallation (1911). Ny Illustrerad Tid-
nings nekrolog över Carl Wilhelm Böttiger infördes 4/1 1879. Om Theodor Hagberg, 
se Fyris 24/5 1893. UP:s kommentar angående Hagbergs föreläsningar om Calderón 
infördes 11/10 1867. Hagbergs uppsatser ”Den skola ’som gått’ ” och ”Den skola, ’som 
skall komma’ ” publicerades i Verdandi 1886 respektive 1887. Om tillsättningen av 
adjunkturen i franska och italienska 1871, se StKP 21/6 1869 samt FFP 15/3 1871. 
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I samband med denna tillsättning utgav Axel Ling besvärsskrifterna Handlingar 
rörande tillsättandet af den lediga adjunkturen i franska och italienska språken vid 
Upsala universitet jemte anmärkningar och tillägg (1869) respektive Genmäle med 
anledning af broschyren ”Om kompetensen till adjunkturen i franska och italienska 
språken vid Upsala universitet” (1872). Jämför Om kompetensen till adjunkturen i 
franska och italienska språken vid Upsala universitet (1872). Om P.J. Poyrelles re-
spektive Ferdinand Schulthess’ franska föreläsningar, se UP 29/10 och 5/11 1859 
samt 11/2 1860 respektive 4/10 1876. Barbro Lindqvist skildrar Paolo Fumagalli i 
”Slaget om Lunds universitet”, Signum 1999:3. Om Per Adolf Geijers skrivelse och 
tillåtelsen för Fumagalli att hålla föreläsningar, se MKP 19/9 1885. Se även Fyris 
14/11 1884, 14/9 1885 och 18/1 1886. Om universitetslektorerna, se HSP 22/8 1885, 
2/1 och 12/1 1889, StKP 5/1 respektive 15/1 1889 samt KuBr 7/12 1888. Leonard 
Jägerskiöld skriver om Hubert Majendie Gepp i Upplevt och uppnått (1943), men 
feldaterar dennes tragiska bortgång till julen 1891. Om Gepps öde, se även Johan 
Bååth, ”Halvsekelminnen från Uppsala”, På skidor 1944 samt SvD 16/12 1892 samt 
Upsala 15/12 och 17/12 1892. Olika inblickar i ämnet romanska språk förmedlas i 
Anna Ahlström, vår första kvinnliga doktor i romanska språk år 1899, eds. Kerstin 
Jonasson och Gunilla Ransbo (2000). Erik Schöne Staaff skriver om sin företrädare 
Per Adolf Geijer i Studier i modern språkvetenskap 1920. Om kallelsen av Geijer till 
professor, se HSP 20/9, 27/9, 11/10 1890 samt StKP 26/11 1890. Geijer skriver om sin 
studieresa i ”Meddelanden om skolor och universitet i Tyskland, Italien och Frank-
rike”, UUÅ 1876. Geijers installationsföreläsning ingår i Pedagogisk tidskrift 1891. 
Om Hugo von Feilitzen, se Per Adolf Geijers nekrolog i Ny svensk tidskrift 1887. 
Jämför Fyris 1/10 1886. Kristoffer Nyrops artikel om Uppsalaromanistiken publi-
cerades i NT 1899. Johan Visings kritik av Sundbärgs La Suède infördes i GHT 25/6 
1900. Jämför Visings Minnesbilder (1938). Geijers minnestal över Carl Wahlund är 
tryckt i Studier i modern språkvetenskap 1914. Om professorsstriden 1908 och Erik 
Schöne Staaffs utnämning, se HSP 10/3 1908 och StKP 1/4 1908. Jämför Maud von 
Steyern, Fredrik Cl:son Wachtmeister I (1962). Tidningskommentarer i denna fråga 
infördes i SDS 3/4 och 7/4 1908, LD 4/4 och 10/4 1908, Skånska Aftonbladet 9/4 
1908 samt SvD 24/4 1908. Ferdinand Holthausen lanserade förslaget om en uppdel-
ning av germanistiken i uppsatsen ”Om studiet af germanska språk vid de svenska 
universiteten”, införd i NT 1900. UNT:s ledare angående denna fråga publicerades 
22/10 1901. UNT refererar det akademiska mötet om germanistikens framtid den 
28/10 1901. Studenternas petition i ärendet återges i UNT 3/2 1902. Upsala 17/11 
1903 återger universitetskanslerns utlåtande angående germanistikens uppdelning. 
Beslut i frågan meddelades i KuBr 27/11 1903. Axel Erdmanns föreläsningsserie 
”Om studiet af germanska språk vid Upsala universitet” ingår i Quousque tandem 
1891. Mats Rydén skriver om Erdmann i UNT 23/2 1994, KHVÅ 2000 och Upp-
land 2006. Jämför Oscar Almgrens artikel i Upplands fornminnesförenings tidskrift 
41 1927. Om tillsättningen av professuren efter Erdmann, se HSP 30/3 1911 samt 
StKP 29/4 1911. Ingar Bratt har skrivit om Engelskundervisningens villkor i Sverige 
1850–1905 (1984). Johannes Söderlunds, Lennart Carlssons och Lars Hermodssons 
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översikter över ämnena engelska, romanska språk respektive tyska ingår i Faculty 
of Arts at Upsala University: Linguistics and Philology (1977). Mats Rydén skriver 
om Arvid Gabrielson i Stockholm University English Department, eds. Magnus Ljung 
och Gunnel Melchers (2007). Om den första tillsättningen av professuren i tyska, se 
HSP 13/3 1906 respektive StKP 4/4 1906. Gunnar Jacobsson har skrivit ”Den svens-
ka slavistikens historia” i Äldre svensk slavistik, eds. Sven Gustavsson och Lennart 
Lönngren (1984). Adolf Hedins riksdagsmotion om slaviska språk återges i Fyris 
19/2 1883. Fredrik Tamms studier ”Svenska ord belysta genom slaviska och baltiska 
språken” och ”Slaviska låneord från nordiska språk” i UUÅ 1881 respektive 1882. 
Jöran Sahlgren porträtterar J.A. Lundell i UNTJ 1959. Ulla-Britt Frankby behand-
lar Alfred Jensen i Äldre svensk slavistik (1984). Konflikten mellan Sigurd Agrell 
och Tore Torbiörnsson berörs bland annat i Maud von Steyerns biografi Fredrik Cl. 
Wachtmeister, I (1962). Debattinläggen infördes i SvD 28/12 1907 och 2/1 1908 samt 
StD 29/12 1907. Sigurd Agrell utgav i denna sak skrifterna Lefvande språkkunskap – 
och den abstrakte lingvisten (1908) och Tore Torbiörnsson som skald och språkmästare 
(1908). Torbiörnsson publicerade inlagorna Herr Agrells resor och upptäcker (1908) 
samt Slaviska språk i Lund 1909 (1909). Om uppkomsten av ämnet finsk-ugriska 
språk, se Torgny T. Segerstedt, Inbjudan till de offentliga högtider vid vilka professorn 
i finsk-ugriska språk, särskilt lapska och finska Bo Westman, Professorn i socialme-
dicin Ragnar Berfenstam, Professorn i medicinsk och fysiologisk kemi Peter Reichard 
installeras i sina ämbeten (1962).

Filosofiska fakulteten: Naturvetenskap
Ett grundläggande översiktsarbete över naturvetenskapens tillväxt och tillämp-
ningar 1870–1914 är Gunnar Eriksson, Kartläggarna (1978). Se även Sten Lindroth, 
”Svensk naturforskning kring 1800-talets mitt”, Lychnos 1953. Ulf Danielsson utre-
der darwinismens inflytande i Sverige i Lychnos 1963/64 respektive 1965/66. Om 
Pedro II:s besök i Uppsala, se UP 23/8 1876. Om beslutet att uppskjuta utlysningen 
av den Wahlenbergska professuren, se StKP 26/3 1851, MFP 17/4 1851 och KuBr 2/3 
1852. Arvid G. Högboms opublicerade ”Självbiografiska Anteckningar” tillhör KVA.

Kemi

För en historik över kemiämnet vid Uppsala universitet, se Faculty of Science 
at Uppsala University: Chemistry (1976). Ann Broström har skrivit om Wilhelm 
Blomstrand och atomernas vetenskap, Stella 3 (1995). Nils Johan Berlin skriver om 
Lars Peter Walmstedt i KVAL 1 (1869–73). Henrik Gustaf Söderbaum om Lars 
Svanberg i KVAL 5 (1915–20) samt om Oskar Widman i Svensk kemisk tidskrift 1930. 
Diverse biographica rörande Lars Svanberg finns i UUB, X 299 s. Om Johan Fredrik 
Bahrs utnämning till adjunkt i kemi, se FFP 20/3 1861 och StKP 18/5 1861. Hans 
von Euler-Chelpin skildrar sin svärfar Per T. Cleves insatser i KVAÅ 1906. Åke 
Ekstrand porträtterar Lars Fredrik Nilson i KVAL 6 (1921–38). Om Peter Claes-
sons (Klasons) intresse för den extra ordinarie professuren, se UP 6/7 1885. Om 
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tillsättningen av Oskar Widman som extra ordinarie professor, se StKP 7/10 1885. 
Widmans manuskript rörande modernisering av den akademiska undervisningen 
ingår i UUB, D 1499 v 19. Om tillsättningen av den extra ordinarie professuren 
1908, se MNSP 26/11 1907 samt StKP 18/1 1908. Gunnar Hägg om Daniel Ström-
holm i KVSÅ 1963. Göran Bergson och Olle Matsson har författat studien ”Daniel 
Strömholm, The Svedberg och isotoperna” i Libens merito (2001). I Norlandica 9 
(2002) skriver Stig Strömholm om sin farbror Daniel Strömholm. I Stig Strömholms 
ägo finns dessutom farbroderns kvarlämnade manuskript och handlingar. Artur 
Svansson har utgivit biografin Otto Pettersson (2006). Bo Sundin skriver om Carl 
Benedicks i Ingenjörsvetenskapens tidevarv (1981). Om tillkomsten av professuren i 
fysikalisk kemi, se Henrik Schücks inbjudningsskrift till The Svedbergs installation 
(1913). The Svedbergs opublicerade självbiografi ”Fragment”, renskriven på maskin 
1961, finns i UUA, Fysikalisk-kemiska institutionen, The Svedbergs samling: privata 
handlingar F 4 a:11. J. Arvid Hedvall har skrivit ”Från Nya Kemikums första tid” i 
The Svedberg (1944). Stig Claesson skriver om sin företrädare The Svedberg i KVSÅ 
1971. Om The Svedberg, se vidare Sven Brohults skildring i KVAL 11 (1975–87).

