
 

Trehundra teser från Uppsalas studentnationer 1859–1951 

Lars Burman 

 

Förteckningen omfattar 300 teser (diskussionsämnen) från fem 

debattföreningar vid studentnationer i Uppsala. Teserna har använts som 

underlag i min studie Eloquent Students. Rhetorical Practices at the Uppsala 

Student Nations 1663–2010 (utges hösten 2012). Stavningen är normaliserad.  

 

Teserna är samlade ur nedanstående manuskript, samtliga förvarade på Uppsala 

universitetsbibliotek. 

 

Deposition från Stockholms nation 

U 579 ”Stockholms Nations Diskussionsförenings Diskussioner m.m. 1893 16/10–” 

 

Deposition från Uplands nation 

U 688 e ”Talöfnings-Protokoll” 1859–64, 1872  

 

Deposition från Gästrike-Hälsinge nation 

U 782 ”Gestrike-Helsinge Nations Talöfningar. Från Höstterminen 1881” 

U 782 b ”Gestrike-Helsinge Nations Talöfningskomités protokoll Vårterminen 1885–” 

U 782 c ”Gästrike-Hälsinge Nations Talövningsnämnd Ht 1947–” 

 

Deposition från Södermanlands-Nerikes nation 

U 1095 a 1 “Disputationsföreningens protokollsbok 1865–82” 

U 1095 a 2 “Disputationsföreningens protokollsbok 1883–1915” 

 

Deposition från Norrlands nation 

U 1601 a “Nationis Westrobothnicae Protocoll Book 1703–1751” 

U 1699 d ”Norrlands nations förenings för talöfningar protokoll H.T. 1876–V.T. 1881” 

U 1699 e ”Norrlands nations förenings för talöfningar protokoll H.T. 1881–V.T. 1887” 

U 1699 f “Norrlands nations förenings för talöfningar protokoll H.T. 1887–H.T. 1920” 
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U1699 g ”Norrlands nations Talförening. Protokollsbok. nov. 1920–mars 1931” 

 

Förkortningar: 

GH  = Gästrike-Hälsinge Nation 

Norrl   = Norrlands nation  

SN  = Södermanlands-Nerikes nation 

Sthlm  = Stockholms nation 

Uppl   = Upplands nation 

 

 

Tes: 

 

År: 

 

Låt vara, att husagans avskaffande vid senaste riksdag i någon mån 

var motiverad av det sätt, varpå den i sista tiden blivit tillämpad, men 

att vi därmed skulle hava upphävt en oförnuftig princip i vår 

lagstiftning och infört en förnuftigare, förneka vi avgjort. 

1859 Uppl 

Den bästa lösning av läroverksfrågan, hade utan tvivel varit den, att, 

med bibehållande av de hittills varande trivialskola och gymnasium, 

bredvid dessa senare hava ställt realgymnasier. 

1859 Uppl 

Skulle något språk kunna ersätta de gamla språken såsom 

bildningsmedel, vore det utan tvivel franskan. 

1859 Uppl 

Akademien blir i våra dagar allt mer en examensanstalt och motsvarar 

sålunda ej sitt ändamål. 

1859 Uppl 

Den grekiska statsförfattningen i allmänhet och den Athenensiska i 

synnerhet bör mindre tjusa oss med sin glans, än varna oss för sina 

olycksaliga följder. 

1859 Uppl 

Vi sluta oss till deras mening, som anse Homerus hava varit en 

historisk person och ensam vara författare till både Iliaden och 

Odysséen. 

1859 Uppl 

Är självmordet bevis på feghet eller mod? Mig synes det förråda den 

största feghet. 

1859 Uppl 

Aldrig prövas människan mera, aldrig uppenbaras bättre hennes sanna 

karaktär, än då hon är eller tror sig vara ensam. 

1859 Uppl 
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Av de tre huvudfiender vår kyrka för närvarande äger i världssinnet, 

söndringsbegäret och katolicismen, anse vi den sistnämnda minst 

farlig. 

