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Form och frihet: 
Avhandlingsskrivande 

pa 1600-talet

A vhandlingar ar en central och levande dei av ett universitets verk- 
samhet och utveckling. Alltsedan universitetsvasendet borjade 
utvecklas i Norditalien och i Paris pa 1200-talet har studenterna 

tranats i att argumentera och diskutera olika fragor, med syfte att lara sig 
komma narmare sanningen i en fraga, eller att trana argumentationens 
mest effektiva sprak och metoder. Som ett minnesmonument over dessa 
arhundraden av traning, (som ju pa ett vis fortgar i dagens avhandlingar), 
star de handskrivna eller tryckta dissertationerna, som aldre tiders av
handlingar kallas.

Avhandlingarna fran gangna tider har mycket att beratta om: Forst och 
framst brukar de anvandas nar man vili fa en uppfattning 0111 kunskaps- 
och forskningslaget vid universitetet i alia tidsperioder, och spara tenden- 
ser, genomslag och kontinuiteter for olika ideer och inriktningar. Men de 
har ocksa mycket att saga om vad som forsiggick vid universiteten under 
dessa arhundraden pa andra plan. Dissertationens slutliga utformning be- 
stiimdes ju namligen inte bara av traditioner och influenser vid universi
tetet, amnesval, handledarens skicklighet eller forfattarens skrivformaga. 
Nej, har spelade ocksa saker in som man kanske inte i forstone tanker pa, 
sasom akademiska ritualer, frihet och regler i det akademiska skrivandet, 
arbetssatt och resurser for arbetet i allmanhet och den enskilde studentens 
ekonomiska och sociala situation. Ali denna paverkan av olika slag har 
lamnat sina spar i avhandlingarna, och om man samlar ihop dessa spar, blir 
nya fasetter av universitetslivet synliga.

Aven Uppsala universitet har fran dess aldsta tid forstas producerat dis- 
sertationer: Over 13 000 tryckta dissertationer fran perioden 1600-1855 
fmns i universitetsbibliotekets samlingar.



Fastan dissertationerna till sitt innehall tiicker all varldens amnen och 
representerar tva och ett halvt sekel av universitetets utveckling, har vissa 
delar av bade form och funktion behallits under hela denna period. Dc 
aldsta tryckta dissertationerna, de fran 1600-talets borjan, tycks iinda vara 
ganska langt ifran var tid i manga avseenden. Men det ar ocksa det som, 
tycker jag, gor dem till de mest spannande av Uppsala universitets aldre 
dissertationer. Bland annat har de mycket att saga oss om boktillverkning, 
bokanvandning och bokagande i 1600-talets Uppsala, ja, om forutsatt- 
ningar for vetenskapligt skrivande under denna tid. Bara genom att man 
studerar dissertationens yttre form kan man fa reda pa mycket om dess tid 
och miljo och den enskilde studentens begransningar och mojligheter i 
livet och for sitt forfattarskap. Dissertationens form har namligen i mangt 
och mycket bestamts av dessa omstiindigheter.

1600-talets dissertationer

Det finns en dei grundlaggande saker som skiljer 1600-talets dissertationer 
fran avhandlingarna av idag. Till exempel var dissertationen ofta in te helt 
och hallet den enskilde studentens verk: Den kom till i ett samarbete mel- 
lan honom och hans handledare, som ocksa i regel var disputationsaktens 
forestandare, dess praeses. Praeses var oftast nagon av universitetets profes- 
sorer. Det fanns heller uppenbarligen inte nagot krav pa att avhandlingen 
skulle innehalla nya forskningsresultat. Att sammanstalla de befintliga kal- 
lorna inom ett amne for att belysa en viss fraga kunde vara tillrackligt. 
Viktigt var att man kunde argumentera i fragan under sjalva disputations- 
akten. Att dissertationen, skrivprodukten, ocksa ansags viktig av samtiden 
forstar man av att det var regel att man tryckte den, till stora kostnader for 
studenten. Den hade ju ocksa flera andra funktioner forutom att vara un- 
derlag for disputationen: Dissertationerna var ett siitt for professorerna att 

