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Förord

Våren 2012, i samband med att 125 år hade förflutit sedan universitetshuset i 
Uppsala invigdes, fick jag i uppdrag att författa en jubileumsskrift. Byggnadens 
tillkomsthistoria och arkitektur är redan väl skildrad, framför allt i den av 
Thomas Heinemann ederade, till sekeljubileet 1987 utgivna, Universitetshuset 
i Uppsala 1887–1987. Denna bok behandlar i stället byggnadens användning 
och betydelse i 125 miniessäer – motsvarande det antal år som gått sedan 
invigningen. Förhoppningen är att dessa ögonblicksbilder tillsammans skall 
bilda en helhet som visar universitetshusets betydelse för lärosätets moder-
nisering och, inte minst, dess närmande till det omgivande samhället. Att 
tillerkänna byggnaden hela äran vore naturligtvis att gå för långt, men univer-
sitetets funktion och inre liv har varit väsentligt annorlunda under de 125 år 
som universitetshuset har existerat jämfört med de föregående 410 åren sedan 
grundandet 1477.

I en historik är det naturligt att blicken framför allt är riktad mot backspe-
geln. Det hindrar inte att historien kan stimulera till eftertanke och reflexion 
kring universitetshusets användning i framtiden. Byggnadens plats vid cere-
monier, jubileer, celebra besök, pompa och ståt är i dag självklar. Dess ställning 
i den akademiska vardagen är däremot väsentligen annorlunda i dag än vid 
mitten av 1900-talet. Universitetets verksamhet är utspridd i staden, under-
visning och disputationer äger i stor utsträckning rum på andra håll. Debat-
ter kring kontroversiella samhällsfrågor är numera sällsynta inslag i aulan och 
lärosalarna. Den långsiktiga konsekvensen av att det blodfyllda intellektuella 
livet delvis har lämnat universitetshuset återstår att överblicka. Hur, till vilka 
ändamål och i vilken omfattning uthyrning skall ske är frågor som rymmer 
flera och svåra avvägningar, det – om inte annat – visar historien.

En rad personer har varit mig behjälpliga under arbetets gång. Mitt tack 
går först och främst till Martin Högvall och Petra Wåhlin vid Grafisk service, 
Uppsala universitet, vilka har svarat för den grafiska utformningen av boken 
och dess omslag. Martin har därtill bidragit med konstruktiva förslag samt 
med stor välvilja infört tillägg och korrigeringar. Bildredaktören Liv Karls-
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son Enbom vid Södra tornet kommunikation har fullgjort sitt uppdrag med 
entusiasm och initiativrikedom. Jag tackar henne för gott samarbete och dito 
slutresultat. I tacksamhetsskuld står jag dessutom till mina vänner och kol-
leger Tore Frängsmyr, Clara och Torgny Nevéus samt Per Ström. De har varit 
mig behjälplig med allt från diskussioner om innehållet till korrekturläsning 
och granskning. Per har därtill hjälpt till med att i Vatikanens arkiv finna 
bilder från påven Johannes Paulus II:s föreläsning i universitetsaulan 1989. 
Ulf Göranson, redaktör för C-serien inom Acta Universitatis Upsaliensis, har 
från början omfattat projektet med välvilja och intresse; jag tackar honom för 
goda råd och kloka synpunkter. Pernilla Björk, kommunikationsdirektör vid 
universitetet, har likaledes följt arbetets framskridande allt sedan den första 
projektplanen presenterades.

Personalen vid Carolina Rediviva, särskilt vid Kart- och bildenheten och 
Reproenheten, skänker jag ett stort tack för tillmötesgående och hjälpsamhet 
som väsentligt har underlättat arbetet. Katarina Storbråten vid Folkrörelsear-
kivet för Uppsala län har likaså välvilligt bistått med materialframtagning och 
bildanskaffning.

Slutligen tackar jag Vilhelm Ekmans universitetsfond och Acta Universita-
tis Upsaliensis för generösa tryckningsbidrag.

Universitetshuset den 14 februari 2013
Carl Frängsmyr
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Inledning

Få byggnader torde ha betytt så mycket för opinionsbildningen i Sverige under 
1900-talet som universitetshuset i Uppsala. Att så har varit fallet i fråga om 
rent vetenskapliga frågor är inte ägnat att förvåna, eftersom otaliga disputatio-
ner, installationsföreläsningar och vardaglig undervisning har förmedlats från 
lärosalarnas katedrar och aulans talarstol. Men universitetshusets betydelse 
har sträckt sig långt utanför de strikt akademiska sammanhangen. Här sam-
lade Nathan  Söderblom deltagarna i det ekumeniska världsmötet 1925. Här 
genomförde det akademiska samhället en väldig protest mot den nazistiska 
ockupationsmaktens stängning av universitetet i Oslo 1943. Här hölls likartade 
sympatiyttringar efter händelserna i Tjeckoslovakien 1948 och Ungern 1956. 
Här anställdes en kraftfull protest mot apartheidregimen i Sydafrika 1959. Här 
framträdde påven Johannes Paulus II 1989, det år då järnridån rämnade, åtskil-
ligt annat att förtiga.

Universitetshusets tillkomst kan på goda grunder räknas som en vattende-
lare i lärosätets historia. De 125 år som förflutit sedan invigningen den 17 maj 
1887 utgör det moderna universitetets tid. 

Det gamla universitetet hade på 1860-talet nått vägs ände. Studentanta-
let hade ökat dramatiskt. De allt mer specialiserade naturvetenskapliga och 
medi cinska disciplinerna led skriande behov av moderna kliniker och labora-
torier. Humanisternas få föreläsningssalar räckte inte till och lokaler saknades 
för den framväxande seminarieundervisningen. Boksalarna i Carolina Redi-
viva var överfyllda och de luttrade biblioteksmännen kastade lystna blickar 
mot den stora festsalen på tredje våningen. Arvegodsdonationen kunde inte 
längre finansiera nya byggnadsprojekt. Samtidigt hade universitetet överlevt 
hotet om en flyttning till Stockholm, vilket många liberala krafter hade krävt.

I slutet av 1860-talet påbörjade universitetet planeringen inför det instun-
dande 400-årsjubileet 1877, varvid lokalfrågan omedelbart aktualiserades. 
Efter många turer tillsköt statsmakterna medel för ett nytt universitetshus, 
varpå en arkitekttävling anordnades. Bland de anonymt insända bidragen ko-
rades Herman Teodor Holmgrens förslag till vinnare. Hans förslag justerades 
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i flera avseenden, varefter grundläggning skedde på våren 1879. Av flera skäl 
blev byggnadsprojektet försenat, kostnaderna skenade i väg och byggmästaren 
Carl Henrik Hallström gick i personlig konkurs. Men fullbordat blev huset, 
en imposant monumentalbyggnad i nyrenässansstil, inrymmande såväl uni-
versitetsförvaltning som fakultetsrum, föreläsningssalar och en magnifik aula.