1859 Uppl 

Ehuru ståndsrepresentationen bör avskaffas o ersättas genom ett 

tvåkammarsystem, bör likväl det kgl. representationsförslaget 

förkastas, emedan bestämmelserna om valen till andra kammaren icke 

lämna tillräckliga garantier för dess ändamålsenliga sammansättning. 

1863 Uppl 

De som på allvar sätta ifråga, huruvida judendomen står framför de 

övriga religionsformerna före Kristus, bevisa, att de ej känna 

judendomens egentliga väsende. 

1863 Uppl 

Sjögrens latinska lexikon är för nybegynnare i latinska språket alldeles 

olämpligt. 

1863 Uppl 

   

Vi våga påstå, att en opartisk undersökning av Karl XIIs historia måste 

tvinga forskaren att erkänna, det han såsom människa, regent o 

konung ej kan sättas stort högre än en Gustav IV Adolf. 

1863 Uppl 

Feodalismen långt ifrån att vara ett tillbakagående i samhällets 

utveckling, en anarkiens seger över ordningen, har varit en nödvändig 

genomgångsform för de flesta europeiska samhällen i deras tidigare 

utveckling 

1863 Uppl 

Utan allt tvivel står Karl XII såsom människa o regent så långt framom 

Gustav IV Adolf, att någon jämförelse dem emellan icke ens bör kunna 

komma i fråga. 

1863 Uppl 

Harmonien till den egentl. folkmusiken (t.ex. fokvisorna  o de flesta 

Bellmansmelodierna) bör sättas så enkel och naturlig som möjligt.   

1863 Uppl 

Schillers lyriska dikter anse vi böra sättas framför Goethes, om man 

undantager denne senares ballader. 

1863 Uppl 

Statens straffrätt måste anses bero på dess rätt till självförsvar. 1863 Uppl 

Härav följer, att dödsstraffet är berättigat, så länge det är nödvändigt. 1863 Uppl 
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Då ej mindre mänskligheten än varje särskild individ har sin organiska 

utveckling, så anse vi, så väl på grund härav som med anledning av 

historiens vittnesbörd, att de liberala tendenserna både böra och måste 

besegra de reaktionära. 

1863 Uppl 

Det hierarkiska styrelsesättet är förkastligare än den militära 

despotismen. 

1863 Uppl 

Den åsigt, som anser bibeln vara uppkommen utan särskild gudomlig 

uppenbarelse, måste på goda grunder förkastas. 

1863 Uppl 

Om ock frihandelssystemet kan anses vara ett önskvärt mål, så bör 

likväl vårt land under närvarande förhållanden stanna vid 

skyddssystemet. 

1864 Uppl 

Katekesutanläsningen är den bedrövligaste antikvitet, som skolan 

bibehållit. 

1864 Uppl 

Det nyhetsmakeri av termer, varmed våra nyare grammatikförfattare 

söka briljera, utövar ett ganska menligt inflytande på den första 

undervisningen. 

1864 Uppl 

Undervisningen i modersmålet anse vi böra ske efter en svensk 

grammatik, ej med ledning av en latinsk eller tysk. 

1864 Uppl 

Att vid undervisningen i svenska utgå från satsen anse vi mindre 

ändamålsenligt. 

1864 Uppl 

Vid latinskrivningen anse vi, att man ej uteslutande bör följa något 

visst mönster. 

1864 Uppl 

Den s.k. fosforistiska striden inom vår litteratur anse vi medfört mera 

skada än vinst. 

1864 Uppl 

Att språket är ett mera väsentligt uttryck för nationaliteten, än t.ex. 

lagar och författning, kan inses även därav, att politiskt våld, som 

tillintetgjort de senare dock icke mäktat utplåna de förra. 

1864 Uppl 

Individen bör från statens sida vara fria från allt ansvar för sina 

handlingar, såvida de nämligen ej ingripa i en annans rättssfär. 

1864 Uppl 

All edgång är förkastlig. 1864 Uppl 
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Den lutherska kyrkans skrift- och avlösningsinstitut är genom den 

svenska pietismen och den därefter följande rationalismen helt o hållet 

förstört.  