presentera sina egna verk och fa dem tryckta och spridda, 
de var ett bevis pa val anviinda pengar infor foraldrar el- 
ler andra understodjare, och kanske, med hjalp av de de- 
dikationer som inledde dem, en gava med forhoppning 
om framtida stod. Eftersom de trycktes i ett stort antal 
exemplar, varav en stor dei viktes for studentnationerna, 
anvandes de ocksa hogst sannolikt som studentlitteratur.

Det fanns ocksa stora skillnader jamfort med idag vad 
galler sammansattningen av studenter med olika socio- 
ekonomiska forutsattningar. De unga man som studera- 
de i Uppsala pa 1600-talet gjorde det pa valdigt olika vill- 
kor. Bara nar det gallde grundlaggande saker som bostad 
och mat kunde skillnaderna mellan olika studenter vara 
valdigt stora. Likasa kunde de vara det nar det gallde for- 
kunskaper, tillgang till litteratur och mojlighet till stod 
i undervisningen. Pa ett annat plan spelade ekonomisk 
trygghet i ovrigt, sociala natverk och forvantningar in pa 
studentens studieformaga och aven pa skrivandet av dis
sertationen nar det var dags for det.



Krav for examen

De allra flesta dissertationer kom alltsa till i ett samarbete mellan student 
och handledare. Det ar oftast oklart vilkendera av studenten och handleda- 
ren som gjorde merparten av arbetet med dissertationen. I denna uppsats 
utgar jag dock ifran att studenten generellt atminstone utfort ett visst ar- 
bete. Det ar ocksa tamligen oklart vad for krav som stalldes pa dissertatio- 
nens utformning fran universitetets sida. Faktum ar att det inte ser ut att 
finnas nagra kallor som talar direkt om vad behovdes for att bli godkand. 
I konstitutionerna slas fast, att dissertationen inte far sta for nagon, som 
det heter, absurd och otrogen asikt (det vili saga som inte har den riitta 
tron), eller uppvigla folkmassorna, och diirfor genomgick dissertationerna 
censur. Hur avhandlingen i ovrigt skulle vara utformad ser ut att ha varit 
en ganska oppen sak. Men det ar inget som egentligen ar sarskilt underligt 
eller unikt for 1600-talet. Fortfarande idag finns det faktiskt viildigt fa, om 
ens nagra nedskrivna regler for hur en avhandling ska se ut. Aldre kolleger 
inom ens omrade avgor om avhandlingen ar godkand eller ej.

Disposition, disputation och diskussion

Trots avsaknaden av skrivna foreskrifter kan man iinda utga ifran att 
studenten hade ett antal oskrivna regler att ta hansyn till. Sakert fanns 
ocksa olika asikter om vad som var en bra avhandling. Till exempel har 
valdigt manga dissertationer liknande disposition, vilket antyder att det 
fanns normer eller regler angaende detta. Sa bestar en dissertation fran 
forsta halften av 1600-talet i regel av uppstallda teser, pastaenden. Detta 
har att gora med utformningen av disputationsakten: Pastaendena fung- 
erade som utgangspunkt for den diskussion som utgjorde disputationen. 
Under arhundradets gang byggs teserna ut alit eftersom till att innehalla 
argumentation och kallor, sa att de mer framstar som stycken i en bok 
pa det satt som vi ar vana vid idag. Det ar ocksa vanligt att 1600-calsdis- 
sertationerna borjar med en utredning av sjalva 
begreppet eller benamningarna pa det som ska (
diskuteras. Heter avhandlingen till exempel I
” Om hjarnan” , De Cerebro, borjar man med att |
reda ut begreppet ”hjarna” . Da gar man igenom \
det latinska och eller grekiska ordets ursprung 
for att komma fram till vad man menade med 
det, nar det forst kom till, eller vilka delar ordet 
bestar av och varfor. Man gar ocksa ofta igenom 
vad de aldsta forfattarna, de antika, har sagt i fra- 
gan, innan man gar vidare med sitt amne. Pa det 
sattet ar alltsa den yttre formen till viss dei for- 
utbestamd av de angreppssatt som traditionellt 
anvandes vid en akademisk diskussion.