Fysik

Om Uppsalafysiken under 1800-talets senare hälft, se i första hand Sven Widmalms 
studie Det öppna laboratoriet (2001) samt densammes uppsats ”Vetenskapens kor-
ridorer ” i Lychnos 1993. Thomas Kaiserfelds Vetenskap och karriär (1997) behandlar 
svenska fysikers karriärer under 1900-talets första hälft och innehåller åtskilligt om 
fysikämnets karaktär och villkor. Anna Beckman och Per Ohlin har utgivit Forsk-
ning och undervisning i fysik vid Uppsala universitet under fem århundraden (1965). 
Om Adolf Svanberg, se Erik Edlunds biografi i KVAL 1 (1869–73). Om Anders 
Ångström, se Robert Thaléns skildring i KVAL 2 (1878–85) samt Anna Beckmans 
uppsats i Swedish Men of Science, ed. Sten Lindroth (1952). Olof Beckman har utgivit 
Ångström far och son (1997). UP:s kommentar om Erik Edlund och fysikprofessuren 
infördes 14/4 1858. Om Gustaf Lundquists utnämning till adjunkt i fysik och meka-
nik, se FFP 14/4 1874 samt StKP 2/5 1874. Otto Petterssons artikel i StD infördes 9/5 
1881. Om Svante Arrhenius, se Elisabeth Crawford, Arrhenius: From Ionic Theory 
to the Greenhouse Effect (1996). Sonen Olof Arrhenius skriver om Svante Arrhenius 
ungdomsår (tiden fram till disputationen) i KVAL 9 (1955–67). En äldre skildring 
om Arrhenius har Carl Benedicks författat i KVAL 6 (1921–38). Benedicks har dess-
utom behandlat Arrhenius i OoB 1928. I Kosmos 1927/28 har vidare Fritz Thorén in-
fört en nekrolog över Arrhenius. Den elektrolytiska dissociationsteorin behandlas 
av Arne Ölander, KVAL 9 (1955–67) samt av Anders Lundgren i den opub licerade 
uppsatsen ”Svante Arrhenius och den elektrolytiska dissociationsteorins genom-
brott”, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, UU (1971). Om kallelsen av Knut 
Ångström till professor, se MNSP 30/9 1896 och StKP 7/11 1896. Om tillsättningen 
av laboratorsbefattningen efter Ångström, se MNSP 19/11 1898 samt StKP 14/12 
1898. Hugo Hildebrandsson skriver om Knut Ångström i KVAÅ 1913. Se även Sven 
Widmalm, ”Quantifying Sunshine”, Nuncius 2002. Nils Edéns motion i AK 26/1 
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1909 om laboratorsplatsens omvandling till en andra fysikprofessur återges i UNT 
27/1 1909. Om ärendets vidare utveckling, se universitetets inbjudningsskrift till 
Tor Bergerons, Nils Gellerstedts och Per Ohlins installationer 1948. Martin Sjö-
ström porträtterar Gustaf Granqvist i Kosmos 1923. Se även Gustaf Arvidsson, 
”Gustaf Granqvist”, Natio Smolandica 7 (1994). Staffan Wennerholm skildrar till-
sättningen av laboratorsplatsen 1911 i ”Eva von Bahrs vetenskapliga gemenskaper”, 
Lychnos 2007. Jämför MNSP 8/5 1911. Om tillsättningen av laboratorsplatsen 1916, 
se MNSP 31/1 1916 samt StKP 19/2 1916. Torsten Wetterbladh har författat en 
minnesteckning över Bengt Beckman i Kosmos 1934. Jämför UNT 10/10 1934. Om 
Beckmans vistelse hos Kamerlingh Onnes, se Olof Beckman, ”Uppsalafysiker hos 
Kamerlingh Onnes”, Fysiska sällskapet 100 år (1987). Bengt Beckman har själv skri-
vit om Kamerlingh Onnes i Kosmos 1927/28. Anna Beckman lämnar inblickar i 
verksamheten vid Fysiska institutionen i sina otryckta ”Minnen 1901–1916”, Av-
delningen för vetenskapshistoria, UU. Anders Källströms motion i prästeståndet 
30/11 1859 angående inrättandet av en adjunktur i mekanik refereras utförligt i UP 
10/12 1859. Om Arvid Odencrants, se Arvid Hjalmar Ugglas biografi i Natio Smo-
landica 24 (1961) samt Solveig Jülich, ”Fotografering av det osynliga”, Lychnos 2001. 
Rörande tillkomsten av lärostolen i mekanik, se August Alméns inbjudningsskrift 
till Robert Thaléns installation den 6/3 1873 samt Anders Ångströms inlaga i StKP 
8/10 1870. Om tillsättningen av mekanikprofessuren efter Thalén, se FFP 7/5 1875 
och StKP 27/5 1875. Om den följande tillsättningen, se MNSP 3/12 1909 och StKP 
6/3 1909. Ivar Waller skriver om Carl Wilhelm Oseen i KVAL 8 (1949–54). Om Nils 
Zeilon, se Torsten Gustafssons minnesteckning i KFL 1958.

Matematik

En historik över matematikens utveckling är Morris Kline, Mathematical Thought 
from Ancient to Modern Times (1972). En äldre svensk översikt har Torsten Brodén 
författat i Det nittonde århundradet 5 (1922). Lars Gårding har skrivit en översikt över 
svensk matematikforskning före 1950 i Matematik och matematiker (1994). Gårding 
har även porträtterat några ”Svenska matematiker” i Elementa 1987. Arild Stub-
haugs biografi över Gösta Mittag-Leffler Att våga sitt tärningskast (svensk översätt-
ning 2007) innehåller åtskilliga uppgifter om matematiken under 1800-talet. Carl 
Johan Malmsten ägnas utförliga nekrologer i Fyris 12/2 1886 respektive Ny Illustre-
rad Tidning 6/3 1886. För biographica om Malmsten, se även UUB, A 32 h:7, UP 5/2 
1859 samt Svea 1887. Flera av Malmstens tal, däribland promotionstalet 1854, finns i 
UUB, A 32 h:6. Om den Granlundska utnämningen i Lund, se Öresunds-Posten 26/2 
1853 samt Upsala 29/3 1853. Henrik Falck har skrivit ”Min vetenskapliga verksam-
het vid Upsala universitet”, UUB, X 261 å. Om Herman Theodor Daugs utnämning 
till adjunkt respektive professor, se FFP 25/10 1864 och 10/4 1867 samt StKP 5/12 
1864 och 16/5 1867. Om Daug, se även nekrolog i Fyris 1888. Om Göran Dillners 
utnämning till adjunkt respektive extra ordinarie professor, se FFP 27/3 1868 och 
MNSP 18/9 1877 samt StKP 25/4 1868 och 31/10 1877. Tillsättningen i Lund kan 
följas i Handlingar rörande matematisk professur i Lund (1872–74). Dillners opublice-
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rade självbiografi ”Min lefnads beskrifning, tillegnad min familj” i UUB, X 251 p:27. 
Oscar V. Peterssons utlåtande om Dillners sjukdom är fogat till MSNP 25/4 1891. 
Om det enskilda matematiska seminariet 1875, se Alexander Bergers meritförteck-
ning, bilagd MNSP 25/4 1891. Harald Wieselgren behandlar Frans Wilhelm Hult-
man i Ur vår samtid (1880). Tillsättningsstriden i Lund 1871–73 skildras av Gustaf 
Petrén i det opublicerade arbetet ”Om utnämningen av uppsalienses som profes-
sorer i Lund under 1800-talet”, UUB, U 28 a. Om tillsättningen av den ordinarie 
professuren 1890, se MNSP 2/12 1889 och StKP 18/1 1890. Biographica om Matths 
Falk, däribland hans inskrivningsbok vid Berlinuniversitetet, finns i UUB, X 261 z. 
Falks installationsföreläsning ingår i UUB, A 50 a:66. Om försöken att utverka en 
personlig professur för Alexander Berger, se till exempel MNSP 25/4 1891. Östen 
Undén utreder ämnesuppdelningen mellan de båda upsaliensiska matematikpro-
fessurerna i sin inbjudningsskrift till Hugo Laurells och Trygve Nagells profes-
sorsinstallationer 1931. Jämför MNSP 14/2, 5/9 1898 och 5/1 1899 samt StKP 11/10 
1898 samt 4/2 1899. DN:s och Dagens artiklar infördes 23/2 respektive 27/2 1899. 
SvD:s ledare ”Akademiskt godtycke” publicerades 4/3 1899. Harald Hjärnes svar 
inflöt i samma tidning två dagar senare. Om Anders Wimans utnämning till extra 
ordinarie professor samt om hans kallelse till den ordinarie professuren, se MNSP 
18/9 1901 och 14/11 1906 respektive StKP 19/10 1901 och 1/12 1906. Otto Frostman 
har skrivit en minnesteckning över Wiman i KVAL 10 (1968–74). Se även Trygve 
Nagells nekrolog över Wiman i KVSÅ 1959. Nagell har även infört en franskspråkig 
levnadsteckning i Acta mathematica 1960. Om utnämningen av Erik Holmgren till 
extra ordinarie professor, se MNSP 2/2 1907 och StKP 23/2 1907. Arne Beurling 
skriver om Erik Holmgren i KVSÅ 1943.

Astronomi

Gustaf Svanbergs självbiografi ”Redovisning för en lång lefnad” utgavs av N.V.E. 
Nordenmark i UUÅ 1949. Om Athanasius F.D. Wackerbarth, se Fyris 13/6 1884 
samt Magnus Nyman, ”Främmande fågel vid Fyris stränder”, Signum 1989:3. Gustav 
Holmberg skildrar den svenska astronomins utveckling 1860–1940, inte minst Nils 
Dunérs och Carl Charliers insatser, i Reaching for the Stars (1999). En översikt av den 
svenska astronomins historia fram till år 1900 är Per Collinder, Swedish Astronomers 
(1970). Om tillsättningen av observatorsplatsen 1859, se FFP 25/2 1859 respektive 
StKP 26/3 1859. Om tillsättningen av professuren 1877, se MNSP 11/5 1877 och StKP 
8/6 1877. Om kallelsen av Nils Dunér till professuren, se MNSP 19/9, 1/10 och 6/10 
1888 samt StKP 10/11 1888. Hugo von Zeipel och Östen Bergstrand har tecknat Nils 
Dunérs biografi i KVAÅ 1916 respektive KVSÅ 1946. Om Carl Charliers utnämning 
till observator, se MNSP 25/4 1890 och StKP 13/5 1890. Gustaf Petrén har utrett 
turerna kring Charliers professorsutnämning i Lund dels i ett otryckt manuskript 
från 1953 benämnt ”Om utnämningen av uppsalienses som professorer i Lund un-
der 1800-talet”, UUB, U 28 a, dels i ”Minnen och interiörer rörande professor Char-
liers installation i Lund 1897” i Under Lundagårds kronor (1955). Jämför UNT 2/10 
1897. UNT:s kommentar infördes 4/10 1897. Om Charlier, se även Gunnar Malm-
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quists biografi i KVAÅ 1960. Om tillsättningen av observatorsbefattningen 1901, 
se MNSP 5/3 1900 och StKP 12/5 1900. Om tillsättningen av professuren 1911, se 
MNSP 6/9 1910 och StKP 8/10 1910. Bertil Lindblad skriver om Östen Bergstrand i 
KVAL 9 (1955–67). Gunnar Malmquist har författat en minnesteckning över Hugo 
von Zeipel i KVSÅ 1959. Om von Zeipels situation, se Fyris 29/5 1914.

Meteorologi

Hugo Hildebrandsson skriver om den meteorologiska institutionens framväxt i Up-
sala universitet 1872–1897 2 (1897). Hildebrandssons opublicerade ”Självbiografiska 
Anteckningar” finns vid KVA, någon modern eller större biografi finns däremot 
inte. Din tillgivna Ebba, ed. Ebba Grenholm (1955) innehåller åtskilligt om Hil-
debrandssons uppväxt och studenttid, men mindre om hans vetenskapliga verk-
samhet. Axel Wallén har infört en levnadsteckning över Hildebrandsson i KLHT 
1925. Se även Carl Skottsbergs minnestal i GKV 32 1928 samt Hvar 8 Dag 1902/03 
respektive 1924/25. Utförliga nekrologer infördes dessutom i UNT, DN, SvD och 
GHT 30/7 1925. Den sistnämnda omtrycktes dessutom i Tidskrift i sjöväsendet 1925. 
Samarbetet mellan Hildebrandsson och fotografen Henri Osti behandlas av Gurli 
Taube i Från gångna tiders Uppsala (1950). Nature kommenterade molnfotografi-
erna 15/1 1880. AB:s artikel infördes 26/3 1878. Hildebrandssons reseberättelse ingår 
i UUÅ 1870. Carl Frängsmyr har skrivit om ”Yrväderstisdagen och meteorologins 
framväxt”, Moln (2008). Jämför UCorr 2/2 1850. Heinrich Wilds rapport från Sve-
rigebesöket 1870 återges i UP 14/7 1871. Om Lars Arvid Forsman, se Ny Illustre-
rad Tidning 1/2 1890. Om den internationella meteorologiska kommitténs möte 
i Uppsala, se Upsala, 21/8, 23/8 och 25/8 1894. Gavin Pretor-Pinney berör proble-
met med molnklassifikation och Hildebrandssons insats i Molnskådarens guide, sv. 
övers. Kjell Waltman (2007). Om tillsättningen av professuren 1909, se MNSP 16/2 
1909 samt StKP 6/3 1909. Hilding Köhler skriver om Filip Åkerblom i KVSÅ 1942. 
Om Axel Walléns utnämning till docent i hydrografi, se Upsala 23/6 1906.