1864 Uppl 

Förnuftet och Bibeln strida icke och kunna icke strida mot varandra. 1864 Uppl 

Studentmöten anse vi äga ingen betydelse i politiskt afseende. 1864 Uppl 

En opinionsyttring av Student-corpsen anse vi fullkomligt berättigad. 1864 Uppl 

Hegel har i viss mening rätt, då han säger, att paradiset var ”en park, 

där endast djur och icke människor kunde förbliva". 

1865 SN 

Vederlägges ej skapelsehistorien av geologin? 1866 SN 

Den s.k. frökenreformen är en obehövlig, ja skadlig nyhet, omöjlig att 

genomföra. 

1867 SN 

Man kan icke neka, att Karl XII var en stor fältherre, men man kan 

svårligen anse honom för någon djupsinnig statsman. 

1871 SN 

Bland alla hedniska religionsformer var den nordiska religionen den 

högsta. 

1871 SN 

Bör kroppsstraff användas vid barnets uppfostran? Om så icke är 

förhållandet, vilka medel böra nyttjas för att förmå barnet till lydnad? 

1872 SN 

Dödsdomen över mördaren Andersson var berättigad. 1872 Uppl 

Konungens rätt över de ordinarie inkomsterna anse vi obestridlig. 1872 Uppl 

Har Internationale[r] verkat något till arbetarens förbättring? 1872 Uppl 

Odi profanum vulgus är ett i högsta grad inbilskt yttrande av Horatius. 1872 SN 

Av alla styrelsesätt torde det parlamentariska vara det mest 

eftersträvansvärda. 

1872 SN 

Införande av ett s.k. parlamentariskt styrelsesätt i Sverge, är f.n.v. 

varken möjligt eller nyttigt. 

1872 Uppl 

Nationsföreningarna hava spelat ut sin roll och böra ersättas med 

fackföreningar. 

1872 SN 
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Nationsföreningarne som uppfostringsanstalter för karaktären kunna ej 

genom någon allmän Studentförening göras överflödiga. 

1872 Uppl 

Ligger någon sanning uti talet om lagens orättvisa mot den gifta 

kvinnan? 

1873 SN 

Revolutioner äro för mänsklighetens framåtskridande icke blott nyttiga 

utan även nödvändiga. 

1873 SN 

Vilket valsätt, medelbart eller omedelbart, är i allmänhet och särskildt 

med avseende på valen till Andra kammaren att föredraga? 

1874 SN 

Vilka åtgärder ligga för närvarande närmast till hands att vidtaga för 

genomförande av ”Ni-reformen”? 

1874 SN 

Försöket att vid krigs förklarande och därmed enade utländska 

angelägenheter göra konungen bunden av riksdagens gillande är ej 

endast onyttigt utan även i högsta måtto skadligt. 

1874 SN 

Att kvinno-emancipationen vinner allt mera terräng, bör  betraktas som 

ett dåligt tidens tecken.  

1874 SN 

Skulle det medföra övervägande nytta, om universitetet flyttades till 

Stockholm? 

1874 SN 

Huru böra akademiska föreläsningar vara beskaffade? 1874 SN 

Har den sextioåriga fred, som Sverige nu åtnjutit, varit till gagn eller 

skada för landet? 

1874 SN 

Såsom de för fosterlandet nyttigaste freder, som Sverige avslutit, torde 

kunna anses Roskilde-freden (1658) och Fredrikshamnsfreden (1809). 

1874 SN 

Var Karl XII en stor konung?  1874 SN 

Jakten är det råaste av alla nöjen. 1874 SN 

Samhället är sjukt. 1874 SN 

Folkväldet är urnordiskt; det är dessutom det enda, som har framtiden 

för sig.  

1874 SN 

Ehuru den konstitutionella monarkin ännu torde vara för Europa 

lämpligast, så är dock republik en framtidens statsform. 

1874 SN 

Kan Sverige i sin nuvarande belägenhet anses i stånd till ett verksamt 1875 SN 
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självförsvar? 

Om ordet Ni som tilltalsord. 1875 SN 

Använder tidningspressen den makt, den i våra dagar äger, på ett för 

allmänheten gagnande sätt? 

1875 SN 

Om språkrensningen. 1875 SN 

I vad mån bör den fonetiska grundsatsen i avseende på stavning 

iakttagas? 