Lokalfrågorna var därmed lösta, biblioteksfrågan likaså. Universitetet kun-
de blicka framåt, väl rustat att träda in i en tid av vetenskaplig specialisering, 
genomgripande pedagogiska reformer och större krav på effektiv administra-
tion och ledning. De humanistiska ämnena bereddes möjlighet att tillgodose 
de krav som de nya framväxande undervisningsformerna, framför allt semi-
narierna, ställde. Det var inte bara de naturvetenskapliga monumentalbyggna-
derna som bidrog till vetenskapens specialisering och undervisningens moder-
nisering – universitetshuset fick motsvarande betydelse för de humanistiska 
disciplinerna. 

Det magnifika stenhuset – med alla sina anspelningar på den Boströmskt 
färgade idealism som ännu var ett slags officiell universitetsfilosofi – blev såle-

Kung Oscar II lägger grundstenen till det nya universitetshuset på valborgsmässoaftonen 
1879. I bakgrunden syns delar av Stallgården som revs för att lämna plats för den nya byggna-
den.
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des på samma gång ett uttryck för något verkligt nytt, nämligen diskussioner 
om sociala och politiska frågor långt nedanför idévärldens rymder. Genom 
den nya byggnaden öppnades universitetet mot samhället. Det märktes redan 
i april 1888, då Bjørnstjerne Bjørnson höll en för unionsvännerna provoce-
rande föreläsning i aulan – något liknande hade inte skett förut.

Under disputationer, föreläsningar och akademiska möten bröts nya idéer 
mot gamla under byggnadens första decennier. Nathan Söderbloms och Axel 
Hägerströms professorsinstallationer 1901 respektive 1911 markerade att såväl 
teologin som filosofin orienterade sig i nya riktningar. Till detta skall läggas 
opinionsbildande möten av olika slag, till exempel då historikern Harald Hjär-
ne 1892 krävde att försvarsfrågans lösning skulle förenas med sociala reformer.

Universitetshuset användes inte bara för möten, föredrag och undervisning. 
Hit förlades akademiska ceremonier av olika slag, liksom de återkommande 
jubileer som har blivit en del av det akademiska livet. Redan i samband med 
invigningen arrangerade studentkåren en bal i aulan, till vilken ett monter-
bart trägolv hade anskaffats. Under det följande halvseklet kom detta golv till 
användning vid olika tillfällen, om än inte särskilt ofta. Kårbaler i aulan hölls 

Invigningen av Geijerstatyn i universitetsparken ägde rum i hällregn en höstdag 1888. En 
särskild läktare var uppförd för hedersgästerna.
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1901, 1906 och 1911. Dessutom anordnades ytterligare en aulabal under Lin-
néjubileet 1907. Festmåltiderna vid detta jubileum, liksom vid universitetsju-
bileet tjugo år senare, avåts i aulan, där även Nathan Söderblom 1925 hälsade 
delegaterna vid det stora ekumeniska mötet välkomna till bords. Trägolvet 
gjorde det möjligt för aulan att överta några av de funktioner som den mag-
nifika solennitetssalen i Carolina Rediviva hade haft fram till den fullständiga 
omdaningen av biblioteksbyggnaden åren kring 1890.

I början av 1909 hade universitetet accepterat att inköpa golvet från stu-
dentkåren, varefter det under många år förvarades i den så kallade Material-
gården vid Skolgatan. Trots ägarskiftet kom golvet även framdeles att användas 
vid studenternas kårbaler, vilka genomfördes ungefär en gång per decennium: 
1927, 1937, 1949, 1959 och 1966. Inför 1927 års bal lät studentkåren konstruera 
ett monterbart trägolv även för den del av aulan som låg under gallerierna. 
Även detta golv inköptes sedan av universitetet.

Golvet användes av allt att döma för sista gången vid den nionde kårbalen, 
vilken genomfördes i november 1966. Ett halvår senare, på midsommarkvällen 
1967, utbröt en brand i landshövdingens stall vid Dag Hammarskjölds väg, där 
det förvarades. Golvet fick svåra skador och blev mer eller mindre obrukbart. 
Trots detta diskuterade man ännu tio år senare, inför universitetets 500-års-

Aulan omdanad till festsal vid kårbalen 1901.
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jubileum 1977, möjligheten att med golvets hjälp återigen omvandla aulan till 
festsal. Men golvets tillstånd, liksom allt mer detaljerade brandföreskrifter, 
gjorde detta omöjligt. Festbanketten fick i stället hållas i Fyrishallen. Frågan 
om trägolvet väcktes så sent som i slutet av 1990-talet, då studentkåren plane-
rade sitt 150-årsjubileum. Någon tionde kårbal i aulan kom emellertid aldrig 
till stånd; såväl brandskydd som risken för skador lade hinder i vägen. 

Något tillspetsat kan man säga att universitetshuset både var ett resultat av 
och en förutsättning för universitetets moderna genombrott. Alla var dock inte 
övertygade om att byggnaden representerade en nydaning i önskad riktning, 
det gällde inte minst det moderna genombrottets egna företrädare. I början av 
mars 1889, mindre än två år efter byggnadens invigning, gästades Uppsala av 
den danske litteraturkritikern Georg Brandes, vilken skulle hålla en föreläs-
ningsserie om Heinrich Heine. Trots ämnets opolitiska karaktär var det inte 
tal om att han skulle uppträda i universitetshuset; han mötte sitt auditorium 
på Gillet.

Under Brandes’ besök i staden anordnade studentföreningen Verdandi en 
fest för att hedra honom. När Brandes tackade för maten valde han att skildra 

Universitetshuset från Kamphavstorg strax efter invigningen.
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sin upplevelse av Uppsalas förändring under de tolv år som gått sedan hans 
föregående visit. Det var framför allt två nya inslag som han noterade, dels 
det nya universitetshuset, dels att en ny kritisk studentgeneration hade vuxit 
fram. I Brandes’ ögon framstod dessa båda inslag som varandras motsatser: 
”universitetshuset är rikt, ungdomen minst sagdt icke rik; universitetshuset är 
praktfullt, ungdomen oansenlig”.

Särskilt uppehöll sig Brandes vid universitetshuset, vilket han hade besökt 
några dagar tidigare. Hans bestående intryck från rundvandringen i de olika 
rummen var att byggnaden avspeglade det moderna statsväsendet: ”Försalen 
var ståtlig och magnifik som en civillista; aulan praktfull som själfva hofvet 
– och den är ju ock mycket lämplig för en hofbal; och det första intryck, som 
Kanslersrummet gjorde på mig, var: det måtte ha varit mycket dyrt – liksom 
administrationen i en väl ordnad stat. Så kom jag till några skrubbar, med 
nakna väggar som i ett tukthus och med bänkar som i en fängelsekyrka. Det 
var föreläsningssalarna. Detta kan väl tjäna som en symbol af vetenskapens 
ställning i den moderna staten.” När det gällde potentiellt farliga ämnen som 
statsvetenskap och nationalekonomi, där aktuella samhällsproblem sattes un-
der debatt, hade konsistoriet, påpekade Brandes, inte tvekat att utsträcka sin 
”straffande hand” för att förhindra att nya tankar och idéer vann genomslag. 
Alla förstod att han syftade på sedlighetsprocessen mot flera ledande verdan-
dister två år tidigare.