Botanik

En grundläggande studie över den svenska botanikens utveckling från 1800-talets 
slut och framåt är Thomas Söderqvists The Ecologists (1986). Äldre översikter är 
Bengt Högrells Botanikens historia i öfversigt (1886) respektive Erik Nordenskiölds 
Biologins historia III (1924). Gunnar Eriksson har skrivit den grundläggande studien 
Elias Fries och den romantiska biologien (1962) samt en kortare biografisk skildring 
i Natio Smolandica 18 (1955). Fries’ tal vid det skandinaviska naturforskarmötet 
återges i UP 18/7 1863. UP 17/12 och 21/12 1864 redogör för festen med anledning av 
Elias Fries’ femtioårsjubileum som universitetslärare. Om motsvarande tillställning 
tio år senare, se UP 16/12 1874. Upsala 16/8 1894 skriver om hundraårsfesten till 
Elias Fries’ minne. Åke Strid har utgivit Mykologen Matts Adolf Lindblad 1821–1899 
(1999). Om Thore M. Fries, se biografier av Carl A.M. Lindman i KVAÅ 1914, av 
Ernst Hemmendorff i Svensk botanisk tidskrift 1914 samt av Carl Skottsberg i Natio 
Smolandica 10 (1947). Om striden kring adjunkturen i botanik och praktisk ekono-
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mi 1862, se FFP 15/5 1861 samt StKP 21/9 1861. Konflikten mellan William Nylander 
och Thore M. Fries behandlas av Fredrik Elfving i Finsk tidskrift 1899. Om kallelsen 
av Thore M. Fries till den ordinarie professuren 1877, se MNSP 19/1 1877 respektive 
StKP 21/2 1877. Thore M. Fries’ och Frans Kjellmans skrivelse rörande tillståndet 
vid det botaniska laboratoriet är bilagd MNSP 23/4 1891. Fries’ kritik av Arvid Ahn-
felts Linnéutgåva infördes i NDA 11/12 och 12/12 1877. UNT 10/3 1892 innehåller 
en skildring av Richard Jungners resa till Kamerun. Om Carl Johan Johanson, se 
Botaniska notiser 1888. Om tillsättningarna av den extra ordinarie professuren 1878 
respektive 1880, se MNSP 7/5 1878, StKP 7/6 1878, MNSP 8/10 1880 samt StKP 
11/12 1880. Om kallelsen av Frans Kjellman till den extra ordinarie professuren, se 
MNSP 12/9, 14/9 och 18/9 1883 respektive StKP 24/10 1883. Carl A.M. Lindman 
och Nils Svedelius har författat levnadsteckningar över Frans Kjellman i Ymer 1907 
och KVAÅ 1908. Rörande striden om Linnés träd, se Kristianstads Läns Tidning 
7/1 1904, UNT 14/1 1904 och 19/1 1904 samt Arkiv för botanik 1904 och 1905. Om 
tillsättningen av den extra ordinarie professuren 1902, se MNSP 25/4 1902 samt 
StKP 30/5 1902. Carl Skottsberg skriver om Oscar Juel i KVAÅ 1932. Jämför Robert 
Fries’ nekrolog i SLÅ 1932. Om utnämningen av Bengt Lidforss 1910, se MNSP 12/11 
1909 och StKP 27/11 1909. J.A. Ekmans skrivelse till Kungl. Maj:t angående Lidforss’ 
olämplighet som professor återges i UNT 19/1 1910. Om Lidforss, se Nils Beyer, 
Bengt Lidforss (1968), Ragnhild Karlsson, Bengt Lidforss och botaniken (1983) samt 
Ragnar Sahlström, ”Bengt Lidforss i Uppsala”, Byahornet 1957. Om tillsättningen av 
professuren 1914, se MNSP 15/10 1913 samt StKP 29/11 1913. Nils von Hofsten och 
Johan Axel Nannfeldt har författat minnesteckningar över Nils Svedelius i SLÅ 
respektive KVSÅ 1960. Om förslaget att inrätta en personlig professur för Axel N. 
Lundström, se MNSP 25/4 1891. Tillkomsten av Frans Kempes donationsprofessur i 
växtbiologi behandlas i universitetets inbjudningsskrift till Hugo Sjörs’ installation 
1963, där såväl Kempes donationsbrev 1897 som hans förtydligande av professurens 
innebörd 1906 återges. Fyris’ kommentar publicerades 8/11 1897. Se även Rutger 
Sernander, Handlingar rörande omfattningen av professuren i växtbiologi vid Upsala 
universitet (1930) samt Thomas Söderqvists och Sverker Sörlins avhandlingar The 
Ecologists (1986) respektive Framtidslandet (1988). Om konkurrensen mellan Axel 
N. Lundström och Nordal Wille, se Fyris 10/5, 14/5, 19/5, 24/5 och 26/5 1886. Se 
även Antoninus Pius, ”En befordringsfråga vid Stockholms högskola”, Ur dagens krö-
nika 1887 samt Lundströms svar i NDA 12/1 1887. Om tillsättningen av professuren 
i växtbiologi efter Lundströms död, se MNSP 4/4 1908 respektive StKP 25/4 1908. 
Rutger Sernanders insats skildras bland annat av Sune Lindqvist i Uppland 1944, av 
Robert Fries i SLÅ 1945, av Lennart von Post i Ymer 1944 samt av Sven G. Svenson 
i ”… ett enkelt, hemtrefligt nationshus” (1997). Tore Arnborg har studerat Rutger Ser-
nander som dendrolog och skogsforskare (1990). Om debatten mellan Sernander och 
Gunnar Andersson rörande granens invandring till Sverige, se Christer Nordlund, 
Det upphöjda landet (2001). Anderssons kritik av Sernander infördes i GFF 1892. 
Sernanders tal vid det växtbiologiska seminariets tioårsjubileum återfinns i förfat-
tarens Till växtbiologiska seminariet vid Uppsala universitet på 20-årsfesten (1929). 
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Om Fiby urskog, se Rutger Sernander, ”Fiby urskog”, UNTJ 1917 samt Tore Arnborgs 
”Fiby urskogs upptäckt” i Svensk botanisk tidskrift 1960 och däri angiven litteratur.

Zoologi

Om den första tillsättningen av professuren i zoologi, se StKP 16/11 1853. UCorr 24/3 
1854 skildrar Lilljeborgs installation. Einar Lönnberg har skrivit minnesteckningen 
Wilhelm Lilljeborg (1924), varur omdömet om Lilljeborgs undervisning är hämtat. 
Om Lilljeborg se även uppsatser av Tycho Tullberg i Fauna och flora 1908, av Oskar 
Carlgren i KVAÅ 1912 samt Leonard Jägerskiölds ”Några erinringar om Wilhelm 
Lilljeborg” i Den eviga ungdomens stad, HoL 17 (1936). Jämför Hjalmar Théels ”Nes-
torn bland Sveriges vetenskapsmän”, AB 5/10 1906. Théel har även skildrat Tycho 
Tullbergs liv och verksamhet i SLÅ 1920. Se även Otto Nordenskjölds minnestal i 
GKV 32 1928. Axel Wirén redogör för Uppsalazoologins utveckling under Tullbergs 
tid som professor i Zoologiska studier tillägnade professor T. Tullberg (1907). Om 
tillkomsten av det zootomiska laboratoriet, se KaBr 26/5 1876. Om tillsättningen 
av prosektorsbefattningen, se MNSP 15/5 1879 och StKP 11/6 1879. Om utnäm-
ningen av Tycho Tullberg, se MNSP 3/10, 16/10 och 20/10 1882 respektive StKP 
18/11 1882. Leonard Jägerskiöld skildrar Axel Wiréns insats i GKV 32 1928. Om 
Wiréns utnämning till extra ordinarie professor och hans kallelse till den ordinarie 
professuren, se MNSP 29/3 1893 och StKP 6/5 1893 respektive MNSP 13/12 1907 
och StKP 18/1 1908. Wiréns tal vid Darwinfesten refereras i UNT 28/4 1909. Nils 
von Hofsten har författat nekrologer över Teodor Odhner i KVAÅ 1929 respektive 
Leonard Jägerskiöld i KVSÅ 1945. Jägerskiöld har utgivit memoarboken Upplevt 
och uppnått (1943), varur citatet om Robert Bünsows betydelse för tillkomsten av 
stationen i Fiskebäckskil är hämtat. Om tillsättningen av professuren i zoologi med 
jämförande anatomi, se MNSP 2/6 1910 och StKP 10/9 1910. Åke Grenholm har 
skrivit kortbiografin Adolf Appellöf (1921). Jämför Otto Nordenskjölds minnestal 
över Appellöf i GKV 32 1928. Appellöfs reseskildring från Afrika i UUB, X 500. 
Wilhelm Rodhe porträtterar Sven Ekman i KVAL 11 (1975–87). Om Ekman, se även 
Sten Lindroths artikel i Göteborgs nations skriftserie 9 1977.

Mineralogi och geologi

Om geologins allmänna utveckling under 1800-talet, se Tore Frängsmyr, Upptäck-
ten av istiden (1976). Christer Nordlund har kartlagt geologins etablering i Sverige 
i Det upphöjda landet (2001). Professuren i mineralogi och geologi behandlas i Nils 
von Hofstens inbjudningsskrift till Erik Norins installation (1945) samt Erik Åh-
man, ”Mineralogi- och geologiprofessuren i Uppsala”, GFF 74 1952. Nils Johan Berlin 
har tecknat Lars Peter Walmstedts biografi i KVAL 1 (1869–73). AB:s artikel om 
de geologiska undersökningarna i Uppsala län infördes 13/6 1856. STi/DA:s ledare 
om geologin som universitetsämne publicerades 17/11 1857. Om tillsättningen av 
professuren 1859, se FFP 11/12 1858 samt StKP 7/11 1858, 25/1 och 3/9 1859. Axel 
Erdmanns brev till F.F. Carlson 4/2 1859 återges i Alfred Törnebohms minnesteck-
ning i KVAL 2 (1878–85). Lars Svanbergs brev rörande det Walmstedtska tillsätt-
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ningsärendet finns i UUB, G 268 b. Edward Walmstedts besvärsskrift till Kungl. 
Maj:t 2/3 1859 ingår tillsammans med betyg och andra handlingar i UUB, X 305 
g. Om tillsättningsstriden, se även UP 2/3, 5/3 och 21/5 1859. Christopher Jacob 
Boströms utlåtande över Walmstedt ingår i FFP 11/12 1858, men är även tryckt i 
Skrifter af Christopher Jacob Boström 3, eds. Hans Edfeldt och Gustaf Jacob Keijser 
(1901). Knut Olivecronas omdöme om Walmstedt ingår i Hågkomster samlade från 
en lång lefnad, ed. Carl Frängsmyr (2008). Eugène Svedmark har infört en kort 
biografi över Edward Walmstedt i GFF 14 1892. En nekrolog över Walmstedt ingår 
i Fyris 3/2 1892. Om Walmstedtska gården, se Ola Ehns och Eva Norenhag Est-
bergs uppsatser i Uppland 1974. Gerard De Geer berör tillståndet för geologiämnet 
i slutet av 1870-talet i ”Studieminnen från Uppsalatiden”, Uppsalaminnen, HoL 18 
(1937). Otto Petterssons artikel infördes i StD 9/5 1881. Alfred G. Nathorsts artikel 
publicerades i SvD 9/1 1885. Om tillsättningen av professuren efter Walmstedt, 
se MNSP 20/10 1886, StKP 26/2 och 18/8 1887, MNSP 31/1 1889, StKP 3/4 1889. 
Gregori Aminoff har författat uppsatsen ”Hjalmar Sjögren som mineralog” i GFF 
45 1923. Sjögren behandlas även i Anders Carlsson, Om genesis, Stella 7 (1995). Om 
tillsättningen av professuren 1896, se MNSP 30/9 1896 och StKP 7/11 1896. Om 
Arvid G. Högbom, se Lennart von Posts och Per Geijers levnadsteckningar i Ymer 
1940 respektive KVAL 9 (1955–67). Se även Leonard Jägerskiölds och Ludwig Ram-
bergs framställningar i BGKV 1941 respektive KVSÅ 1940. Helge Nelson skriver 
om Högboms inflytande inom geografiämnet i Svensk geografisk årsbok 1940. Hög-
boms opublicerade ”Självbiografiska Anteckningar” förvaras vid KVA. Högboms 
vetenskapliga insats studeras ingående i anfört arbete av Christer Nordlund. Om 
Högboms exkursioner och undervisning, se Leonard Jägerskiöld, Upplevt och upp-
nått (1943). Högboms uppsats om Upplands bebyggelsehistoria ingår i Ymer 1912. 
Föredraget på Norrlands nation refereras i UP 28/11 1890. Hugo Blombergs motion 
för en personlig professur i paleontologi åt Carl Wiman återges i UNT 10/2 1909. 
Om Carl Wiman, se Gunnar Säve-Söderberghs skildring i KVSÅ 1944.