1875 SN 

Har munkväsendet under medeltiden utövat ett övervägande gott eller 

dåligt inflytande? 

1875 SN 

I vilken utsträckning kan det gamla ordspråket, ”Ubi bene, ibi patria”, 

antagas vara sant? 

1875 SN 

Bör förekomsten av partier inom ett samhälle anses såsom ett gott eller 

dåligt tecken? 

1875 SN 

Senioratet – ett översitteriets och överliggeriets privilegium – kan, bör 

och kommer att upphöra. 

1875 SN 

Vilka äro orsakerna till nationslivets avtagande inom Södermanlands 

och Nerikes landskapsförening? 

1875 SN 

Vilka fördelar och olägenheter anses det av stud[ent]kårens direktion 

framlagda stadgeförslaget äga i jämförelse med kårens nu gällande 

stadgar? 

1875 SN 

Disputationsföreningar äro i allmänhet olämpliga. 1875 SN 

Bör likförbränningen komma att användas som begravningssätt inom 

den civiliserade världen?”  

1876 SN 

Anses sällskapslivet i sitt nuvarande skick tillfredsställande eller böra 

däri några förändringar åvägabringas och, i sådant fall, vilka? 

1876 SN 

Vilket inflytande kan man antaga, att genomförandet av allmänt 

värnplikt-system skulle hava på vårt folk?  

1876 SN 

Månne ej våra nykterhetsivrare skjuta över målet? 1876 SN 

Kvinnoemancipationsidén är fullt berättigad och värd en vida 

allmännare tillämpning än den för närvarande har. 

1876 Norrl 

Det s.k. civiläktenskapet motsvarar ej äktenskapets idé.  1876 Norrl 
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Bör strävan att genomföra den fonetiska stavningen i svenska språket 

understödjas eller icke? 

1876 SN 

Kan Napoleon den förste anses förtjänt av benämningen den store? 1876 SN 

Vad är målet för de närvarande nationalitetssträvandena?  1876 Norrl 

Ärelystnaden är icke något karaktärsfel.  1876 Norrl 

Våra dissenterlagar  och deras tillämpning? 1876 SN 

Vilken är den lämpligaste formen för de disputationsövningar, vilka i 

nationsstadgarnes §17 omtalas? 

1876 SN 

Brännvin och likartade brända och destillerade drycker kunna ur ingen 

synpunkt försvaras såsom njutnings- eller förplägningsmedel.  

1877 Norrl 

Om kroppsövningar i forntiden.  1877 Norrl 

På vilken sida komma våra sympatier att befinna sig i händelse av ett 

Rysk-Turkiskt krig? 

1877 SN 

Ante omnes de femina valet: "ne sutor ultra crepidam".  1878 Norrl 

"Mulieres bene olent, si nihil olent". 1878 Norrl 

Av våta varor är vatten den, som bragt de flesta människor om livet. 1878 Norrl 

Teckning av Pompejus, hans liv och hans tid. 1878 Norrl 

Är det antagligt att i Australien en stad skall kunna vinna Londons 

storhet? 

1878 Norrl 

Cicero var en stor skrävlare.  1878 Norrl 

Mormonernas lära om äktenskapet. 1878 Norrl 

Darwinismen giver den bästa förklaring på naturens och livets 

företeelser.  

1878 Norrl 

Det s.k. skränet vid schackspelet å nationen är i hög grad olämpligt.  1878 Norrl 

Strävandet för kvinnans emancipation är fullt berättigat. 1879 Norrl 

Ingen svensk konung i nyare tiden har gjort större missbruk av 

konungamakten än Karl XII.  

1879 Norrl 

De så kallade preventiva åtgärderna äro i Sverige obehövliga och deras 

användning framkallar osedlighet. 

1880 Norrl 



9 
 

Bland företeelser inom tidens statsliv är nihilismen en av de mest 

löftesrika. 

1880 Norrl 

Kvinnans ställning. 1881 GH 

Kvinnan bör i moraliskt, rättsligt, socialt och politiskt hänseende vara 

likstäld med mannen.  