Det experimentella naturstudiet, som det 
kallas, ar nagot som vinner land i Sverige under ]
1600-talet. Det kannetecknas av att man anvan- 1
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Illusrration i dissertationen 
De Balaena, (Om valen, 1694, 

praes. A. Drossander, resp. 
S. Drake, gravor Olaus Theloff).

der sig av den egna observationen som kalla, till exempel genom att iaktta 
och beskriva ett naturfenomen. Detta arbetssatt ar ratt ovanligt i disserta- 
tionerna fran borjan av 1600-talet. Men detta andrar sig under 1600-talets 
lopp och andrar da ocksa formen pa dissertationerna: Nu kan en disserta- 
tion i medicin besta enbart av en beskrivning som bygger pa iakttagelser 
av ett sjukdomsfall, en kroppsdel, ett djur eller en viixt.

Andra dissertationsformalia

I andra avseenden an sjalva dispositionen daremot kan 1600-talsdisser- 
tationerna vara nog sa olika. Bland dem finner man bade mycket korta 
avhandlingar pa drygt fyra sidor, och jamforelsevis langa avhandlingar pa 
200 sidor (i litet format). Har finns avhandlingar utan en enda hanvisning 
bredvid avhandlingar med upp till 22 hanvisningar per sida. Vissa avhand
lingar bestar enbart av pastaenden citerade fran andra kallor, medan andra 
sammanstaller litteraturen och far fram nagot nytt i och med det. Denna 
diversitet tyder pa, att det just i fraga om dessa saker inte tycks finnas 
nagra regler alis, eller att det inte finns nagot samband mellan dissertatio- 
nens langd, referenser eller originalitet och den examen man efterstravat. 
Troligtvis har det att gora med att sjalva argumenterandet kring disserta
tionen vid disputationen var sa viktig.

Litteraturanvandning och oskrivna regler

Dissertationerna kan ocksa saga nagot om vad for regler och normer som 
gallde for studenten i anvandandet av olika kallor.

Speciellt for 1600-talsdissertationerna ar, att man vid sidan av publice- 
rade verk och valdokumenterade observationer ofta pa ett charmigt, till 
synes okritiskt satt hanvisar till saker man hort berattas. Man tar alltsa 
garna upp vad andra personer, som man inte kiinner, har sett i levande 
livet, vad man hort andra beratta eller vad andra skrivit att de hort andra 
beratta. Andra- och tredjehandsuppgifter ar alltsa inget problem alis, aven 
om uppgifterna kommer fran personer man inte kan namnge, fran lander 
mycket langt borta, och alltsa ar omojliga att kontrollera.



Man tycks ocksa allmant ha accepterar act studenten lanade stora par- 
tier fran andra verk, och det utan hanvisning. Man brukar fora fram ar- 
gumentet att plagiat pa 1600-talet inte var plagiat som vi ser pa det idag, 
och att en dissertation inte sags som en fullskalig akademisk skrivprodukt. 
Eftersom hanvisningar ar ett naturligt inslag i den overvagande delen av 
dissertationer, ansags de uppenbarligen iinda viktiga, men hur viktiga kan- 
ske berodde pa vad man ville med sin dissertation.