Geografi

En översikt av geografins historia i Sverige är Anne Buttimers och Toms Mels’ 
By Northern Lights (2006). Se även Karl Erik Bergstens Forskartraditioner i kultur-
geografi vid svenska universitet under 1900-talet (1980) samt densammes Geografen 
och geografer i Lund under 1900-talets första hälft (1982). Helge Nelsons installa-
tionsföreläsning ”Geografien som vetenskap” från 1916 skildrar ämnets utveckling 
fram till 1900-talets början. Föreläsningen trycktes i Svensk geografisk årsbok 1944. 
Jämför Otto Nordenskjöld, ”Geografisk forskning och geografiska upptäckter”, Det 
nittonde århundradet 7 (1925). Olof Ljungström berör geografin i 1800-talets Tysk-
land i Oscariansk antropologi (2004; omarbetad utgåva av avhandling från 2002). 
Om kulturgeografin i Sverige under 1900-talets första hälft, se Sam. Hedars upp-
sats ”Geografi och historia” i HT 1941 samt Birgitta Odéns Forskarutbildningens 
förändringar 1890–1975 (1991). Gerd Enequist och Filip Hjulström skriver om geo-Gerd Enequist och Filip Hjulström skriver om geo-
grafiämnet i Uppsala i The new buildings for the geographical and geological institutes, 



605

reFerenser

University of Uppsala (1962). Se även John O. Norrmans uppsats i Filip Hjulström, 
ed. Krister Lindé (2003). Upsalas och UP:s kommentarer om geografin infördes 
26/2 1884 respektive 20/7 1888. Skriften Handlingar rörande geografien som sjelf-
ständigt examensämne inom Filosofiska fakulteten (1897) rymmer utlåtandet från 
1896 års kommitté till filosofiska fakulteten samt studenternas skrivelse till Kungl. 
Maj:t 30/3 1896. Om festen i Uppsala med anledning av Nordenskiölds ankomst till 
Yokohama, se Torgny Nevéus’ edition av kemisten Adolf Bladins dagboksanteck-
ningar i Upplands nations årsskrift 31 (1968). Johan Fredrik Nyström behandlas av 
Gunnar Broberg i ”När svenskarna uppfann Sverige”, Tänka, tycka tro, eds. Gunnar 
Broberg m.fl. (1993) samt Christer Nordlund i ”Naturen och det nationella i det 
tidiga 1900-talets Sverigelitteratur”, Sekelskiftets utmaningar (2002). Kanslerns utlå-
tande rörande geografiprofessurens ställning refereras i UNT 21/11 1901. Om den 
första tillsättningen av professuren, se FFP 27/9 1901, 31/1 1902, StKP 1/2 1902, FFP 
22/3 1904 och StKP 30/4 1904. UNT:s kommentar infördes 16/4 1904. Lärostolens 
tillkomst behandlas även i Nils von Hofstens inbjudningsskrift till Filip Hjulströms 
installation (1944). Om filosofiska fakultetens misslyckade försök att få till stånd en 
direkt kallelse till professuren, se Upsala 4/2 1902. UNT 26/11 1903 skriver om Na-
turvetenskapliga studentsällskapets telegram till Otto Nordenskjöld i Buenos Ai-
res. Festen för Antarcticmännen på Gillet refereras i Upsala 2/2 1904. Om petitio-
nen med krav på utökad geografiundervisning vid läroverken, se Upsala 14/1 1904, 
där även petitionen återges i sin helhet. Alla handlingar kring professorstillsätt-
ningen 1904 finns i RA, ED:s konseljakt 15/7 1904. Otto Nordenskjölds och Gunnar 
Anderssons protestskrivelse till Kungl. Maj:t mot konsistoriets beslut att uppföra 
Karl Ahlenius i första förslagsrum återges dessutom i Nordisk universitetstidskrift 
1903/04. Johan Gunnar Andersson porträtterar Karl Ahlenius i Ymer 1906. Jämför 
Upsala, 23/4 1906. Sven Lönborgs artiklar ”Geografiens ställning vid universitet 
och skola” och ”Historisk geografi” infördes i NT 1898 respektive Ymer 1903. Om 
tillsättningen av professuren efter Ahlenius’ död, se StKP 7/12 1907. John Frödin 
och Gregori Aminoff har författat levnadsteckningar över Axel Hamberg i Ymer 
1933 respektive KVAÅ 1934. En senare skildring, författad av Gunnar Hoppe, ingår i 
KVAL 11 (1975–87). Till 100-årsdagen av Hambergs födelse 1963 sammanställde Per 
Gustaf Hamberg sin fars bibliografi. Erik Rudberg behandlar ”Axel Hamberg och 
forskarhyddorna i Sarek” i KVAÅ 1963. En äldre studie är Carl Gustaf David Hamil-
tons ”Professor Axel Hambergs hyddbyggnader i Sarekfjällen”, Ymer 1927. Hambergs 
polar- och Sarekforskningar berörs vidare i Sverker Sörlins Framtidslandet (1988), 
Bosse Sundin, ”Environmental Protection and the National Parks”, Science in Swe-
den, ed. Tore Frängsmyr (1989) samt i Gösta H. Liljequists High latitudes (1993). 
Bengt Erik Rydén har ägnat flera studier åt Hamberg och utforskningen av Sarek, 
bland annat i Svenska Fjällklubben 75 år, ed. Eva Selin (2002) samt i en uppsats i 
Filosofi och specialvetenskap (2005). Hambergs rapport från internationella geolog-
kongressens exkursion till Sarek publicerades i SvD 4/9 1910. Hambergs föreläs-
ningar finns i UUB, Q 12:1 till Q 12:13. Om benämningen på kvarteret och området 
Hamberg i Uppsala, se Mats Wahlberg, Uppsalas gatunamn (1994).
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Studentliv och nationer
Studentens vardagsliv och fest

Edvard Söderbergs ”Mina med Uplands nation förbundna minnen huvudsakligen 
från delar av 1900-talets första decennier”, Upplands nations årsskrift 21–22 (1958–
59) lämnar intressanta inblickar i dåtidens studentliv, inte minst de sociala för-
hållandena. Om studentbeväringen, se Sigfrid Wieselgren, Vårt Uppsalalif (1907), 
Gustaf Meyer, Studentliv i Uppsala för sextio år sedan (1930), Torgny Nevéus, ”Den 
upsaliensiska studentbeväringen”, Upplands nations årsskrift 23 (1960) samt Gunnar 
Ekholms båda artiklar ”Uppsala Student-Bevärings-Kompani”, UNT 11/3 1949 re-
spektive ”Studentbeväringkompaniet i Uppsala 1813–69”, Ergo 1949:7. Studentkårens 
historia skildras bland annat i hundraårsskriften Upsalastudenten genom tiderna 
(1950) och Sven Nygren, Ur Uppsala studentkårs historia (1983). Om studentedens 
avskaffande, se KuBr 4/1 1868. Debattinläggen om bördstitlarnas utstrykande ur 
studentkatalogen infördes i UP 13/1 samt 15/1 1879. Kuratorskonventets historia 
behandlas i 1831–1991: Kuratorskonventet i Uppsala 160 år, ed. Gustaf Skördeman 
(1991). Citatet från Edvard Eilert Christie-Linde är hämtat ur Ur dagens krönika 
1887. Om kårhusfrågan, se Tord Wetterqvist, ”Studentkårens väg till Ubbo”, UNT 
28/11 1966. De statistiska uppgifterna om studietiden vid Uppsala universitet är 
hämtade ur SvT 1875. GHT:s artikel om den akademiska friheten infördes 29/10 
1885. Germund Michanek har behandlat frågorna kring prostitution och sedlighet 
i Studenter och hetärer (1971). Värdefullt material, bland annat om bordellen vid 
Dragarbrunnsgatan 59, ingår i ”Kärlekslivet i Uppsala kring sekelskiftet 1800–1900”, 
Axel Lekanders samling, UUB, X 271 h:54. Skönlitterärt har temat behandlats i 
Ola Larsmos roman Jag vill inte tjäna (2009). Upsalas kommentar om prostitutio-
nen publicerades 20/10 1888. Om teatern i Uppsala i mitten av 1800-talet, se Nils 
E. Taube, De Delandska teatersällskapen i Uppsala (1940). Alfred Levertin läm-
nar ”Spridda teaterminnen från Stockholms nation på 1860-talet”, Holmia 1898. 
Studentspexen behandlas bland annat av Ernst Meyer i StD 6/11 1910 och Axel 
Hackzell i Några anteckningar om upsaliensiska studentspex (1923). Det grundläg-
gande arbetet om de upsaliensiska studentkarnevalerna är Sten von Stapelmohr, 
”Prins Karneval i Uppsala”, Det glada Sverige 3, ed. Gösta Berg (1948). De första stu-
dentkarnevalerna under 1840-talet skildras av Kerstin Sjöquist i ”Smålänningarnas 
framförande av ett bondbröllop från Värend på 1847 års studentkarneval”, Natio 
Smolandica 15 (1988) samt av Johan Sjöberg i ”En tagg bland blommor”, När studen-
ten blev modern (1999). Upsala Tidningars skildring från den första studentkarneva-
len infördes 4/5 1841. Äldre samtida skildringar är [Maximilian Axelson], Vårfesten i 
Upsala 1847: Skildrad av en i densamma deltagande student (Upsala, 1847), [Theodor 
Hagberg och Johan Erik Lundgren], Majfesten i Upsala 1845 (Upsala, 1845) samt 
[Johan Sundvallson], Studenternas majkarnaval i Upsala 1849 (Upsala, 1849). Ett 
vittnesbörd från 1853 års studentkarneval lämnar studenten Anders August Ram-
say i ett brev till Eva Johanna Sophia Ramsay, 19/5 1853. Jämför Nils Afzelius’ artikel 
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i NDA 14/5 1933. UCorr:s kommentar avseende 1843 års karneval infördes 3/5 1843. 
Upsalas respektive UP:s rapporter från karnevalerna 1853 och 1861 publicerades 
17/5 1853 respektive 15/5 1861. Jämför UP 2/5 1873 och Upsala 14/5 1861. En rapport 
från 1855 års karneval ingår i Upsala 15/5 1855. Nationsklubbmästarnas skrivelse till 
studentkårens direktion den 1/4 1876 finns i Inkomna skrivelser till studentkåren, 
UUB, U 1755 h. Referatet från den allmänna studentsammankomsten, då förslaget 
avslogs, infördes i UP 24/4 1876. Fyris 12/5 1889 skriver om karnevalen detta år. 
Om 1895 års karneval, se Mari Mihi [Gustaf Lindqvist], Studentens lyckliga dar 
(1906). Tidningsurklipp från 1895 års karneval i UUB, U 1766 d. Fyris’ dementi in-
fördes 22/5 1895. Karnevalen 1910 skildras bland annat i Henrik Cornells memoarer  
 Konsten Vännerna Verkligheten (1975). Handlingar rörande karnevalen finns bland 
annat i Norrlands nations arkiv, UUB, U 1699. Om det improviserade karnevals-
tåget i Sten Sture-frågan, se Upsala 2/5 1903 samt volymen ”Vad hände i Upsala 
år 1903?”, Axel Lekanders samling, UUB, X 271 h:45. Tom Lundin behandlar stu-
dentkotterier och ordenssällskap i Bland Tunguser, Turkar och Trattar (2009) samt 
Enkan Bloms Bekanta (2005). Om Samfundet SHT, se Bidrag till Samfundet SHT:s 
historia under åren 1844–1894 (1895) samt Tratten 1844–1994 (1994). ”Scævola Upsa-
liensis’” beskyllningar rörande SHT:s otillbörliga inflytande infördes i Nordisk revy 
1895. Thore M. Fries svarade i Fyris 25/1 1895. JuvenalOrdens historia skildras bland 
annat i Förflugna ord (1977). Om studentspexen, se i första hand Nils E. Taubes ”I 
de glada musernas tjänst”, Upsalastudenten genom tiderna (1950), Gustaf Meyer, Stu-
dentliv i Uppsala för sextio år sedan (1930) samt Axel Hackzell, Några anteckningar 
om upsaliensiska studentspex (1923). Jämför Ernst Meyers artikel i StD 6/11 1910 
samt Ragnar Hyltén-Cavallius, ”Studentspex i Upsala”, Studentbladet 1907:6. UP 9/2 
1883 skildrar Västgöta nations spex för Napoleon Kindeström. Detta spex behand-
las även i Johannes Sundblads Upsalalif (1884). Harald Rydberg skildrar Mohrens 
sista suck och På Madagaskar i ”Hell dig, o Madagaskar!”, ”… ett enkelt, hemtrefligt 
nationshus” (1997). Rydberg förtecknar även den tidigare litteraturen om dessa båda 
spex.