1881 Norrl 

Är det sannolikt, att den s.k. nihilismen i Ryssland skall leda till en 

revolution, och, om så är, månne denna skall bliva av lika stort socialt 

inflytande som den stora franska revolutionen? 

1881 Norrl 

Den materialistiska världsåskådningen är ohållbar. 1881 GH 

Darwinismen kan lika väl förenas med en idealistisk, som med en 

materialistisk ståndpunkt. 

1881 GH 

Vari yttar sig den sanna höviskheten, det gentlemannalika väsendet?  1881 Norrl 

Vilketdera är fördärvligare; intelligens utan sedliga grundsatser, eller 

intellektuell underlägsenhet, parad med en god moral? 

1881 Norrl 

Är detta [gentlemannalikt väsende] endast något yttre, som kan inläras, 

eller härflyta det ur vissa karaktärens egenskaper, och, om så är, 

hvilka?   

1881 Norrl 

Nihilismen är berättigad. 1881 GH 

Ett demokratiskt samhällskick medför för medborgren-individen de 

största vådor. 

1881 Norrl 

Av de framställda åsikterna rörande själens tillstånd efter döden är 

läran om en själavandring den mest tillfredsställande. 

1881 Norrl 

Religionen är en angelägenhet av privat natur. 1881 Norrl 

Något om våra dagars pietism. 1881 Norrl 

Är icke den från flere håll uttalade farhågan, att jud-emanicipationen 

är ödesdiger för det kristna samhället, berättigad? 

1882 GH 

Vore under nuvarande förhållanden en oinskränkt religionsfrihet för 

staten och den enskilde nyttig? 

1882 GH 

Vore det önskvärt att vårt land råkade i krig? 1882 GH 

Dödsstraffet bör avskaffas. 1882 GH 
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Är dödsstraffet oumbärligt för vår tids samhälle? 1882 SN 

Bör man anse hustruns likställighet med mannen i  alla avseenden 

önskvärd? 

1882 SN 

Bör likförbränning införas? 1882 SN 

Böra vi ur vårt språk utrota alla ord och ordbildningar vilka hänvisa på 

ett främmande ursprung?  

1882 GH 

Är ett äktenskap utan kärlek under alla förhållanden osedligt? 1882 GH 

Kan självmord någonsin vara berättigat? 1882 GH 

I vilken betydelse kunna amoraliska egenskaper sägas vara ärftliga? 1882 GH 

Kunna vi i allt lita på vårt samvete? 1882 GH 

Staten har plikt att förskaffa den arbetande klassen en mera 

människovärdig existens än den nu äger.  

1882 SN 

Vilka är fordringarna på en gentleman? 1882 Norrl 

Bibeln , en Guds bok till jordens folk, innehåll[er] intet visst 

lärosystem, och intet lärosystem kan i sig inrymma bibelns hela 

sanning. 

1882 GH 

Eviga straff måste antagas.  1882 GH 

Om förhållandet mellan stat och kyrka. 1882 SN 

Vilken del bör studentkåren taga i de politiska tilldragelserna? 1882 GH 

Äro diskussionsföreningar vid sidan av nations- och fackföreningar 

önskvärda? 

1882 GH 

Vilka önskningsmål kunna uppställas rörande överläggningsämnen för 

disputationsövningarna? 

1882 SN 

Hava studenterna rätt och plikt att deltaga i diskussionen över dagens 

viktigare frågor och att i sin mån söka bidraga till deras lösning? 

1882 SN 

Är Sveriges neutralisering önskvärd?  1883 SN 

Kan arbetareringarnes verksamhet bli av genomgripande betydelse med 

avseende på samhällsklassernas inbördes ställning? 

1883 SN 

Är oppositionen mot de klassiska språkens betydelse såsom 

bildningsmedel berättigad? 

1883 SN 
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Vilken lektyr kan anses lämpligast för det uppväxande släktet? 1883 SN 

Motsvara vår tids allmänna folkskolläraremöten sitt ändamål? 1883 SN 

Bör den fonetiska rättstavningsprincipen tillämpas vid undervisningen 

i de allmänna läroverken?  

1883 SN 

Vilkendera av de två, kon[ung] Ludvig XVI av Frankrike och kejsar 

Alexander II av Ryssland var mer förtjänt av sitt öde? 