Litteraturanvandning och ideal

Nar man-ser vilka olika typer av litteratur som refereras, citeras eller ko- 
pieras i dissertationerna kan man stalla sig fragan, varfor just denna lit
teratur utgor grunden for avhandlingarna? Det omedelbara svaret torde 
vara att det beror pa de radande och dominerande ideerna inom det be- 
stiimda amnet, liksom professoms/praeses preferenser och intressen i det 
avseendet. Men man fick faktiskt inte anvanda sig av vilken litteratur som 
helst. Det forst&r man av texter som talar om hur i princip omojligt det 
var att citera utan att stota sig med nagon, i en tid da alia var antingen 
fanatiska anhangare av nagon ideriktning eller teologer som bevakade sina 
intresseomraden. Man forstar det ocksa av det faktum att dissertationerna 
genomgick censur, och av att en viss sorts kall-litteratur dominerar i dis
sertationerna, medan andra typer knappt forekommer alis.

Viilbekant ar att 1600-talets litteratur, skonlitteratur likaval som den 
akademiska, ja hela den intellektuella vastviirlden hade ett bestiimt ideal, 
bade nar det gallde skrivsatt och manga andra sidor av livet: Det antika 
Rom och Grekland ans&gs, sida vid sida med det kristna, sta for vissa goda 
varden och egenskaper, och en sagacitas, skarpsinnighet, som man efter- 
stravade att uppna for egen dei. Diirav kommer det sig, att dissertationerna 
fran denna tid hamtar sin information till storre delen fran verk av de 
klassiska forfattarna, alltsa forfattare fran det antika Rom och Grekland. 
Populart ar ocksa att citera de antika poeterna, och dessa forekommer 
regelmassigt i alia typer av avhandlingar, inte minst de naturvetenskap- 
liga. Allteftersom letar sig fler och fler "moderna” verk in i avhandling
arna och klassikernas dominans avtar under arhundradet. Vid overgangen 
till 1700-talet utgor de iinda fortfarande ibland de enda kallor som citeras 
overhuvudtaget i dissertationerna.
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I dissertationen De Oculo, (Om 
ogat, 1651, praes. J. Franckenius, 
resp. J. Hofvenius) har nagon 
genomgaendc noterat vilka 
avsnitt som hamtats fran andra 
forfattare.

Litteraturanvandning och tillgangen till litteratur

Vilken litteratur man anvande maste ocksa ha berott pa manga praktiska 
omstandigheter. Den viktigaste av dessa borde vara tillgangen till litteratur 
vid Uppsala universitet, och sarskilt for en avhandlingsskrivande student. 
Man fragar sig: Hade studenten overhuvudtaget nagra valmojligheter att 
tala om nar det gallde vilka forfattare han skulle anvanda sig av?

Allmant kan sagas att bockerna som utgjorde det tidiga universitetsbib- 
lioteket, inklusive de bocker som kom som krigsbyte fran 1620-talet och 
framat, i princip var oatkomliga fram till den senare halften av 1600-talet.



Sarskilt var det sa for studenterna. Samlingarna inneholl inte heller alltid

pat ett bibliotek rikt pa volymer (vid mitten av arhundradet uppskattat 
till runt 8600 tryckta verk och runt 1200 handskrifter) sa var litteraturen 
egentligen inte forvarvad i enlighet med universitetets sarskilda onske- 
mal eller behov, an mindre i enlighet med nagra sarskilda amnens behov. 
Den mest attraktiva litteraturen nadde heller aldrig fram till Uppsala, och 
det kom ofta klagomal fran professorerna pa att bibliotekets boksamling 
saknade relevans for arbetet. De attraktiva verken befann sig dessutom i 
allmanhet hos de olika professorerna pa langa lan, som ofta inte aterlam- 
nades overhuvudtaget.

Produktionen av svensk vetenskaplig litteratur utover dissertationer var 
lag under 1600-talet. Man har kunnat konstatera att det under denna tid 
inte kom ut manga andra vetenskapliga verk vid universitetet iin just dis
sertationer. Detta bor ha varit en av anledningarna till att de verk som 
citeras i dissertationerna, aven 0111 man riiknar bort klassikerna, nastan 
uteslutande ar utlandska. Man kan latt konstatera att svensk vetenskap vid 
denna tid i princip helt vilar pa utlandsk vetenskap och kunskapsproduk- 
tion.