Universitetshusets arkitektur, utsmyckning och ornamentik var, enligt Bran-
des, ägnat att hos studenterna inpränta en vilja att avancera, göra karriär och 
bli professorer. Först då skulle man få utbyta salarna med nakna väggar och 
träbänkar mot imposanta rum med konst på väggarna och stoppade stolar. 
”Och”, tillade han, ”för att intet tvifvel ändå skulle vara möjligt om andan i det 
hela var der med logisk finhet anbragt en inskrift: ’att tänka fritt är stort, att 
tänka rätt är större’, en skrift som jag närmast vill öfversätta med de ord, dem 
Dante tänkte sig anbragta öfver en viss annan institution: ’I som här ingår, låten 
hoppet fara.’ ” För Brandes framstod universitetshuset som ett i alla avseenden 
tungt bevis för att lärosätet var fast fjättrat vid gamla och föråldrade ideal.

Den akademiska ungdomen, åtminstone Verdandi och dess sympatisörer, 
representerade däremot en ny anda: ”Den ungdomen, som fans här förr, var 
en, som endast tänkte gamla tankar. Den jag funnit här nu är verkligt ung, och 
det är det bästa man kan säga om en ungdom.” Det var således verdandisterna 
som hade förnyat universitetet, inte universitetshuset. Det var de radikala stu-
denterna som vågade sätta problem under debatt, medan det officiella univer-
sitetet endast uppmuntrade dem som tänkte rätt och använde konsistoriets 
disciplinära myndighet för att bestraffa dem som tänkte fritt.

Det berömda aulamottot, som Brandes särskilt reagerade mot, har även 
för eftervärlden kommit att symbolisera den bärande ideologin bakom uni-
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versitetshuset. Orden är hämtade ur Thomas Thorilds ord ur Rätt eller alla 
samhällens eviga lag från 1794: ”Tänka fritt är stort / tänka rätt är större”. 
Inskriptionen var kontroversiell redan i samtiden, och har så förblivit in i vår 
tid. Redan i tacktalet under invigningsdagens middag på Gillet gjorde Oscar II 
en anspelning härpå. Han betonade nämligen att universitetet inte bara skulle 
vara det självständiga arbetets och den andliga frihetens högborg, utan också 
en oundgänglig grundpelare för ”en sund, lugn och systematisk utveckling”. 
Därigenom skulle de historiska traditionerna kunna vårdas på ett pietetsfullt 
sätt. Men så snart universitetet trädde ”utom sina naturliga begränsningar, då 
varder hon tygellöshet och sjelfsvåld samt föder förtrycket och tillintetgör 
så sig sjelf”. Det var kungens förhoppning att lärosätet aldrig skulle slå in på 
denna väg, i stället önskade han ”att i dess lärares och lärjungars hjertan städse 
skola stå djupt ristade de tänkvärda ord, som pryda ingången till universite-
tets aula: ’Tänka fritt är stort; tänka rätt är större.’ ” Kungen förefaller ha varit 
övertygad om att valet av inskription utgjorde ett slags varning till de radikala 
studenter, vars offentliga debatter hade orsakat rabalder under våren 1887.

Universitetshuset på 1880-talet, före omdaningen av universitetsparken.
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Tillkomsten av aulamottot har – kanske just tack vare det gåtfullt osäkra 
källäget – blivit mycket omdebatterad. Universitetets rektor Åke Holmbäck 
påpekade i en artikel i Ergo i början av 1950-talet att den radikale nationaleko-
nomen Knut Wicksell hade framträtt i Uppsala den 16 mars 1887 med föredra-
get ”Huru jag vart fritänkare”. Wicksells föredrag gav som vanligt upphov till 
debatt; denna gång var det framför allt teologen Waldemar Rudin som riktade 
invändningar mot föredragshållaren. Denna diskussion skall inte förväxlas 
med föreningen Verdandis bekanta sedlighetsdebatt, vilken genomfördes först 
den 2 april, då beslutet om aulainskriptionen redan var fattat.

Den 19 mars, det vill säga samma dag som inskriptionskommittén bildades, 
införde tidningen Upsala en gentemot Wicksell kritisk insändare. Frågan om 
åttiotalsradikalismen var dagsaktuell och i ljuset av detta skulle valet av au-
lamottot kunna ses som ett slags svar till Wicksell eller åtminstone en dold 
uppmaning till studenterna om att inte följa ”fritänkaren” i spåren. För denna 
tolkning talar att rektor Carl Yngve Sahlin, som av allt att döma spelade en 
central roll då aulamottot fastställdes, aldrig hade lanserat förslaget under nå-
gon av de tidigare diskussionerna i saken vintern 1886/87. 

Å andra sidan kan det vara alltför enkelt att betrakta valet av sentens 
som enbart en tillfällig opinionsyttring eller som en reaktion på en enskild 
händelse. Det skulle ha rimmat illa med Sahlins idealistiska grundåskådning; 
lättvindighet var knappast ledstjärnan för hans rektorat. Det är troligt att 
Sahlin – vid tidpunkten för valet av aulamottot – redan hade påbörjat arbetet 
med att författa eller åtminstone i tanken bearbeta det tal han skulle hålla 
vid universitetshusets invigning. Sahlin lämnade däri en mångbottnad ex-
posé över tänkandets historia. Han tog fasta på Sokrates’ metod och  Platons 
idélära, vilka långt senare hade kombinerats med kristendomens högre syfte 
och lutherdomens betoning av kraften i den enskildes tro. Detta gemen-
samma arv utgjorde de redskap och metoder som tarvades för verkligt god 
vetenskap. Vetenskapen tjänade nämligen, enligt Sahlin, inte blott till att 
befordra förstånd och förnuft, dess högre ändamål var "hjärtats upplyftelse". 
Häri låg ingen motsättning. Dessa båda syften gick tvärtom utmärkt att för-
ena; de filosofer som tagit fasta på det inre hade påfallande ofta intresserat sig 
även för det yttre, för den empiriska kartläggningen. Kopplingen till det inre, 
till högre ideal, erbjöd en fruktbar förklaring till det ändliga och relativa. Den 
utgjorde därmed en framkomlig väg mot den högre sanningen. I kontrast till 
detta ställde Sahlin ”det sväfvande tänkesättet”, som aldrig förmådde höja sig 
över det ändliga. 