1883 Norrl 

Är nationalitetsprincipen berättigad? 1883 SN 

Vilka äro konsekvenserna av den norska vänsterns sannolika seger? 1883 Norrl 

Måste icke den moderna realismen inom literatur och konst betcknas 

såsom en regress?  

1883 GH 

De unga Uppsalaförfattarna Geijerstam, Börje Nordling och Christer 

Swahn. 

1883 Norrl 

Henrik Ibsen och hans skaldskap. 1883 Norrl 

Vad är människans mål?  1883 SN 

Om förhållandet mellan stat och kyrka. 1883 SN 

Bör statskyrkan i Sverige avskaffas? 1883 SN 

Kunna några anmärkningar med fog framställas mot vår kyrkas 

försoningslära? 

1883 SN 

Motsvara nationens fester i sitt nuvarande skick sitt ändamål? 1883 SN 

Studentlivets tre osunda former. 1883 Norrl 

Medför bristen på familjeliv något menligt inflytande på studentens 

utveckling? 

1883 Norrl 

Vilka av lokalerna "Taddis", "Gästis", "Gillet", eller "Rullan" äger 

företräde såsom ett angenämt rekreationsställe under kvällstimmarne 

för den av dagens mödor uttröttade studenten? 

1883 Norrl 

Vad är orsaken därtill, att i allmänhet endast yngre landsmän 

intressera sig för talföreningen? 

1883 Norrl 

Är de båda könens nuvarande sociala ställning till varandra sådan, 

som den borde vara?  

1884 SN 



12 
 

Om det, numera sannolika, inträffar, att luftseglingsproblemet ernår en 

så tillfredsställande lösning, att luftseglingen kan få en allmännare 

användning, vad kan man då vänta sig för följder härav i avseende på 

samfärdsel, handel, tull [?], ekonomi, krigsväsen, politik, vetenskapliga 

expeditioner m.m.? 

1884 SN 

Kan och bör något i vårt land göras för att befordra turistliv? 1884 Norrl 

Betecknar norska riksrättens dom ett framåtskridande eller en 

tillbakagång i Norges politiska utveckling? 

1884 SN 

Vilken är Strindbergs ställning till kvinnofrågan? 1884 SN 

Om den sedliga halten hos Strindbergs arbete Giftas. 1884 Norrl 

Är det rätt att påstå ”var och en är sig själv närmast”? 1884 SN 

Är människan mono- eller polygam? 1884 SN 

Äro några av den rikes företräden framför den fattige orättmätiga? Och 

om sådana orättmätiga företräden finnas, huru skola de utan 

kränkning av äganderätten upphävas eller inskränkas?  

1884 SN 

Är socialisternas fordringar berättigade och i sådant fall, praktiskt 

utförbara?  

1884 SN 

Vad skall man tänka om ”frälsningsarmén”?  1884 SN 

Kan läran om individens odödlighet försvaras? 1884 SN 

Vad betydelse skall man tillmäta vissa bildade prästmäns sed att 

använda abstrakta omskrivningar i stället för "Satan"? Och är det att 

befara att den allmänneliga tron på den sistnämnde kommer att 

rubbas genom inflytandet av den filosofiska bildning som meddelas 

blivande prästmän i den teol.fil.examen? 

1884 Norrl 

Kan kristendomen tillfredsställa en tänkande och ädel 

nutidsmänniskas andliga behov? 

1884 Norrl 

Är universitetets disciplinära myndighet tidsenlig? 1884 SN 

Den nya brännvinslagen och dess tillämpning i Uppsala. 1885 Norrl 

Socialismen. 1885 Norrl 

Var utinnan har man att söka orsakerna till den nu rådande 

osäkerheten på stadens gator, och vilka åtgärder kunna studenterne 

lämpligen  vidtaga för dess hävande? 

1886 Norrl 
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Är frihandel att föredra framför protektionismen? 1886 Norrl 

Bör unionen mellan Sverige och Norge bestå? 1886 Norrl 

Den politiska och religiösa liberalismens inflytande på personlighetens 

utveckling. 