Nar det gallde mojligheten att kopa bocker privat var tillgangen till ny- 
publicerad litteratur i specialamnen minst sagt begransad. Mojligheterna 
bestod i att invanta marknader, eller att resa till andra stader. Uppsala fick 
egen bokhandel forst 1616, men aven darefter var staden tidvis utan fast 
bokhandlare. Hade man resurser att resa, kunde man forstas bade kopa 
bocker pa resan och samia pa sig avskrifter av viktiga passager, ur bocker i 
bibliotek man besokte.

Att gora langa resor och att kunna kopa de bocker man behovde var 
forstas inte nagot alternativ for de flesta uppsalastudenter. Om han inte 
redan hade kunnat skapa en egen liten boksamling, var studenten istiil- 
let beroende av de bocker han kunde fa tillgang till genom narstaende, 
sasom den egna familjen, vanner till densamma eller till honom sjalv, samt 
genom hans praeses eller andra larare han fatt god kontakt med under uni- 
versitetstiden. Praeses hade som professor hunnit langre i sitt boksamlande, 
och det finns ocksa exempel pa att professorer lanade vidare till studenter 
de bocker de lanat fran universitetsbiblioteket. En student kunde ocksa ha 
samiat pa sig forelasningsanteckningar, egna och andras, eller samlingar 
av avskrivna utdrag ur andra verk, sa kallade excerpter, och sa kunde man 
forstas bara kopiera referenser ur andra verk med text och alit. Latt till- 
giingliga var ocksa tidigare dissertationer. Dissertationerna trycktes ju se- 
dan tidigt 1600-tal i Uppsala, behandlade ett stort antal amnen och fanns 
pa studentnationerna till studenternas forfogande.

En annan typ av litteratur som var ganska latt tillganglig, som anvants i 
Sverige sedan medeltiden och som fanns i manga utgavor var just de mest 
valkanda klassiska forfattarna. Den klassiska litteraturen anvandes ocksa

det man behovde: Aven om kriget och konfiskerade privatbibliotek ska-



som undcrvisningslitteratur fran de lagsta stadierna, och var darfor nagot 
en student kiinde till och kanske agde nagon volym av sjiilv. Det ingick i 
undervisningen att lara sig langa partier av texterna utantill, sarskilt po
esin. Klassikerna i handskrift och tryck utgjorde forstas ocks& en naturlig 
dei av krigsbytet och bor ha varit en dei av standardutbudet pa markna- 
derna. Tidigare dissertationer i amnet refererade klassikerna, och det var 
latt att bara kopiera dessa nar man behovde. Att citera klassiker bor ocksa 
ha varit ett sakert val om man inte ville stota sig med nagon.

Tillgang till narstaendes bibliotek

Alia studenter var dock inte helt utlamnade till en egen mager boksamling, 
universitetsbibliotekets ofullkomlighet, eller till att upprepa formulering- 
arna i tidlosa verk. Som jag namnde ovan var en utvag som aterstod att 
fa tilltrade till andras privata boksamlingar. Aven har var mojligheterna 
olika stora for olika studenter. Till exempel kan man utgd fran att unge 
Rudbeck, (kat. nr. 2.2) forutom sin handledares bibliotek ocksa anvande 
sin beromde fars stora bibliotek (som faktiskt i stora delar bestod av de- 
cenniers lan frSn universitetsbiblioteket). Soner i valbestallda familjer och 
akademikerbarn i allmanhet hade utan tvekan ett battre utgangslage nar 
det galler litteraturtillgang an andra studenter. Som student kunde man 
troligtvis i viss man paverka situationen, och odia sina kontakter i den 
riktning man onskade.