Sahlin hade således på en subtil filosofisk nivå fördjupat sig i det mänskliga 
tänkandet, såväl det ”fria” som det ”rätta”. Detta utesluter inte att Wicksells 
framträdande och dess efterspel kan ha varit det som fått honom att koppla 
samman frågan om aulamottot med det kommande invigningstalets tema.
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Aulainskriptionen indrogs i alla händelser i debatten redan inom några da-
gar, kanske innan det rent fysiskt fanns på plats. Under Verdandis sedlighets-
debatt den 2 april 1887, sex veckor före universitetshusets invigning, yttrade 
teologiprofessorn Martin Johansson följande ord: ”Att tänka fritt är stort, det 
är stort att ej erkänna någon yttre myndighet öfver tanken, men det är ej det 
största. En fjerdingsväg söderut från staden finnes ett ställe (hospitalet), der 
det tänkes mycket fritt, men månne man är lycklig der? Vi bedja ju Gud be-
vara oss från att blifva sådana som dårarne.” Svenska Dagbladet skrev dagen ef-
ter invigningen att ett sällskap bland de studerande i Uppsala ”ha satt sig före 
att väcka ont blod genom att välja till föremål för sina öfverläggningar ämnen 
af den mest ömtåliga beskaffenhet, som ingenting vinner på att man vänder 
ut och in på dem inför en okynnig publik”. Desto mer glädjande var därför att 
de styrande vid universitetet hade verksamhetens högre syften klara för sig, 
vilket med önskvärd tydlighet framgick ”af det tänkespråk som i gyllene skrift 
strålar på det nya universitetshuset”.

Aulainskriptionen kom således på plats mycket sent, bara veckor innan själ-
va invigningen ägde rum. Frågan hade stötts och blötts under lång tid. Under 
1886 hade förslag väckts om att pryda aulan med Horatiussentensen ”Sapere 
aude” (Våga bruka ditt förstånd). Propån blev nedröstad med minsta möjliga 
marginal, och i början av 1887 figurerade flera andra förslag i diskussionen, 
men inget av dem vann något bifall. Den 19 mars tillsattes en femmannakom-
mitté, ledd av universitetets rektor Carl Yngve Sahlin, till vilken beslutsrätten 
delegerades. De övriga fyra som ingick var botanisten Thore M. Fries, senare 
rektor för universitetet, fysiologen Frithiof Holmgren, juristen Isak Landt-
manson och exegeten Otto Myrberg.

Kommitténs sammansättning – en representant vardera för de tre högre fa-
kulteterna samt för Filosofiska fakultetens humanistiska och naturvetenskap-
liga sektioner – är intressant att notera. Åtminstone två av ledamöterna hade 
nämligen inte gjort sig kända för att vara rädda för att ”tänka fritt”. Frithiof 
Holmgren intog, tillsammans med sin hustru Ann Margret Holmgren, en ra-
dikal hållning som väckte förtret i många kretsar. När Bjørnstjerne Bjørnson 
gästade Uppsala ett år senare för att tala i aulan om sedlighetsfrågan fick han 
bo hos paret Holmgren i Villa Åsen, på vars flaggstång vajade ”det rene norske 
flag”, det vill säga utan fältet med unionsfärgerna. Det var en artighet mot 
norrmannen men upplevdes som en provokation av svenska unionsvänner. 
Otto Myrberg hade visserligen inte hunnit bli anfäktad av den historiska bi-
belkritik som bröt igenom under 1880-talet, men han var en självständig teo-
log som inte drog sig för att polemisera mot sina professorskolleger.

Vad Holmgren och Myrberg innerst inne tyckte om valet av aulainskrip-
tion kan man likafullt endast spekulera kring. Ingenting är nämligen känt om 
kommitténs arbete eller vilka förslag som diskuterades. Några protokoll från 
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förhandlingarna finns inte, och ingen av de fem inblandade har i efterhand 
yttrat sig om saken. Följaktligen går det inte att säkert utröna vem som förde 
fram Thorildsentensen. Allt talar emellertid för att det var Sahlin, som i sin 
egenskap av rektor anmälde förslaget i konsistoriet den 30 mars.

Aulamottot är som gjort för att misstolkas, särskilt av den som redan från 
början är inställd på att göra det. När universitetets dåvarande rektor Stig 
Strömholm hälsade 1994 års recentiorer välkomna formulerade han sig på 
detta sätt: ”Som så mycket annat oförstått och halvförstått har detta motto 
vantolkats, kritiserats och förlöjligats med den städse illvilja som en gammal, 
högt ansedd och högt berömd institution måste räkna med att möta bland de 
avundsamma, som oftast också är de okunniga och de halvklyftiga. Sådant är 
en del av berömmelsens pris. Den skärven kan vi betala med en axelryckning.”

Oavsett vad Sahlin och de andra ledamöterna i kommittén ville säga med 
inskriptionen blev universitetshuset, ehuru med viss fördröjning, en arena där 
problem ställdes under debatt och belysning, där man inte bara har tänkt utan 
också talat fritt. Visserligen hölls redan i september 1892 ett kontroversiellt 
akademiskt stormöte om det svenska försvaret – då en mycket känslig poli-
tisk stridsfråga – men ganska snart etablerades en praxis om att universitetet 
skulle stå utanför alla politiska åsiktsbrytningar, varför inte heller dess lokaler 
skulle upplåtas för möten med rent partipolitisk anstrykning, eller ens möten 
som kunde misstänkas ha det. Universitetet skulle stå över tillfälliga politiska 
kastvindar. Henrik Schück undvek under sitt rektorat att delta i politiska mö-

Juristprofessorn Ernst Trygger föreläser i universitetshuset år 1900.
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ten, eftersom han befarade att detta kunde tolkas som ett officiellt ställnings-
tagande från universitetet. Helt konsekvent var han emellertid inte. På hösten 
1913 tilläts biskop J.A. Eklund hålla ett anförande om det andliga tillståndet 
i Sverige, vilket formades till ett generalangrepp mot kulturradikalismen. 
Ett halvår senare välkomnade Schück, i egenskap av universitetets rektor, de 
återvändande uppländska deltagarna i bondetåget till en särskild aulafest. I sitt 
välkomsttal karakteriserade han deras nyss avslutade demonstration som ett 
”varsel om en bättre tid” och som en ”frisk vårvind som gått genom Sveriges 
bygder” – uttalanden som svårligen kunde tolkas som annat än just ett inlägg 
i en dagspolitisk stridsfråga.

Bland studenterna blev försvaret och kungamaktens ställning föremål för 
åtskilliga debatter under de stormiga åren kring 1914. Sven Hedin, Hjalmar 
Branting, Verner von Heidenstam och många andra gästade Uppsala för att 
göra sina röster hörda, men för dessa debatter höll universitetshuset sina por-
tar stängda. Av detta skäl ställdes universitetets mindre konsistorium inför en 
brydsam situation när tre studenter med anknytning till studentföreningen 
Heimdal – Erland Hjärne, Erik Leijonhufvud och Nils Quensel – i februari 
1918 anhöll om att få använda aulan för ett akademiskt möte om bistånd till 
Finland, där inbördeskrig utbrutit. Vid mötet skulle en resolution antas till 
stöd för de studenter som flytt till Pellinge utanför Borgå och för dem som 
omringats av rödgardister på Kyrkslätt. Denna politiskt känsliga fråga diskute-
rades vid denna tid bland annat i riksdagen, där den politiska högern allierade 
sig med den vita sidan i finska inbördeskriget. 