1886 SN 

En ateistisk världsåskådnings teoretiska och praktiska hållbarhet och 

värde. 

1886 Norrl 

Om kärlekens mystär. 1886 Norrl 

Hava landsmålsföreningarne något förnuftigt syftemål, och om ett 

sådant planeras, i vilken mån förverkliga de detta? 

1886 Norrl 

Bör staten söka hämma den stora tillströmningen av studerande till 

universiteten? 

1887 Norrl 

I vilken mån kan socialismen ha betydelse för det framtida samhällets 

utseende? 

1887 Norrl 

Patriotism och kosmopolitism. 1887 Norrl 

Konservatism och liberalism. 1887 Norrl 

Bör allmän rösträtt införas i vårt land? 1888 Norrl 

Om Sveriges förtyskning. 1888 Norrl 

Är vår statskyrkas bibehållande önskvärt? 1888 Norrl 

Om diskussioner och disputationer. 1888 Norrl 

Vilken ställning böra studenten intaga till s.k. tidens frågor? 1888 Norrl 

Motsvarar nationsväsendet sitt ändamål? 1888 Norrl 

Om socialismen. 1889 Norrl 

Ger Verdandis fest för Brandes och därvid gjorda uttalanden anledning 

till berättigat missnöje? 

1889 Norrl 

Försvarsrörelsen. 1890 Norrl 

Är dödsstraffet berättigat? 1891 Norrl 

Om kvinnans deltagande i det offentliga livet.  1892 SN 

Om anordnandet av föreläsningar för arbetare på landet. 1892 SN 

Vari ligga de förnämsta orsakerna till att nationsföreningsidén för 

närvarande omfattas med ringa intresse? 

1892 SN 

Om diskussioner. 1892 Norrl 

Tidningspressens uppgift och betydelse. 1893 SN 
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Dödsstraffet. 1893 SN 

Om agitation. 1893 SN 

Om försvarsrörelsen. 1893 SN 

Om fredsrörelsen. 1893 SN 

Folkhögskolans betydelse. 1893 SN 

Vilka fordringar böra ställas på ett folkbibliotek?  1893 SN 

Folkskolan som bottenskola. 1893 SN 

Om kamratskapets betydelse.  1893 SN 

Den moderna teosofins lära om reinkarnationen. 1893 Sthl

m 

Om dödsstraffets berättigande. 1894 Sthl

m 

Huru skola vi ställa oss till juderörelsen? 1894 SN 

Religionsundervisningen i folkskolan. 1894 SN 

Den belgiska rösträttsreformen. 1894 Sthl

m 

Pietismen som folkrörelse. 1894 SN 

Om dödsstraffet.  1895 Norrl 

Om ferieläsning vid de allmänna läroverken. 1895 SN 

Dans i allmänhet och särskilt våra folkdanser. 1895 Norrl 

Fredsrörelsen. 1895 Norrl 

Darwinismen. 1895 Norrl 

Stänk och flikar av Gustaf Fröding. 1896 Norrl 

Kvinnofrågan. 1896 Norrl 

Fylla nationsföreningarna sin uppgift? 1896 Sthl

m 

Om psykisk trötthet. 1896 Sthl

m 

Om kriget och kulturutvecklingen eller är krig i framtiden möjligt? 1896

–97 

GH 

Stormakternas förhållande till Turkiet och Grekland i anledning av 

upproret på Kreta. 

1896

–97 

GH 
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Om oskick vid studentfester eller huru böra studentfester firas? 1896

–97 

GH 

Gästrike-Hälsingar föreläsare i hembygden. 1896

–97 

GH 

Harold Gotes Lejonets unge.  1897 SN 

Nykterhetsfrågan och sällskapslivet.  1898 SN 

En allmän svensk nationaldag. 1898 Norrl 

Den moderna arbetarfrågan. 1898 Norrl 

Utilismen i vår tids bildningssträvanden. 1898 SN 

Orsakerna till den anglo-saxiska rasens dominerande ställning. 1898 SN 

Religion och vidskepelse. 1898 Norrl 

Förslaget till anordnande av en idrottsplan, gymnastikhus m.m. och 

andra i samband därmed stående frågor. 