Nationer och ämnesföreningar
Det föreligger ett stort antal historiker, både äldre och nyare, över enskilda natio-
ner. Dessa arbeten förtecknas i bibliografin i fjärde delen av detta verk. En samtida 
skildring av nationslivet är ”Om den akademiska nationsinrättningen”, Frey 1844. Se 
även Wilhelm Erik Svedelius, Om nationsföreningar och studentlif (1881). Om Öst-
göta nations och mindre konsistoriets hantering av fallet Lindahl-Lindner, se MKP 
21/10 respektive 11/11 1871. Signaturen ”Students” mot nationerna kritiska artikel 
infördes i UP 30/10 1882. Per T. Cleves angrepp på nationsväsendet refereras i Up-
sala 13/10 1892. Om planerna på grundandet av en nation för Blekinge och Skåne, 
se UP 24/2 1886. Se även Stadgar för Blekinge Gille (1894). Astrid Cleves omdöme 
om nationslivet inom Stockholms nation ingår i Uppsalaminnen, HoL 18, ed. Sven 
Thulin (1937). Östgöta nations stadgar i UUB, U 817 m. Norrlands nations stadgar 
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finns i UUB, U 1627 k, respektive U 1627 l. Södermanlands-Nerikes stadgar från 
1862 i UUB, U 1015 a:15. Motsvarande signum för Stockholms nations stadgar av 
1871 är UUB, U 515 f. Ola Ehn och Carl Mesterton har skrivit ”Professor C B Mes-
tertons dryckeskanna”, Upplands nations årsskrift 26 (1963). Rudolf Röding skildrar 
Per Hedenius som inspektor på Västgöta nation i Vestrogothica 3 (1935). Carl Fors-
strand skildrar nationslivet inom Stockholms nation i Mina Uppsalaminnen (1922). 
Om Södermanlands-Nerikes beslut att rösta ned förslaget om prins Eugens utnäm-
ning till hedersledamot, se Jöran Sahlgren, ”Svartbäcksgubbar och fjärdingsmän”, 
UNTJ 1958. Jämför Ludvig Stavenow, ”Några minnen från livet på Stockholms na-
tion under åttiotalet”, Stockholms nation trehundra år, Holmiana 3 (1949) samt Leif 
Kihlberg, Karl Staaff I (1962). Om förslaget att välja August Vilhelm Lundberg till 
hedersledamot vid Östgöta nation, se till exempel UP 23/2 1889, Karlstadstidningen 
2/3 1889 samt Vårt Land 26/2 1889. UP 28/10 1887 skriver om Norrlands nations 
svårigheter att få hyra Upsala Läkareförenings lokal. Gotlands nations beslut att 
inträda i Pansarbåtsföreningen refereras i Upsala 12/2 1912. Nathan Söderblom skri-
ver om de offentliga diskussionerna vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala Kristli-
ga Studentförbund 1901–1926 (1926). Fyris’ kommentar om nationens diskussioner 
infördes 23/2 1885. Viktor Millqvists uppsats ”Hur Viktor Rydberg blef hedersleda-
mot af Smålands nation” infördes i Julkvällen 1907, men har omtryckts med kom-
mentarer av Oloph Bexell i Natio Smolandica 52 (1989). Om debatten på Stock-
holms nation 1897 rörande August Strindbergs hedersledamotskap, se Teddy 
Brunius, ”August Strindberg och Stockholms nation”, Stockholms nation trehundra 
år, Holmiana 3 (1949). Upsala 15/2 1912 återger August Strindbergs meddelande till 
Stockholms nation att han avböjde utnämningen till hedersledamot. Om nations-
husen, se Nationshusen i Uppsala, ed. Albin Roosval (1915), Ola Ehn, ”De första 
nationshusen” i Uppland 1977 samt Mats Bergman och Jan-Olof Montelius, Nations-
husen i Upsala (1977). UCorr 18/10 1851 uttryckte en viss oro för följderna av natio-
nernas respektive byggnadsprojekt. S.A. Hägg lämnar en ”Beskrifning om Invig-
ningen af Östgötha Nations hus i Upsala den 27 November 1885”, UUB, X 268 g:24. 
August Hahrs kommentar rörande renoveringen av Västgöta nation infördes i UNT 
1/4 1901. Rune Stensson skriver om Smålands nations första egna hus i Natio Smo-
landica 20 (1957). Södermanlands-Nerikes nationshus behandlas i … ett enkelt, 
hemtrefligt nationshus, ed. Lars Otto Berg (1997). DN:s artikel om invigningen av 
Kalmar nations hus infördes 26/10 1913. Citatet om nationssalarna är hämtat ur 
Isidor Carlsson, Uplands nation 1800–1914 (1915). Om nationsgravarna, se Lars Rid-
derstedt, En levande kyrkogård (2001), S.A. Hägg, Beskrifning öfver Upsala kyrkogård 
(1886) och Harry Lenhammar, ”Smålands nations gravar på Uppsala kyrkogård och 
deras tillkomst” i Natio Smolandica 26 (1963). Germund Michanek skriver om 
Västgöta nations grav i Vestrogothica 17 (1970). Anna Reiman skildrar Östgöta na-
tions grav i Acta Ostrogothica 14 (1996). Om insamlingen för en gravvård på Up-
lands nations grav, se UNT 4/6 1892. Edgar Reuterskiöld skriver om Göteborgs na-
tionsgrav i Göteborgs nations skriftserie 5 (1928). Jämför Upsala 23/10 1894. 
Ämnesföreningarnas uppkomst behandlas i Wilhelm Erik Svedelius, Om nations-
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föreningar och studentlif (1881). Förslaget om bildandet av Svenska Ordsamlingsföre-
ningen infördes i UB 10/1 1855. Jämför uppföljande inlägg i samma tidning 28/4 och 
17/11 1855. Landsmålsföreningarna behandlas utförligt av Lars Sellberg i Av kärlek 
till fosterland och folk (1993) samt i Richard Broberg, ”Värmlands nations landsmåls-
förening – en kortlivad studentrörelse med vida syftemål”, Värmlands i Uppsala 
(1979). Jämför Gunnar Norlander, ”Några ord om de i Uppsala bildade landsmåls-
föreningarna”, SvT 1875, Otto Hoppe, ”Landsmålsföreningarna i Uppsala 1872–81”, 
SvLM 1885 och Åsa Nyman, ”De etnologiska undersökningarna i Uppsala”, SvLM 
1978. Citatet från J.A. Lundell återfinns i UP 27/2 1882. Carl Gustaf Malmströms tal 
vid nordiska festen refereras i UP 12/2 1869. Gustaf A. Aldén skriver om Smålands 
nations landsmålsförening och den första landsmålsfesten i Hemma och i Uppsala 
(1927). UP 10/11 1879 lämnar en skildring från den tredje landsmålsfesten. Alf Ön-
nerfors porträtterar Karl Petter Rosén i ”’Jödde i Göljaryd’”, Natio Smolandica 18 
(1955). Citatet från Norlanders inlägg vid skandinavistmötet i Uppsala i Alb. Brock 
och Nordahl Rolfsen, Beretning om studentermødet 1875 (1875). Albert Sandklef har 
skrivit August Bondeson, folklivsforskaren – författaren (1956). Jämför Kerstin Arca-
dius, ”Svenska folket taget på kornet – August Bondeson (1854–1906)”, Per Arvid 
Säve och hans samtida (1992). Referat från senare landsmålsfester i UP 19/3 1883, 
25/2 och 27/10 1884 samt 9/11 1885. Jämför Fyris 25/2 1884 och 9/11 1885. J.A. Lun-
dells upprop om bildandet av en gemensam landsmålsförening infördes i Fyris 14/4 
1886. Manne Eriksson skildrar landsmålsalfabetets uppkomst och användning i 
Svensk ljudskrift 1878–1960 (1961). Om Norrlands nations hembygdsförening, se Ali 
Nordgren, ”Studenterna och hembygdens bildningsarbete”, SvD 28/8 1906. Gunnar 
von Bahr skildrar Upsala Läkareklubb (ULK) i Nordisk medicinhistorisk årsbok 1981. 
ULK:s arkiv, inklusive ett nummer av Ulcus serpens finns i UUB, U 2055 g. Om Ju-
ridiska föreningens platsförmedling, se UNT 21/2 1910. Historiska föreningen be-
rörs ur olika aspekter i Hundra års historisk diskussion (1962). Om den filosofiska 
klubben, se Fyris 19/10 1883. Namnlösa sällskapet behandlas bland annat i Gunnar 
Castréns sjunde del av Henrik Schücks och Karl Warburgs Illustrerad svensk littera-
turhistoria (1932) samt i Tom Lundins Bland Tunguser, Turkar och Trattar (2009). 
Namnlösa sällskapets protokoll i UUB, U 169 aa, U 169 ab. Ästetiska föreningens 
handlingar i UUB, U2201 a–U2201 c. Om Ästetiska föreningen, se Dikt och studie 
(1912) respektive Dikt och studie (1922). Jämför Carina Burmans biografi över Klara 
Johanson, K.J. (2007). Uppropet till stöd för grundandet av föreningen Urd infördes 
i UNT 13/10 1902. Föreningen för semitiska språk i Uppsala 1888–1913 (1913) utgavs i 
samband med nämnda förenings tjugofemårsjubileum. Verksamheten kan även föl-
jas i mötesprotokollen 1888–1907, UUB, U 2090 a. Märta Tamm-Götlind skildrar 
Germanska föreningens tillkomsthistoria i Minnen och människor (1978). Mineralo-
giska sällskapets protokoll 1854–92 i UUB, U 1875. Om Botaniska bytesföreningen, 
se Handlingar kring den gamla botaniska bytesföreningens nedläggning och bildan-
det av den nya, UUB, U 1871 a. Naturvetenskapliga studentsällskapets protokoll i 
UUB, U 1805 a respektive U 1805 b. Nils Svedelius skildrar den botaniska sektio-
nens historia i Svensk botanisk tidskrift 1940. Tidningarna Svinmållan och Glimmer-
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bladet finns i UUB, U 1839 aa respektive U 1830 q. Gunnar Kellström har skrivit en 
Historik över Fysiska sällskapet 1887–1937 (1937). Jämför Arne Haglöf, ”Fysiska säll-
skapet i Uppsala”, Fysiska sällskapet 100 år (1987). I samband med Geografiska för-
eningens tjugofemårsjubileum införde UNT 2/12 1920 en kortare historik över för-
eningens verksamhet. I övrigt hänvisas till Geografiska föreningen i Uppsala 
1895–1995 (1995).