Ekonomiska villkor

Det finns en dei av dissertationen som annu mer direkt bestamdes av de 
ekonomiska villkoren for dess tillkomst, namligen de dedikationer, tillag- 
nanden, som oftast inleder dissertationen. Det var ingen billig historia att 
disputera med en tryckt avhandling. Inte bara skulle dissertationen tryckas 
i ett stort antal; in pa 1700-talet v̂ ar man uppe i over 600 exemplar. Man 
skulle ocksi bekosta inbindning av presentexemplar, inkop av gavor i sam- 
band med disputationen och en disputationsfest dar ofta ett stort antal 
skulle bjudas. For en mindre bemedlad student kunde det hela nog fore- 
falla mer eller mindre ouppnaeligt. Aven 0111 universitetet forsokte reglera 
forvantningarna pa till exempel disputationsfest och omfang pa disserta
tionen fick reglerna inget riktigt genomslag.

Ett satt att forsoka tiicka kostnaderna var att dedicera, tilliigna, disserta
tionen till verkliga eller tankta understodjare. Vem man valde att dedicera 
till berodde forstas pd vem man var och vad man ville med sin disserta- 
tion. Rudbeck den yngre, som var av framgangsrik akademikerslakt, tar i 
sin dissertation De propagatione plantarum (1686) upp ett ekonomiskt-bo- 
taniskt amne, ”hur man forokar vaxter”, med kunskap lamplig for att ut- 
veckla jordbruket i Sverige (kat. nr. 2.2). Den ar forsedd med ett stort antal 
vackra gravyrer och utmiirker sig aven i ovrigt i fraga om omfang, ambi- 
tion och kalltillgang. Den dediceras till Sveriges drottning, Ulrica Eleo- 
nora, och den belonas ocksa av henne med ett stipendium pa 100 dukater.
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En annan typ representerar objekr 4 i monter 3, dissertationen De salmo
num natura fran 1730. Den handlar om laxen och olika satt att fiska den i 
Osterbotten. Respondenten Daniel Bonge ar fran Uleaborg i Osterbotten, 
och dissertationen inleds med dedikationer till prasterskapet i det aktuella 
landskapet och till vanner och slaktingar med bemarkansvarda titlar inom 
omradet ekonomi. Sammanlagt dediceras boken till elva personer. Kanske 
ville Bonge pa detta satt foresla sig sjalv en plats inom fiskerinaringen pa 
hemorten.

Gratulationer och sociala natverk

Slutligen vili jag namna en vanlig foreteelse i 1600-talets dissertationer som 
fortlevde i flera arhundraden: Gratulationerna, som oftast aterfmns pa dis- 
sertationens sista blad. Gratulationerna ar i allmanhet skrivna pa vers av 
studiekamrater, och ibland ocksa av andra uppmuntrare, sasom nagon av 
universitetets professorer. Hur gratulationerna s&g ut, och vem som skrev 
dem, bestamdes av studentens sociala sammanhang. Om gratulationerna 
studeras tillsammans med dedikationerna i borjan av dissertationen, kan 
man fa vardefull information om sociala natverk inom akademin.

Vannernas prov pa diktarbegavning imponerade inte alltid pa lararka- 
ren, och innehallet i dem var inte heller alltid rumsrent. Den censur disser
tationerna gick igenom kunde darfor ocksa drabba gratulationsverserna. 
Det iir av den anledningen vi aldrig far lasa den dikt som medicinprofes- 
sorn Lars Roberg skrev till sin student P. Leetstrom, i dissertationen De li
bella, ”Om trollsliindan” 1732. Den iir helt enkelt borttagen ur dissertatio
nen. Tillsammans med censurerade avsnitt i andra dissertationer, liksom 
dissertationer som aldrig slapptes fram, kan den med sjalva sin franvaro 
illustrera universitetets sjiilvsyn, dess syn pa heder och skyddande av den- 

samma och dess slutliga egna domsratt over det som 
producerades i dess namn.