Studenternas skrivelse föranledde en principiell diskussion inom mindre 
konsistoriet om hur universitetet skulle ställa sig till politiska möten. Rektor 
Schück påpekade, i ett utförligt inledande inlägg, att studenternas engage-
mang för det krigsdrabbade grannlandet var förtjänt av respekt och sympati. 
Icke desto mindre förordade han avslag. Finland var, menade han, alltför sön-
derslitet internt, varför alla mötesaktioner – hur lovvärda de än skulle vara 
– endast skulle uppfattas som partitagande för endera sidan. ”Finland blefve 
ej hjälpt därmed, men oförsonligheten mellan svenska medborgare ökad”. Ak-
tionen skulle motverka sitt syfte.

Teologen Adolf Kolmodin menade att det egentligen borde vara varje 
svensks skyldighet ”att i handling komma den lagliga regeringen i vårt gam-
la broderland till hjälp i dess kamp mot upprorsmakare och banditer”, men 
eftersom detta dessvärre blivit en partiskiljande uppfattning även i Sverige 
kunde han inte annat än instämma med Schück under förutsättning att aktio-
nen hade avsett den finska situationen i dess helhet. Däremot kunde han inte 
se att något hindrade ett stöduttalande för de utsatta studenterna på Pellinge 
och i Kyrkslätt. Kolmodin fick stöd av botanisten Oscar Juel, men de övriga 
ledamöterna röstade för avslag i anslutning till Henrik Schücks anförande.
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Beslutet i mindre konsistoriet 1918 begränsade för lång tid framåt lärosalar-
nas upplåtande för politiska ändamål. När framstående intellektuella gästade 
Uppsala var bedömningen en annan. Rabindranath Tagore, John Galsworthy 
och Oswald Spengler framträdde alla i universitetshusets under 1920-talets 
förra hälft. Bland besökarna vid denna tid fanns dessutom Ras Tafari eller 
Haile Selassie, som han hette när han senare blev kejsare av Etiopien. 

Ett trendbrott skedde 1931, då en studentdebatt om äktenskapsfrågan lock-
ade så mycket folk att kalabalik uppstod på Östgöta nation, vars trapphus och 
trädgård fylldes av köande studenter. En kurir skickades då upp till Kåbo för 
att ringa på hemma hos rektor Östen Undén, i förhoppning att denne skulle 
låna ut nyckeln till aulan – så gick det till på den tiden! Expeditionen kröntes 
med framgång. Undén upplät aulan, och därmed var marken bruten. För första 
gången kunde således en studentdebatt genomföras i universitetets aula – ”en 
märklig händelse, som de intresserade ha anledning att sätta ett kors i alma-
nackan för”, rapporterade Upsala Nya Tidning.

Studentdebatter i lärosalarna och emellanåt i aulan blev snart ett varda-
gligt inslag. På dagarna användes salarna till undervisning, föreläsningar och 
disputationer – på kvällarna hölls här debatter och föredrag. Diskussioner-

Studentkåren uppvaktar Östen Undén sedan denne blivit installerad som universitetskansler 
i november 1937. Sex år tidigare hade Undén i sin egenskap av universitetets rektor för första 
gången upplåtit universitetsaulan för en studentdebatt.
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na gällde film, litteratur, religion, politik och andra samhällsfrågor. Detta 
framstod som en självklar del av det akademiska livet, ja, av själva begreppet 
universitet.

Debattkulturen odlades framför allt inom en rad studentföreningar. Ver-
dandi, Heimdal och Kvinnliga studentföreningen hade tillkommit vid samma 
tid som universitetshuset, Laboremus grundades strax efter sekelskiftet 1900. 
Vid sidan av dessa fyra bör ytterligare några föreningar särskilt nämnas. Stu-
dentkårens allmänna diskussionsförening och Clarté formades i mitten av 
1920-talet. Hösten 1942 inrättades Svensk-norska studentklubben med syftet 
att skapa ett föreningsband mellan svenska studenter och de många norska 
exil studenter som vistades i Uppsala under krigsåren. Uppsala studenters lit-
teraturklubb, i dagligt tal Litteraturklubben, tillkom 1946 och Utrikespoli-
tiska föreningen stiftades 1948 (fram till 1954 benämndes den Studentfören-
ingen Mellanfolkligt samarbete). Icke att förglömma är Uppsala studenters 
filmstudio, grundad 1929, vilken under många år arrangerade filmvisningar 
och filmdiskussioner i universitetshuset.

Studentföreningarna kunde med universitetets goda minne skapa en de-
battkultur, som förblev livskraftig under flera decennier: från 1930 till 1970. 
Även om studenternas organisationer stod som arrangörer var detta en an-
gelägenhet för hela universitetet, eftersom de inkallade debattörerna inte bara 
var politiker, författare och tidningsmän från huvudstaden utan i hög grad 
rekryterades bland det egna lärosätets professorer. På så sätt blev debatterna 
en mötesplats över generationsgränserna och något som för professorerna er-
bjöd en möjlighet att komma i kontakt med långt fler studenter än de egna 
eleverna.

Vid studentföreningarnas arrangemang framträdde ofta ledande politiker 
och författare från andra länder, vilket bidrog till universitetets internationali-
sering. Kring mitten av 1950-talet – just innan utbildningsexplosionen i grun-
den förändrade situationen – var ungefär hälften av universitetets studenter 
organiserade inom de ideella studentföreningarna. Studentdebatterna lockade 
hundratals åhörare, varför många arrangemang fick flyttas från lärosalarna till 
aulan. Publikintresset blir inte mindre anmärkningsvärt om man betänker 
att det totala antalet studenter långt in på 1950-talet understeg 4 000. Den 
faktiska publiken var därtill mångdubbelt större än mötesdeltagarna. Det som 
sades refererades nämligen utförligt i pressen, även i rikstidningarna, varför 
arrangörerna kunde slå an tonen för den politiska och kulturella debatten 
i landet. Föreningarnas betydelse underströks bland annat av Bo Bennich-
Björkman, ordförande i studentföreningarnas samarbetskommitté, under en 
studentdebatt i mars 1955: ”De bygger upp bilden av Uppsala utåt och ännu 
mer inifrån. En förening som Verdandi har haft större andligt inflytande än 
alla nationer tillsammans.” 
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Universitetet såg med välvilja på detta inslag i det akademiska livet, men 
det släppte inte helt kontrollen över sina lokaler. År 1957 ville den egyptiske 
studenten Nabil S. Moussa låna en av universitetets lärosalar för att föreläsa 
om Egypten och arabländerna. Han visste inte att det inte räckte med vakt-
mästarens tillåtelse; det formella godkännandet lämnades av rektor. Men nå-
got bifall kom aldrig denna gång, eftersom universitetet befarade att Moussa 
skulle göra obalanserade antisemitiska utspel. Affischerna inför föredraget 
hade åtminstone givit anledning till sådana farhågor, varför dåvarande rektor 
Torgny T. Segerstedt tackade nej med anmärkningen att det inte var univer-
sitetets skyldighet att upplåta sina lärosalar till enskilda studenter. Han ansåg 
att det var skillnad på upplysningsföredrag och propaganda. Frågan var emel-
lertid känslig. Både Verdandi och Laboremus ställde sig bakom Moussa, inte 
för att de delade hans åsikter, utan för att de ville värna yttrandefriheten vid 
universitetet.