Skandinavism och studentsång 
Om skandinavismen, inte minst under perioden 1850–1905, se i första hand Ruth 
Hemstads mycket informativa Fra Indian Summer till nordisk vinter (2008) samt 
däri angiven litteratur. Henrik Becker-Christensen skildrar den politiska skandi-
navismen 1830–50 i Skandinaviske drømme og politiske realiteter (1981) medan Kari 
Haarder Ekmans ”Mitt hems gränser vidgades” (2010) främst berör den litterära 
kulturskandinavismen. En grundläggande svensk studie är Åke Holmberg, Skandi-
navismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1843–1863) (1946). Äldre skildringar är Julius 
Clausen, Skandinavismen historisk fremstillet (1900) och Cecilia Bååth-Holmbergs 
”Frihetens sångar-ätt” i Sverige på 1840-talet (1889). Skildringar från de skandinavis-
tiska mötena är Berättelse om studenttågen 1845 (1846), Studenttåg till Christiania 
1852 från Upsala (1854), Det skandinaviska student-tåget 1856 (1856), [Esaias Tegnér], 
Studentmötet i Kristiania 1869 (1871) samt Alb. Brock och Nordahl Rolfsen, Beret-
ning om studentermødet 1875 (1875). Leif Jonssons Ljusets riddarvakt (1990) berör fle-
ra aspekter av skandinavismen och innehåller en skildring av studenternas firande 
av Sebastopols fall. Tidningen Upsalas artikel om Sebastopolfirandet infördes 14/9 
1855. Jämför UB 12/9 och 15/9 1855. Korrespondensartikeln i The Times publicera-
des 29/9 1855. Upsalastudenternas uppvaktning av engelska flottan skildras i UCorr 
26/4 och 29/4 1854. Esaias Edquists skandinavistiska appell vid den nordiska festen 
återges i Upsala 15/1 1856. Nils Eriksson skildrar de skandinaviska naturforskarmö-
tena i ”I Andans kraft, på Sannings stråt …” (1991). Om utfärderna till Uppsala i 
samband med de skandinaviska naturforskarmötena, se till exempel UT 22/7 1842, 
UCorr 25/7 1851 och UP 14/7 1880 (varifrån citatet från Frithiof Holmgren är häm-
tat). Hadar Vessby skildrar kulturskandinavismen i en uppsats i NT 1972. Karl War-
burg berör den så kallade ”Geijerska frukosten” i sin nekrolog över Carl Säve, GHT 
29/3 1876. Studentmötet i Uppsala 1856 skildras i Bo Grandiens Rönndruvans glöd 
(1987) och ett utförligt samtida referat återfinns i Nordisk universitets-tidskrift 1856. 
Jämför Upsala 12/6 respektive 13/6 1906. AB:s skildring av studentmötesdeltagar-
nas ankomst till Stockholm infördes 12/6 1856. UCorr 12/7 1851 rapporterar från 
Johan Ludvig Runebergs besök i Uppsala. Anton Rosell har skrivit Studentbesök i 
Finland 1857 (1858). Jämför Jöran Mjöbergs artikel i GHT 5/2 1904. Om studentkå-
rens fest för Polen samt Constantin Czartoryskis besök, se UP 1/4, 4/4, 29/4 samt 2/5 
1863. Bernhard Elis Malmströms dikt ”Mickel” publicerades i UP 27/4 1864. Upsala 
och UP rapporterar från Carl XV:s och kronprins Frederiks Uppsalabesök 19/2 
1869. Sigfrid Wieselgrens skildring av 1860-talets studentpolitik i Vårt Uppsalalif 
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(1907) äger sitt intresse. Om 1875 års studentmöte, se även Henrik Svanfeldt, ”En 
traktörsbragd”, UNTJ 1962. Citatet från Ann Margret Holmgren är hämtat ur Min-
nen och tidsbilder I (1926). UP:s artikel om skandinavismens framtid infördes 15/1 
1876. Om konflikterna kring unionsfirandet 1885, se Fyris 30/10 och 2/11 1885, SvD 
4/11 och 6/11 1885, NDA 5/11 1885, UP 6/11 1885, StD 6/11 1885, DN 6/11 1885 samt 
Upsala 3/11, 5/11, 7/11, 12/11 och 13/11 1885. Jämför Nils Elvander, Harald Hjärne 
och konservatismen (1961). AB skildrar det nordiska akademikermötet i Kristiania 
17/6 1896. Om förvecklingarna kring unionsfirandet 1896, se Fredrik B. Wallem, 
Det norske studentersamfund gjennem hundrede aar, II (1916). Jämför AB 5/11 1896. 
Om unionskonflikterna, se Bo Stråth, Union och demokrati (2005) och däri angiven 
litteratur. Harald Hjärnes artikel ”Modern skandinavism” infördes i SvD 1/9 1898. 
UNT 17/3 1899 rapporterar om det skandinavistiska mötet i Köpenhamn dagen 
innan. Om inrättandet av den nordiska föreningen i Uppsala, se Norden 1899 samt 
Upsala 28/9 respektive 12/10 1899. Ann Margret Holmgren berör föreningen och 
paret Lammers’ framträdande i Minnen och tidsbilder II (1926). Referat av Valdemar 
Vedels föreläsningar i Upsala 30/1 1900. UNT skildrar tillkomsten av föreningen 
Brödrafolkens väl 21/4 1903. Karl Warburgs artikel ”Nyskandinaviska tendenser” 
infördes i GHT 16/6 1905. Om Uppsalaprofessorernas demonstration vid Georg 
Brandes’ besök, se UNT 16/2 1906, DN 17/2 1906, Social-Demokraten 19/2 1906 
samt GT 28/2 1906. Studentbladets artikel om tidpunkten för den nordiska festen 
infördes 24/1 1846. De danska studenternas skrivelse till Uppsala studentkår rö-
rande flyttningen av den nordiska festens tidpunkt, återges i UP 26/1 1859. Magnus 
Jacob Crusenstolpes protest mot Wilhelm Erik Svedelius’ tal infördes i Ställningar 
och förhållanden, behandlade i bref: Augusti 1853 (1853). Om Akademiska Kapellet, 
se Akademiska Kapellet i Uppsala under 350 år (1977), i synnerhet Folke Bohlins 
kapitel ”Från Hæffner till Alfvén”. Jämför Akademiska Kapellet 375 år, ed. Lars 
Ferngren (2002). Pelle Ödman har tecknat J.A. Josephsons biografi i Ur en svensk 
tonsättares lif, I – II (1885–86). Om Filharmoniska Sällskapet, se Vid Filharmoniska 
Sällskapets i Upsala 50-årsfest (1900). Lilla Sällskapet berörs bland annat i Sven G. 
Svenson, Gunnar Wennerberg (1986) samt Elisabeth Mansén, Konsten att förgylla 
vardagen (1993). StKP 11/9 1909 samt 29/1 och 26/2 1910 om tillsättningen av be-
fattningen som director musices efter Ivar Eggert Hedenblads död. Adolf Noreens 
yttrande har titeln Förberedande yttrande rörande den vid Uppsala universitet lediga 
director-musices-befattningen (1910). Skrivelsen jämte inhämtade utlåtanden återges 
i UNT 19/2 1910. Musikaliska Akademiens utlåtande i saken återges i Upsala 7/6 
1910. Hugo Alfvén skriver om Linnékantaten och Uppsalatiden i memoarböckerna 
Tempo furioso (1948) och I dur och moll (1949). Om studentsången se Leif Jonssons 
Ljusets riddarvakt (1990), densammes Offentlig musik i Uppsala 1747–1854 (1998), 
Hanna Enefalks En patriotisk drömvärld (2008), Ett blandat sällskap, ed. Leif Jons-
son (1980), Ejnar Haglund, ”Några drag ur studenternas musikliv”, Upsalastudenten 
genom tiderna (1950) samt Gottfrid Kallstenius’ Blad ur Uppsalasångens historia 
(1913). Vittnesbörd från Pariserfärderna har lämnats av J.F.C. Burman, Minnen från 
Upsala-sångarnes pariserfärd (1867), Måns Månsson [Hultin], Upsalasångarnes pa-
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riserfärd (1868), Pelle Ödman, Ungdoms- och reseminnen (1881), Carl Otto Montan 
och Karl Warburg, Sångarfärden till Paris 1878 (1878) samt Knut Nyblom, Uppsala-
sångarnes Pariserfärd 1900 (1900). Knut Nyblom har skrivit minnesteckningen Ivar 
Eggert Hedenblad (1910). Om prins Gustaf se biografier av Vivi Horn (1946) och 
Knut Nyblom (1927). Artikeln om studentsångarnas Norrlandsturné i Signale für 
die Musikalische Welt refereras i UP 27/11 1874. Diskussionen om ”Studentsångens” 
lydelse förs av bland andra Karin Ferry i ”Sjung om eller Sjungom”, Nysvenska stu-
dier 58 (1978) och Folke Bohlin i ”Hur börjar Studentsångens text?”, Språk och stil 
(1992). Citatet från Herman Sätherberg är hämtat från StD 6/11 1910. Om Orphei 
Drängar, se Knut Nyblom, Hör, I Orphei Drängar, I–II (1913–28) samt Christer Ås-
berg, En orkester av röster (2003).