1898 Sthl

m 

Idrottens plats och betydelse vid universitetet. 1898 SN 

Om fackföreningar. 1899 Sthl

m 

Antisemitismen. 1899 GH 

Om fackföreningsidén. 1899 Norrl 

Kräva Sveriges ära och intresse väpnad intervention från Sveriges sida 

mot Norge i de [oläsligt] tvistigheterna? 

1899 GH 

Böra vilda folkslag civiliseras? 1899 GH 

Vore ett slaviskt världsherravälde farligt för kultur och civilisation? 1899 GH 

Är livet bundet vid organismen? 1899 GH 

Är njutning berättigad? Och i så fall vilka njutningsmedel böra 

tolereras? 

1899 GH 

Nationalism och kosmopolitism. 1899 SN 

Tro och vetande. 1899 SN 

Om humanistisk och naturvetenskapl[ig] bildning. 1900 SN 

Representationssystemet  under nittonde århundradet. 1900 Norrl 

Bör lärarereduglighet ingå som komptensfordran vid tillsättande av 

professurer? 

1901 GH 
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Evolutionsläran. 1904 GH 

Examensväsendet inom den filosofiska fakulteten. 1906 GH 

Studenterna och Östersjöfrågan. 1908 SN 

Studenterna och idrotten 1908 SN 

Studenterna och livförsäkring. 1908 SN 

Om yttrandefriheten i religiösa frågor. 1909 GH 

Förbudsfrågan. 1911 GH 

Den moderna sällskapsdansen. 1915 SN 

Huru och varför samla nationen? 1915 SN 

Iakttagelser och rön ur det moderna studentlivet. 1915 SN 

Svensk idrott vid vändpunkten. 1920 Norrl 

Är kvinnans likställighet med mannen i fråga om statstjänster 

berättigat? 

1921 Norrl 

Är kursen i psykologi och pedagogik nödvändig för blivande lärare? 1921 GH 

Skall studentkåren kasta ut Sten Sture på landsbygden? 1922 Norrl 

Huru skola vi få ett gott talorgan? 1924 Norrl 

Psykoanalys. 1924 Norrl 

Studenternas värnplikt. 1924 Norrl 

Språkfrågan i Norrbottens finsk- och lapskspråkiga bygder.  1926 Norrl 

Naturskydd i Norrland. 1926 Norrl 

Klubbverk, kavajskutt och kårorgan. 1926 GH 

Feminismen. 1927 GH 

Är teologi vetenskap? 1927 GH 

Studentskorna och nationen. 1927 Norrl 

Studenterna och politiken. 1927 Norrl 

Brattsystemet. 1928 GH 

Befolkningsfrågan. 1928 GH 

Ungdomens förvildning. 1928 Norrl 

Ras- och språkfrågorna i Norrbotten. 1928 Norrl 

Studentvärnplikten. 1928 GH 

Nationsidrotten. 1928 GH 

Studenterna och polisen. 1929 Norrl 
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"Studenter och kärlek" eller "Bör kandidaten vara gift?" 1929 Norrl 

De akademiska dryckessederna. 1930 Norrl 

Nationen och dess uppgift. 1930 Norrl 

Kvinnans emancipation. 1931 Norrl 

Drakar eller gedigen tidningspress. 1931 Norrl 

Nationens byggnadsfråga. 1931 GH 

Rättssamhället – tjuvsamhället. 1932 GH 

Äro idealitet och allmänanda stadda i sjunkande bland Uppsala 

studenter? 

1939 GH 

Filmen som opinionsbildare. 1943 GH 

Förhållandet mellan lärare och elever i den akademiska 

undervisningen. 

1943 GH 

Äro skvaller, Uppsalagrin och fackidioti utmärkande för den nutida 

Uppsalastudenten? 

1944 GH 

Fylla recentiorskändningarna i sin nuvarande form någon uppgift?  1946 GH 

Behöver vi kristendomen? 1947 GH 

Bör Sverige biträda en västmaktsunion?  1948 GH 

Nationen och dess stadgar. 1951 GH 

Om oskick vid studentfester eller huru böra de firas. 1951 GH 

 

 

 