Trots att Laboremus övertog arrangemanget gav Segerstedt inte vika: Mous-
sa skulle ändå inte få tala i universitetshuset. Pressdebatt följde och Dagens Ny-
heter kritiserade Segerstedt i en ledare. Tidningen som ännu leddes av  Herbert 
Tingsten – flitig deltagare vid debatterna i Uppsala – medgav visserligen att 
enskilda studenter inte kunde släppas fram hur som helst. I detta fall stod 
emellertid Laboremus som arrangör och det var ”praxis att studentföre ningar 
får bruka universitetslokaler på detta sätt”. Ledarskribenten fann det därtill 
högst tveksamt att ställa in föredrag bara för att de kunde misstänkas vara 
tendentiösa eller propagandistiska: ” ’Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är 
större’, står det på universitetet, men devisen anses dessbättre gammalmodig.” 
Efterspelet till det inhiberade föredraget visar om inte annat vilken betydelse 
som universitetets inställning till studentdebatter tillmättes av ledarredaktio-
nen i landets största tidning.

Elva år senare utbröt en liknande konflikt, vilken fick större följdverkningar. 
En höstkväll 1968 upptäckte Segerstedt att en radikal studentförening olov-
ligen hade satt upp affischer rörande en film och en utställning om student-
revolten i Paris. Segerstedt rev ned anslagen, något som förorsakade protester. 
Han förklarade att studenterna fick skylla sig själva eftersom affischeringen 
skett på otillåten plats. Direktdemokrati av detta slag kunde inte tolereras vid 
universitetet; det fanns demokratiskt inrättade kanaler för att säkra student-
inflytandet.

De stormar som gränsdragningarna vid tillfällen som dessa gav upphov till 
blåste dock strax över och de framstår i ett historiskt perspektiv mest som pa-
renteser. På det hela taget fungerade debattkulturen som en naturlig, organisk 
del av universitetet. Den var en central del av universitetets så kallade tredje 
uppgift, och när den försvann upplevdes det som en förlust av hela universite-
tet. De konflikter som Segerstedt emellanåt indrogs i under sitt långa rektorat 
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fick honom aldrig att ifrågasätta debattkulturen som sådan. I en intervju i Ergo 
i samband med sin avgång 1978 beklagade han särskilt att studentföreningar-
nas och debatternas tid var över: ”Jag saknar de stora diskussionerna i univer-
sitetets sal X: om religion, om tro och vetande – om de stora samhällsfrågorna. 
Där möttes studenter och professorer under många år i gemensam debatt. Det 
fanns en intellektuell livlighet som var mycket stimulerande.”

Debattkulturens nedgång i slutet av 1960-talet kan förklaras på olika sätt. 
En viktig faktor var studentopinionens vänsterkantring – och de förödande 
konsekvenser detta fick för tongivande debattorganisatörer som Verdandi. 
När väl stormarna lade sig hade andra omständigheter tillkommit som försvå-
rade en återgång till den gamla ordningen. Lars Lönnroth, som var ordförande 
i Verdandi i början av 1960-talet, har i sin memoarbok Dörrar till främmande 
rum (2009) krasst konstaterat att en dylik studentförening ”som präglas av 
1880-talets intellektuella ideal” saknar förutsättningar att göra sig gällande 
vid dagens svenska universitet. I nutida studenters ögon skulle den sannolikt 
framstå som ”alltför mesig och alltför elitistisk i sin kultursyn och inriktning 
på strikt vetenskaplig debatt”. Det ligger mycket i detta, men en rad praktiska 
faktorer har också inverkat. Bokningssystem och lokalhyror ställer numera be-

Publiktillströmningen medförde att många studentdebatter under 1950- och 1960-talen i 
sista stund fick flyttas från lärosalarna till aulan. Så skedde exempelvis i januari 1958, då de 
teologiska fakulteternas framtid debatterades.
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tydligt högre krav på arrangörernas framförhållning och, inte minst, ekonomi. 
Säkerhetstänkandet är därtill ett annat i dag.

Vidare tillkommer den antikvariska hänsynen. I en intervju i Arbetarbladet 
i samband med universitetshusets hundraårsjubileum 1987 varnade intenden-
ten Thomas Heinemann för byggnadens överutnyttjande ur slitagesynpunkt: 
”Minska uthyrningen till popgalor, företagsmässor och kongresser av skilda 
slag, men byggnaden får heller inte bli ett tomt och dött monument eller mu-
seum på grund av inskränkningarna.”

Under den tid som gått sedan dess har även lokalernas användning för den 
akademiska undervisningen minskat, vilket i sig är en logisk följd av universi-
tetets allt större geografiska utbredning i Uppsala. Vad universitetshuset kom-
mer att betyda för framtidens universitetsliv – då kanske även universitetets 
förvaltning har lämnat dess omedelbara närhet – är således svårt att förut-
säga; dess betydelse för det vetenskapliga, kulturella och politiska livet under 
1900-talet torde däremot inte kunna överskattas.

Det bör också nämnas att byggnaden, främst aulan, under mitten av 1900- 
talet ofta uppläts för kongresser inom företag och organisationer, varvid uni-
versitetet knöts närmare det omgivande samhället. Till aulan förlades Barnens 
dag-firandet i Uppsala under många år. Otaliga musikkonserter av vitt skilda 
genrer har genomförts där, och så sker än i dag. För akademiska högtider som 
doktorspromotioner, professorsinstallationer och rektorsskiften är aulan en 
självskriven plats. Oräkneliga officiella besök har ägt rum i universitetshuset.

De professorer som – vid sidan av ordinarie göromål – under stora delar 
av 1880-talet fungerade som byggherrar och projektledare, lade, liksom arki-
tekten Herman Teodor Holmgren och byggmästaren Carl Henrik Hallström 
grunden till något väsentligt nytt i det akademiska livet. Vad de än skapade så 
inte kan det förväxlas med Kejsarens nya kläder.

Georg Brandes hade rätt i att universitetshusets arkitektur avspeglade då-
tidens rådande idealistiska filosofi. Men hans farhåga att byggnaden endast 
skulle vara en fasad av skenbar förnyelse – ett alibi för universitetet att kunna 
fortsätta sin vegeterande tillvaro – har kommit på skam. Huvuduppgiften för 
den nya litteraturen skulle, enligt Brandes förmenande, vara att sätta problem 
under debatt. I få byggnader har denna devis efterlevts i samma utsträckning 
som i universitetshuset. Det gäller såväl i de lärosalar, vars prosaiska inredning 
fick Brandes att associera till tukthus och fängelsekyrkor, som i den praktfulla 
aulan, vilken förde hans tankar till kungliga hov. Byggnaden och dess välbe-
varade exteriör och interiör utgör därför en viktig del av universitetets intel-
lektuella arv, inte bara av dess arkitektoniska.

De följande 125 miniessäerna, lika många som det antal år jubileet omfattar, 
är avsedda att illustrera detta.



31

q

17–18 maj 1887 

Invigningsfestligheterna

Tisdagen den 17 maj 1887 vaknade ett soligt och försommarvarmt Uppsala 
till klockringning från domkyrkan. Tio år efter jubelfesten, och efter åtta års 
byggnadsarbete, var det äntligen dags att formellt inviga det nya universitets-
huset.