Radikalism och konservatism
Citaten från Torsten Fogelqvist och Otto von Zweigbergk är hämtade från Ver-
dandi genom femtio år (1932) respektive Studentföreningen Verdandi 1882–1892 (1892). 
AB:s omdöme om 1870-talets Uppsala infördes 1/11 1902. Om det Malmbergska 
målet, se UB 26/5, 9/6 och 20/6 1855. Johan Christopher Lindblad svarade i AB 4/6 
1855. Citatet från Ebba Hildebrandsson är hämtat ur Din tillgivna Ebba, ed. Ebba 
Grenholm (1955). Jämför UP 9/12 och 13/12 1865. Om det Richertska målet, se StKP 
10/8, 8/9, 26/11 och 5/12 1859. Jämför Lars Fredrik Nilson och Otto Pettersson, 
Några upplysningar angående studeranden M.B. Richerts tentamen i kemi 1859 för 
professor L.F. Svanberg (1887). UP:s och AB:s kommentarer infördes 3/9 respektive 
10/9 1859. Jämför Upsala 3/1 1860. Richerts brev till Adolf Virgin i UUB, X 240 
[Richert]. Det slutliga avgörandet av det Richertska målet skedde genom KaBr 19/3 
1861, vilket återges i UP 22/3 1861. ”Sat Sapientis” insändare infördes i UP 27/3 1861. 
Jämför UP 3/4 och 10/4 1861. Debatten om Ribbings examensfordringar skildras 
i Gustaf A. Aldén, Hemma och i Uppsala (1927). Signaturen ”Students” insändare 
publicerades i NDA 30/11 1876. Aldéns artiklar i AB infördes 18/9 respektive 8/10 
1878; Ribbing svarade i samma tidning 24/9 1878. Angreppen på Ribbing i UP inför-
des 25/10 och 28/10 1878. Om Karl Warburgs och Simon J. Boëthius’ rätt att undan-
taga teoretisk filosofi från sin licentiatexamen, se UP 17/2 1875. Oskar Widmans re-
solution som studentkåren antog den 26/11 1878 återges i UP 27/11 1878. UP:s artikel 
om studentantalet infördes 6/8 1879. Om debatten kring Knut Wicksells föredrag 
om fattigdomens orsaker och botemedel 1880, se Torsten Gårdlunds biografi Knut 
Wicksell (1956, nytryck 1990) och däri angiven litteratur. Upsala sedlighetsförening 
skildras av Germund Michanek i Studenter och hetärer (1971). ”Ignatius’ ” insändare 
publicerades i UP 1/4 1881, svaret från Karl Staaff inflöt tre dagar senare i samma 
tidning. Om Verdandis historia, inte minst sedlighetsdebatten, se ovan nämnda 
historiker samt Verdandis omfattande samling av tidningsurklipp från perioden 
1886 till 1920, UUB, U 3009 a–k. Jämför Leif Kihlberg, Karl Staaff I (1962). Citatet 
från Upsala Läns Tidning infördes 9/4 1887. Om uppträdet på Östgöta nation, se 
MKP 8/2, 15/2 och 29/2 1888, Östgöta nations seniorskollegiums protokoll 1/12, 3/12 
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och 4/12 1887, UUB, U 823 b. samt UP 5/12 och 9/12 1887. Jämför DN 7/12 och 8/12 
1887 samt Upsala Läns Tidning 10/12 1887. C.A.V. Eks kommentar med anledning 
av skriften Mindre akademiska konsistoriet och sedlighetsdiskussionen i Upsala den 
2 april 1852 infördes i NDA 20/5 1887. Eks referat av Verdandis religionsdiskussion 
publicerades i NDA 8/11 1887; Verdandis svar inflöt i samma tidning 15/11 1887, 
varpå Ek införde ett bemötande 19/11 1887. Uppsalastudenternas protest mot Eks 
artiklar i NDA infördes i StD 14/3 1888. Om kårordförandevalet 1888, se till ex-
empel DN 20/2 1888. AB skriver 14/3 1892 att utnämningen av Herman Almkvist 
försenades på grund av att han ”ådragit sig ovilja genom sina förfäktade frisinnade 
åsigter”. Jämför DN 24/11 1894. Om studentkårens vägran att hyra ut sin lokal till 
Verdandis tioårsjubileum, se AB 23/5 1892, UNT 23/5 1892 och Social-Demokraten 
24/5 1892. Carl Fredrik Lundin kritiserade Anders Zorn och Verdandi i Upsala 
7/11 1906. Göteborgstidningen svarade 9/11 1906. Claës Törner har skrivit ”Några 
minnen av Carl Fredrik Lundin” i Bland professorer och studenter, HoL 19 (1938), 
dock utan att beröra Zorndebatten. Om Herman Almkvists föreläsning om penta-
teukkritiken och hans försvar för S.A. Fries, se AB 14/11 1894 och UNT 17/11 1894. 
Ludvig Bergström har skildrat föreningen Studenter och Arbetares verksamhet i 
Nordisk universitetstidskrift 1904 samt i festskriften Till Frans von Scheele på hans 
sextioårsdag den 31 juli 1913 av vänner och lärjungar (1913). Se även Carl Cederblad, 
Uppsala Arbetarinstitut (1933). Laboremus’ historia behandlas i Crister Skoglunds 
Vita mössor under röda fanor (1991). Föreningens grundare införde studien ”Labore-
mus” i Social tidskrift 1904. Föreningens tillkomst skildras av Erik Vallbro i artikeln 
”Studenter och arbetare”, Ergo 1937. Om Laboremus’ grundande, se även Social-
Demokraten 26/5 1903. I samband med Laboremus’ 100-årsjubileum 2002 utkom 
Var blev ni av, ljuva drömmar?, eds. Enn Kokk, Klas Gustavsson och Stig-Björn 
Ljunggren. UNT:s artikel om den rojalistiska demonstrationen utanför redaktions-
lokalen infördes 12/2 1914. Signaturen ”En students” insändare i Fyris infördes 25/4 
1887. Akademiska förbundets matrikel i UUB, U 3010 a. DN rapporterade från 
Akademiska förbundets öppna diskussion om universitetsstudiernas upplägg 3/10 
1888. Om förbundets fortsatta verksamhet och borttynande, se UNT 14/3 1891 re-
spektive Fyris 6/4 1892. Fosterländska studentförbundets protokoll och styrelsens 
protokollsbok finns i UUB, U3011 a–c. Om förbundet se även Det flydda decenniet 
(1899) samt grundaren Carl Leopold Sundbecks Det unga Germanien (1898). Upsa-
las rapport från Gustaf Björlins föredrag publicerades 22/3 1890. Om Heimdal, se 
Föreningen Heimdal 1891–1931 (1931). Verdandis protest mot borggårdstalet publice-
rades bland annat i GHT 10/2 1914. Erland Hjärnes respektive Verner von Heiden-
stams tal vid Heimdalmötena på Norrlands nation återges i UNT 10/2 respektive 
13/3 1914. Citatet av Beth Hennings är hämtat ur Resa genom sju decennier (1963). 
Gunnar Hesslén lämnar ”Några minnen från den ’politiska’ vårterminen 1914” i 
Bland professorer och studenter, HoL 19 (1938). Herman Brulin skriver om ”Juntan” i 
uppsatsen ”Eli Heckscher och Svensk tidskrift”, SvT 1953. Jämför Algot Bagge, ”Eli 
Heckscher in memoriam” SvD 24/12 1952. 
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Den kristna studentrörelsen

Om den äldsta Teologiska föreningen, se UUB, U 2320. Anders Knös brev till Anders 
Fredrik Beckman citeras i Per Sondén, Biskop Anders Fredrik Beckman (1931). Carl-
Martin Edsman har skrivit ”Teologiska föreningen i Upsala – ett 75-årsjubileum”, 
Upsala 23/2 1937. Hjalmar Holmquists presentation av den nya tyska kyrkohisto-
riska forskningen i Teologiska föreningen refereras i Upsala 5/12 1903. UNT:s refe-
rat om mötet inom Teologiska föreningen infördes 11/4 1902. Robert Höckerts brev 
till S.A. Fries om årsmötet i Teologiska föreningen 1902 i UUB, T3 k:9. Petitionen 
från Teologiska föreningen med krav på examensreformer återges i Kyrkohistorisk 
årsskrift 1935. Om Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och väckelsen, se Stefan Gelf-
gren, Ett utvalt släkte (2003). En äldre översikt är Svenska folkrörelser 2 (1937). Nils 
Rodén har författat levnadsteckningen Hans Jacob Lundborg (1961). Lars Wilhelm 
Henschens betydelse för den kristna studentrörelsen, se Henrik Gladh, Lars 
 Vilhelm Henschen och religionsfrihetsfrågan till 1853 (1953) och Gunnar Wikmark, 
G.E. Beskow och nyevangelismen (1941). Henschens dotter, Maria Henschen von 
Bergen, skriver om konventiklarna i familjens hus i ”Henschens sal”, Korsblomman 
1922. Upsalas kommentar kring demonstrationen utanför Lars Wilhelm Henschens 
hus infördes 16/7 1850. Jämför UCorr 20/7, 27/7 och 30/7 1850 samt UP 28/1 1876 
samt Gust. Brodd, ”Läsarförföljelserna i Uppsala”, UNT 2/8 1950. Om skandalen vid 
Karl Gützlaffs framträdande i Uppsala, se Upsala 2/8, 9/8 och 13/8 1850, UCorr 3/8 
1850, Post- och Inrikes Tidningar 6/8 1850, Tiden 24/8 1850 samt AB 5/8 1850. Nils 
Rodén har skrivit om ”Skotska frikyrkans inflytande på svenskt fromhetsliv vid 
mitten av 1800-talet”, Kyrkohistorisk årsskrift 1956. Om Lördagsföreningen, se de 
spridda anteckningar om dess verksamhet och historia som finns i UUB, U 2504 a. 
Jämför Karl Fries, ”Den äldsta af Sveriges nuvarande Kristliga Ynglingaföreningar”, 
Lifvets väg 1888:5, Bernhard Bohlin, ”Från det kyrkliga Uppsala och andra Uppsala-
minnen”, Bland professorer och studenter, HoL 19 (1938) och anfört arbete av Gunnar 
Wikmark. KFUM:s tillkomst i Uppsala skildras i Lifvets väg 1887:6. Om Rappska 
rörelsen, se Paul Peter Waldenströms minnesanteckningar 1838–1875, ed. Bernhard 
Nyrén (1928). Ragnhild Törner skriver om den första tiden vid Vindhems försam-
lingshem i Vindhem (1953). Om den kristna studentrörelsen, se Studentmissionsför-
eningen i Upsala 1884–1904 (1904), Carl-Axel Hallström, Den kristliga studentrö-
relsen i Sverige (1914), Karl Fries, Mina minnen (1939) och densammes ”Studenter 
och mission på åttiotalet”, Uppsalaminnen, HoL 18 (1937), Knut B. Westman, ”Karl 
Fries död”, Svensk Missionstidskrift 1943, Natanael Beskow, ”När vi började” respek-
tive Knut B. Westman, ”Missionärer utgångna från Studentmissionsföreningen i 
Uppsala”, Svensk Missionstidskrift 1944 samt Nils Karlström, ”Från ett sekels kristet 
studentliv”, Upsalastudenten genom tiderna (1950). Jämför Knut B. Westman, ”Från 
det religiösa lifvet bland nutida Uppsalastudenter”, StD 6/11 1910. Studentmissions-
föreningens samling med tidningsurklipp i UUB, U 2505 fa. Inventarieförteckning 
och utlåningsjournal för Studentmissionsföreningens etnografiska samling i UUB, 
U 2595 ba:1–3. Manfred Björkquist skriver om John R. Mott i SvD 6/2 1955. Jämför 
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Karl Fries, John R. Mott (1914) samt Basil Mathews, John R. Mott (1934). Dwight L. 
Moodys inflytande i Sverige har ägnats flera arbeten, senast David M. Gustafson, 
D.L. Moody and Swedes (2008). Söderblom skriver om sin resa till Northfield 1890 i 
Förbundet mellan Sveriges K.F.U.M. 1887–1927 (1927). Jämför Oloph Bexells skildring 
i Sveriges kyrkohistoria 7 (2003). Om Luther D. Wishards framträdande i Uppsala, 
se UNT 5/3 1892. I samband med hundraårsjubileet för World Student Christian 
Federation utgav Philip Potter och Thomas Wieser historiken Seeking and Serving 
the Truth (1997). Ruth Franzén har skrivit Ruth Rouse among students (2008). Jäm-
för Franzéns studie ”Draghjälp och/eller hinder?”, Kyrka och nationalism i Norden, 
ed. Ingmar Brohed (1998). Om Rouses framträdanden i Uppsala, se Upsala, 27/2, 
29/2 och 2/3 1904. Ungkyrkorörelsen har blivit föremål för åtskilliga studier. De 
ledande företrädarna för rörelsen har själva skildrat dess uppkomst och utveckling 
i Upsala Kristliga Studentförbund 1901–1926 (1926). Ester Lutteman har skrivit Axel 
Lutteman (1933). Ett grundläggande arbete är Olle Nystedts Från studentkorståget 
till Sigtunastiftelsen (1936), därutöver kan nämnas Hilding Pleijel, Ungkyrkorörelsen 
i Sverige (1937), Alf Tergel, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 
1901–1911 (1969), Manfred Björkquist, ed. Vivi-Ann Grönqvist (2008) och Torbjörn 
Aronsson, Den unge Manfred Björkquist (2008). Jämför Ingmar Broheds skildring av 
ungkyrkorörelsen i Sveriges kyrkohistoria 8 (2005). Flera historiker har ägnats Sigtu-
nastiftelsen, senast Sigtunastiftelsen, ed. Berit Carlström (2007). Meddelandet från 
Nationalinsamlingen för pansarbåt infördes i Upsala 15/2 1912. Debatten om ”Kris-
tendom och nationalism” refereras i Upsala 24/10 1914. J.A. Eklunds betydelse för 
ungkyrkorörelsen utreds i Johan Sundeen, Andelivets agitator (2008). J.A. Eklunds 
tal ”Ungdomen och vår evangeliska kyrka”, som han höll i Huskvarna 1907, ingår 
i hans Tro och bildning 4 (1912). Originalmanuskriptet till J.A. Eklunds ”Fädernas 
kyrka” i UUB, U 2508 z. För en ingående analys av ”Fädernas kyrka”, se Kjell Blück-
ert, The Church as Nation (2000). Jämför Lars Österlin, ”Nationalism och national-
kyrklighet i svensk tradition”, Kyrka och nationalism i Norden, ed. Ingmar Brohed 
(1998). Per Ström skriver om Sten Eklunds insats för att förhindra textrevisionen 
av ”Fädernas kyrka” i presentationen av dennes efterträdare Gerd V.M. Haverling 
i Professorsinstallation vid Uppsala universitet höstterminen 2007 (2007). Om J.A. 
Eklunds kritiska syn på frikyrkorna, se Bernhard Johansson, Tio år (1922) och Ulla-
Britta Camén, ”Schismen i Kristliga Studentrörelsen 1909–1912”, UUB, U 2503 g:10. 
Debattinläggen om statskyrka och frikyrka 6/3 1912 utgavs samma år under titeln 
Folkkyrkan och den frikyrkliga församlingsprincipen. Om Uppsalastudenternas nyk-
terhetsföreningar, se Studenternas Helnykterhetssällskap Uppsala (1913) respektive 
50 års akademiskt nykterhetsarbete (1938). Fyris 22/3 1893 rapporterar från Sveriges 
Framtids konstituerande möte. Stadgarna till Sveriges Framtid återges i UNT 18/3 
1893. 
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Exercitier och studentidrott