Hela staden var klädd i festskrud och flaggor vajade på både offentliga och 
privata fastigheter. Invigningsfesten engagerade även det borgerliga Uppsala, 
och alla butiker hölls stängda. Strax före lunch anlände kung Oscar II och 

Ärkebiskopen och prokanslern Anton Niklas Sundberg talar i aulan under invigningshög tiden 
för universitetshuset.
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kronprins Gustaf med tåg, och de hälsades av tusentals människor vid järn-
vägsstationen. Studentkåren, med sin ordförande Frans von Schéele i spetsen, 
hade slutit upp med standar och fanor. De kungliga fördes till Prinshuset vid 
Bäverns gränd.

Den akademiska processionen formerades i Carolinasalen, varifrån den ut-
gick till universitetshuset. Damerna i publiken intog samtidigt sina platser i 
galleriet. Utanför universitetshuset hade stora människomassor – minst 5 000 
personer – samlats. I aulan intågade processionen till J.A. Josephsons jubel-
festmarsch framförd av ett förstärkt Akademiskt Kapell. Sedan kungen och 
kronprinsen intagit sina platser uppstämdes första delen av festkantaten, vil-
ken Carl David af Wirsén hade författat till Ivar Eggert Hedenblads musik. 
Bland hedersgästerna fanns statsministern Robert Themptander och universi-
tetskanslern Louis De Geer.

Ärkebiskop Anton Niklas Sundberg, tillika universitetets prokansler, på-
pekade i sitt högtidstal att den moderna vetenskapen alltför ofta hade nöjt 

Studentkårens bal i aulan den 18 maj 1887. 
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sig med att studera återskenet i stället för att vända blicken mot den verkliga 
ljuskällan. Gudsfruktan, framhöll han, var den verkliga vishetens begynnelse. 
Han avslutade under uttryckande av denna förhoppning: ”Låt, o Gud, Upsala 
universitet för slägte efter slägte blifva ett redskap till ditt förhärligande och 
folkets upplysning.” Talet följdes av ”Fader vår” och välsignelsen, varefter audi-
toriet unisont sjöng ”Vår Gud är oss en väldig borg”.

Rektor Carl Yngve Sahlin uppsteg därefter i talarstolen och höll sin ovan re-
fererade föreläsning om det västerländska tänkandet och dess framväxt. Slut-
ligen framfördes den andra delen av festkantaten. Vid tretiden på eftermid-
dagen var den tre timmar långa invigningshögtidligheten till ända, varefter 
studentkåren uppvaktade rektor Sahlin på universitetshusets trappa.

Även under invigningsfestligheternas andra dag, den 18 maj, var många 
människor i rörelse på stadens gator. Pariskören från 1867 firade sitt tjugoårs-
jubileum – och sin andra återföreningsfest – på Gillet. Trettiofem av sångarna 
deltog, liksom de specialinbjudna gästerna Frithiof Holmgren, Carl Rupert 
Nyblom och den svenska statens ombud vid Parisutställningen 1867, kammar-
herren Gustaf Fahnehjelm.

På kvällen anordnade studentkåren för första gången bal i universitetsaulan. 
Antalet deltagare översteg 1 700. Svenska Dagbladets utsände lämnade föl-
jande ögonvittnesskildring: ”Den anblick som, när man från mörkret utanför 
inträdde i universitetshusets stora vestibul, mötte en var bländande. Nere i 
förhallen voro smakfulla dekorationer af lefvande växter, kandelabrarne kas-
tade öfver de gula väggfälten varma reflexer och uppe kring takets kupoler 
flammade strålande gasramper. I aulan utsände de stora cuivre poli kronorna 
breda ljusfloder, och praktrummen en trappa upp med sin dyrbara men enkla 
möblering och dämpande belysning erbjödo angenäma hviloplatser.”

Invigningsbalen blev den första länken i kedjan av aulabaler i studentkårens 
regi.
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10 april 1888

Bjørnstjerne Bjørnson 
om sedlighetsfrågan

Bjørnstjerne Bjørnson gjorde ett kontroversiellt framträdande i 
universitetsaulan 1888. Xylografi av Evald Hansen 1880.

På hösten 1887 hade den norske författaren Bjørnstjerne Bjørnson inlett en 
föreläsningsturné genom Skandinavien, där han bland annat utlade sin syn 
på den aktuella sedlighetsfrågan. Han hade, framför allt i dramat En hanske 
(1883), intagit en annan hållning är de övriga åttiotalisterna genom att för-
orda sexuell avhållsamhet före äktenskapet. Det var emellertid hans åsikt i 
unionsfrågan, inte i sedlighetsfrågan, som gjorde honom kontroversiell i den 
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konservativa studentopinionens ögon. Den 10 april 1888 framträdde han i uni-
versitetsaulan, vilken var i det närmaste fullsatt.

Bjørnson tillbringade flera dagar i Uppsala. Han bodde hemma hos Frithiof 
Holmgren i Villa Åsen. Redan någon vecka innan han anlände till Uppsala 
debatterades framträdandet i pressen. Rykten cirkulerade om att Verdandi – 
detta var bara ett år efter den stora sedlighetsdebatten – hade lyckats utverka 
aulans upplåtelse för Bjørnsons föredrag. Blotta misstanken härom var till-
räcklig för att protester skulle börja inflyta. I tidningen Fyris skrev till exem-
pel ”Iakttagare” att en man av ”dylik beskaffenhet i ena och andra afseendet” 
inte borde få framträda i aulan. I tidningen Upsala tillade signaturen ”Student” 
att Bjørnsons inställning i sedlighetsfrågan förvisso förtjänade stöd, men att 
det inte gick att undgå ”att med ledsnad tänka på den politiska ställning han 
intagit gentemot vårt land”. Följaktligen föreslog insändarskribenten att alla 
mötesdeltagare borde infinna sig i aulan med en blågul rosett på bröstet – som 
ett slags unionsmärke. Detta behövde inte, menade skribenten, ”uppfattas så-
som en ogrannlaga demonstration emot föreläsaren utan endast afse att visa 
vår fosterländska hållning”.

Kanske var det en motreaktion på denna uppmaning, kanske var det en 
artighet mot den norske gästen, men under Bjørnsons föredrag uppträdde 
Verdandis studentmarskalkar utan blågula band på sina frackar, något som 
meningsmotståndarna uppfattade som en oacceptabel eftergift. Signaturen 
”Observator” skrev exempelvis i Fyris: ”Såsom marskalkar vid Björnstjerne 
Björnsons föredrag i går fungerade endast Verdandister. Dessa hade aflagt de 
blågula skärpen, som eljes, till och med vid konserter, äro vanliga. De buro 
endast studentmössa, märkligt nog med den blågula kokarden kvarsittande. 
Att detta var en nagel i ögat på hr Björnson behöfva vi ej påpeka.”