En god översikt över exercitieämnena vid Uppsala universitet lämnar Gurli Taube i 
Musik, dans, språk och andra akademiska färdigheter i Uppsala (1963). Jämför Gustaf 
Moberg, ”Ett stycke svensk kroppshistoria före Ling”, Tidskrift i gymnastik 1936. Om 
universitetets slöjdverkstad och debatten om densamma, se Fyris 8/2 och 18/2 1889 
samt Upsala 28/5 1895. Jämför UNT 3/12 1890. Om föreläsningarna i krigsvetenskap, 
se Upsala 25/11 1890. Henrik Sandblad berör Frithiof Holmgrens syn på gymnastiken 
i Olympia och Valhalla (1985). UP 9/5 och 12/5 1879 redogör för gymnastikfesten i 
Uppsala. G.K. Hamiltons förslag om vapenövningar inom studentkåren refereras i UP 
16/2 1861. Skarpskytteföreningens verksamhet kan följas i ”Protokoll vid Allmänna 
Sammankomster af Upsala Studentkårs Förening för Vapenöfningar”, UUB, 2800 d, 
som överlämnades till Carolina våren 2010. Jämför Förslag till Stadgar för Upsala stu-
dentkårs skarpskytteförening (1861). Sigfrid Wieselgren skriver om stallmästaren Carl 
Gustaf von Bahrs ridundervisning i Vårt Uppsalalif (1907). John Arsenius berör tiden 
som stallmästare i Minnesanteckningar (1924). Gustaf Kjellberg skriver om ”Ridstal-
let vid Upsala Universitet” i NDA 7/4 1883. GHT:s artikel infördes 9/3 1883. Se även 
John Arsenius, Studenter till häst, med kommentarer av Gurli Taube (1954), Helmer 
Mörner, ”Akademiska Ridinstitutionen i Uppsala”, Hästen 1953:3, Marianne Anders-
son och Birgitta Segerfeldt, ”Ridinstitutionen, en 330-årig historia”, Promotionsfesten 
i Uppsala den 4 juni 1993 samt ”Uppsala som sportstad”, StD 6/11 1910. Fyris’ kom-
mentar infördes 25/8 1884. Kontraktet mellan universitetet och ridhusbolaget åter-
ges i UP 13/10 1884. Om opinionsmötet för ridinstitutionen, se Upsala 11/3 1909, där 
studenternas petition återges. Jämför UNT 10/3 och 11/3 1909. Om beslutet att utse 
en inspektor för ridinstitutionen, se StKP 26/11 1890. Om gymnastikuppvisningar 
och brottningstävlingar i ridhuset, se UNT 24/2 1896 och Upsala 11/1 1904. Genom 
KuBr 4/2 1921 fick ridinstitutionen tillgång till Upplands artilleriregementes lokaler. 
Studentidrotten behandlas bland annat i Gustaf Moberg, Uppsala studenters gymnas-
tikförening 1874–1949 (1950) samt densammes ”Från exercitier till modern idrott”, Up-
salastudenten genom tiderna (1950). Jämför Mobergs artikel ”Hur gymnastiken kom 
till Uppsala”, Upplands gymnastikförbund 1916–1941, ed. Sven Rosendahl (1941). Aron 
Bergmark behandlar även studentidrotten i Ur Uppsala-idrottens historia (1983). 
Sören Winges uppsats ”Studenterna och idrotten” i Världen i Uppsalaperspektiv (1998) 
berör i första hand förhållandena mellan 1930 och 1990 men innehåller historiska 
tillbakablickar. Bode Janzon skildrar debatten om tävlingsidrotten i Nordisk medi-
cinhistorisk årsbok 1980. Olof Örtenblads skildring av gymnastikövningarna under 
Alfred Littorins ledning är tryckt i StT 22/1 1922. Se även Örtenblads ”Några gym-
nastminnen från 70–80-talets Uppsala”, Den eviga ungdomens stad, HoL 17 (1936). 
Viktor Balcks tal på Norrlands nation refereras i UNT 28/3 1898. Gymnastikfören-
ingens ”Upprop till Upsala studenter” infördes i Upsala 3/10 1914. Gösta Ahlinder 
har skrivit om ”En idrottsdag i Uppsala 1879” i UNTJ 1960. Om Thor Odencrants’ 
intresse för skidåkning, se Arvid Odencrants, ”En Jönköpingsstudent omkring 1870”, 
Natio Smolandica 10 (1947). Om skidåkningen i Uppsala under 1890-talet, se  Johan 
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Bååth, ”Halvsekelminnen från Uppsala”, På skidor 1944. Gustaf Sundström berör 
skidåkningens ställning inom Norrlands nation i kalendern Norrland (1893). Leonard 
Jägerskiöld skriver om skidåkning och annat idrottsutövande under 1890-talet i Upp-
levt och uppnått (1943). Sven Ekmans almanacksanteckningar ingår i Wilhelm Rodhe, 
”Sven Ekman”, KVAL 11 (1975–87). UNT 17/2 1902 innehåller en utförlig rapportering 
från de nationella skidtävlingarna. Arkivvolymen ”I Uppsala 1901–1902”, Axel Lekan-
ders samling, UUB, X 271 h:44, innehåller tidningsurklipp och teckningar rörande 
prins Gustaf Adolfs deltagande i skidtävlingarna 1902. Jämför På skidor 1902/03 samt 
Waldemar Svahn, ”Gustaf Adolf – nolltvåa”, StT 28/3 1938. Ola Ehn behandlar Carl 
Liljefors’ insatser, inte minst för skidåkningen, i Kring Svarta bäcken och Eddaspången 
vid sekelskiftet (1987). Se även Nils Åhlenius, ”Bröderna Liljefors i Uppsala”, Upplands 
nations årsskrift 3–4 (1940–41). Om Stockholms nations båtklubb, se August Widén, 
En nationsvaktmästares minnen (1939). Om Gottmans och Virgins olycksöde, se UP 
28/12 1864. Johan Vising skriver om skridskoåkningen i 1870-talets Uppsala i sina 
Minnesbilder (1938). Om bristen på isytor för skridskoåkning på Fyrisån, se Upsala 
20/12 1890. Rolf Pålbrant skildrar den tidiga cykelsporten i Sverige och Uppsala i 
Upplands idrottshistoriska förenings medlemsblad Uppländska idrottsminnen 2000:3 
respektive 2001:1. Om Hubert Majendie Gepps och Henrik Grahls långfärdscykling 
till Norge och den senares cykelresa till Paris, se Upsala 7/6 1890. Hjulsportsför-
eningens tävling i Gamla Upsala skildras i UNT 8/6 1892. Om Upsala Simsällskap, 
se Leif Lundberg, ”När stiftades Upsala Simsällskap?”, opublicerat manus i privat 
ägo (2003). Jämför Upsala simsällskap 200 år (1996), eds. Staffan Hasselberg och 
Arne Pettersson samt Simsällskapets tidigare minnesskrifter. AB ifrågasatte redan 
11/3 1859 uppgiften att simsällskapet hade grundats av Jöns Svanberg 1796. Jämför 
Upsala Läns Tidning 1/9 1888. Tennissportens introduktion i Sverige behandlas i Ett 
sekel av svensk tennis 1896–1996 (1996). Otto Croneborg skildrar 1880-talets tennis-
spel i Rikssalen i ”Några minnen från studenttiden”, Uppsalaminnen, HoL 18 (1937). 
Anna Beckman skriver om Florence Quensels tennisbana i sina ”Minnen 1901–1916”, 
Avdelningen för vetenskapshistoria, UU. Kjell Haraldsson berör, om än kortfattat, 
Uppsalas idrottsföreningar i Arbetarstaden Uppsala, eds. Mats Isacson och Lars Mag-
nusson (1996). I mars och april 1899 införde UNT en lång artikelserie med titeln 
”Historik öfver frågan om idrottspark och gymnastikhus för Upsala Studenter”, som 
lämnar en god vägledning i frågans hantering av de akademiska myndigheterna. Mar-
tin H:son Holmdahl skildrar ”Tillkomst och förvaltning av Studenternas Idrottsplats” 
i Upsala studenters idrottsförening 90 år (1998). Om bildandet av Uppsala studenters 
idrottsförening, UNT 6/2 1909. En dokumentation i både ord och (inte minst) bild 
av idrotten i Uppsala åren kring 1900 är Jonas Sandström, Från Uppsala till OS med 
Sixtus Janson (2006). Jan Lindegren skriver om schackföreningarna i Schack i Uppsala 
under ett sekel (2005). Om Philochoros, se minnesskrifterna Philochoros 1880–1980 
(1980), ed. Mats Wahlberg respektive Philochoros 125 år (2005), eds. Katarina Kors-
feldt och Mats Wahlberg. Tidningsreferat från Gustaf Sandströms föreläsningar på 
Norrlands nation 1881 ingår i ”Danskonsten”, S.A. Häggs samling, UUB, X 268 g. 
Upsalas kommentar om dansföreningens betydelse infördes 10/4 1883.
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Efterskrift

En lång rad personer har läst och kommenterat kortare eller längre par-
tier av texten. Många värdefulla synpunkter och ändringsförslag har mot-
tagits; för eventuella kvarstående brister svarar dock ingen annan än jag 
själv. Förutom övriga forskare inom projektet Uppsala universitets historia 
1793–2000 – Tore Frängsmyr, Torgny Nevéus och Hanna Östholm – vill jag 
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Torbjörn  Gustafsson Chorell, Lennart Elmevik, Gunnar Eriksson, Robert M. 
 Friedman, Karl Grandin, Gunilla Gren-Eklund, Bo Gräslund, Lars  Gustafsson, 
Ulf Göranson,  Monica Hedlund, Hans Helander, Carl-Olof Jacobsson, Kurt 
 Johannesson, Karin Johannisson, Sigrid Kahle, Bo Lindberg, Geoffrey Metz, 
Lars Munkhammar, Gullög Nordquist, Mats Persson, Rolf Pålbrant, Staffan 
Rodhe, Bengt Erik Rydén, Mats Rydén, Johan Sjöberg, Stig Strömholm, Bo 
Sundqvist, Rolf Torstendahl, Sven Widmalm, Marianne Wifstrand Schiebe, 
Lars Wiklund, Sune Åkerman, Christer Åsberg, Kerstin Hulter Åsberg och 
Krister Östlund.

Under flera år har jag haft förmånen att ha Carolina Rediviva som arbets-
plats. Jag är många bibliotekarier och tjänstemän ett stort tack skyldig för bi-
stånd, tillmötesgående och hjälpsamhet. Det gäller inte minst personalen vid 
Kart- och bildenheten, vars samlingar nästan alla återgivna fotografier tillhör. 
För hjälp med bildanskaffning tackar jag även Margareta Nisser Dalman och 
Anna Sjögren vid Konstsamlingarna, Uppsala universitet. Upplandsmuseet 
och Göteborgs nation har välvilligt ställt bildmaterial till förfogande. Sune 
Lindh har varit behjälplig med vissa personhistoriska uppgifter. Birgitta M. 
Johansson har lagt ned ett stort arbete på korrekturläsningen. Redaktören för 
den serie där detta arbete ingår, Lennart Elmevik, tackar jag för värdefulla 
synpunkter på texten. Avdelningsdirektören Torgils Toral har företrätt uni-
versitetsledningen med fasthet och förståelse. Institutionssekreteraren Ulla-
Britt Jansson har alltid visat stor hjälpsamhet. Faktorn Martin Högvall har 
ansvarat för layout och tålmodigt infört tillägg och korrekturändringar.
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