Dagen efter aulaföreläsningen ordande Verdandi en middag på Gillet för 
paren Bjørnson och Holmgren. Innan Bjørnson lämnade Uppsala deltog han 
vid ett Verdandimöte om sekulariseringen, samt gav ytterligare en offentlig 
föreläsning, denna gång på Gillet inför 300 åhörare. Det var emellertid hans 
föreläsning i aulan – det första verkligt kontroversiella framträdandet i denna 
sal – som fick känslorna att svalla. Omständigheterna kring Bjørnsons besök 
blev till exempel den direkta orsaken till bildandet av Fosterländska Student-
förbundet året därpå. 
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3 mars 1889

Andakter i universitetet

Vid ett diskussionsmöte inom den konservativa studentföreningen Akade-
miska förbundet uttrycktes i slutet av 1880-talet önskemål om att akademiska 
andaktsstunder skulle arrangeras vid universitetet. Professorerna i teologi 
kunde, ansåg man, ha uppbyggliga budskap att förmedla även till studenterna 
vid de lägre fakulteterna. Tanken föll i god jord, framför allt hos Waldemar 
Rudin, extra ordinarie professor i exegetik. Rudin hade under sin egen stu-
dietid ingått i den lågkyrkliga väckelsekrets, vilken samlades i rådman Lars 

Waldemar Rudin, porträtterad av Emerik Stenberg.
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Wilhelm Henschens hem vid Öfre Slottsgatan i mitten av 1800-talet. Genom 
Akademiska förbundets initiativ fick Rudin chansen att själv spela en lik-
nande roll för de unga kristna studenterna. Den 3 mars 1889 höll han sin första 
andakt i lärosal X, vilken var fylld till sista plats. Publiken uppgick således till 
drygt 250 personer, varav nästan alla var studenter.

Sedan Rudin hälsat de närvarande välkomna underströk han att andak-
terna hade tillkommit på initiativ av studenterna. Han tillstod dock att han 
själv länge hade ansett att det religiösa intresset hos akademiska medborgare 
– främst hos studenterna – behövde kanaliseras på nya sätt. Studenterna var 
religiöst hemlösa under studietiden, då de samtidigt utsattes för många yttre 
inflytelser. Rudin insåg att vanliga predikningar till sin form inte alltid tillta-
lade akademiker och deras tankevärld. Han hoppades därför att de akademis-
ka andakterna skulle markera ett nytt skede i universitetets andliga historia. 
 Efter hans tal avsjöngs psalmen ”Jag lyfter mina händer” unisont.

Det var inte okontroversiellt med denna typ av rent religiösa inslag vid 
universitetet, allra minst i slutet av 1880-talet då naturvetenskaperna befann 
sig på frammarsch. Bara två dagar efter Rudins första andakt i sal X anlände 
Georg Brandes till Uppsala, och dennes besök skulle ge upphov till en ny 
Verdandistrid. Tidningen Kalmar tog nyheten om universitetsandakterna till 
intäkt för att lugna sina läsare, vilka hade fått läsa många rapporter om de 
radikala studenternas företag i Uppsala. ”Emellertid, om verdandismen warit 
det onda, som förspröjts från Fyris’ strand, må hembygden, som ju helt natur-
ligt ömmar för sina söner här, också få weta, att det finns många krafter, som 
werka i det rättas, sannas och godas tjenst bland de unge, och hwilka torde 
wara lika starka, ja starkare än de förut nämnda och med werkligt inflytande 
på studenterna.”

Under de följande åren fortsatte Rudin att hålla sina andakter varannan 
söndag, vanligtvis i sal X men någon enstaka gång även i aulan. Traditionen 
med akademiska andakter övertogs så småningom av Uppsala Kristliga Stu-
dentförbund.
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27 mars 1889

Brandes, Sahlin och 
tankens frihet

En regnig torsdagseftermiddag i slutet av mars 1889 tågade ett hundratal stu-
denter under ledning av studentkårens vice ordförande Rudolf von Schultz 
upp till universitetshusets trappa, där de mottogs av universitetets rektor 
Carl Yngve Sahlin. Med denna uppvaktning ville studenterna visa att deras 
förtroende för universitetets lärarkår var orubbat, liksom att de tog avstånd 
från de yttranden – ”högst förklenliga för våra universitetsförhållanden” – som 

Georg Brandes som han såg ut i början av 188o-talet. 
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fällts vid en offentlig fest en tid dessförinnan. Schultz försäkrade att ”Upsala 
studentkår ej vill vara eller betraktas såsom medansvarig för de förlöpningar, 
hvartill en partigrupp gör sig skyldig, lika litet som den nu finner sig i, att en 
falsk dager kastas öfver dess ställning till universitetet och dess lärare”. För att 
understryka detta utropades avslutningsvis ett fyrfaldigt leve för rektor och 
universitetets lärare. 

Några veckor tidigare hade Georg Brandes, som framgått av inledningen, 
besökt Uppsala för att på Gillet hålla tre föreläsningar om Heinrich Heine. 
Brandes besökte dessutom en Verdandidebatt om tryck- och yttrandefrihet, 
vilken följdes av en hyllningsmiddag för den långväga gästen. Omkring 200 
personer, mestadels akademiska medborgare, deltog.

Under denna ”Brandesfest” höll Verdandis ordförande David Bergström ett 
tal till hedersgästen, i vilket han framhöll att denne med rätta räknades bland 
samtidens stora andar. Han tillade att detsamma inte kunde sägas om någon av 
universitetets ordinarie lärare. I sitt svarstal lämnade Brandes den i inledning-
en refererade skildringen av universitetshuset och den akademiska ungdomen. 

Såväl Bergströms som Brandes’ tal återgavs i pressen, vilket gav många skri-
benter nya möjligheter att förfasa sig över Verdandis framfart. Snart restes 
krav på att studentkåren skulle ta avstånd från det som sagts, även om kåren 
inte hade haft något med arrangemanget att göra. En namninsamling drogs för 
ändamålet i gång på nationerna, vilken undertecknades av nästan hälften av 
studentkårens medlemmar. Den 22 mars beslöt studentkårens direktion att 
den önskade sympatiyttringen skulle genomföras. Kårens ordförande Frans 
von Schéele ansåg att det vore föga klädsamt om han – som själv var docent 
vid universitetet – skulle betyga universitetets lärare studenternas lojalitet. 
Det var därför som uppdraget föll på vice ordföranden Rudolf von Schultz, 
trots att denne själv hade deltagit vid Brandesfesten utan att protestera mot 
talen.

Carl Yngve Sahlins svarstal på universitetstrappan förvånade studentupp-
vaktningen, vilken hade förväntat sig en kraftfull markering mot verdandis-
men. Sahlin slog an en helt annan ton, vilken visar att begreppen tänka rätt 
och tänka fritt hos honom rymde många bottnar. Han påpekade vikten av att 
studenterna inte enbart ägnade sig åt studier, de måste också se ”det veten-
skapliga arbetets sammanhang med de stora, för menskligheten vigtiga och 
heliga frågor, som icke ligga omedelbart och uteslutande inom vetenskapens 
område, utan äro en gemensam sak för alla menniskor, på hvilken bildnings-
grad de än må befinna sig”. I sammanhanget framstod orden närmast som ett 
försvar för Verdandi och Brandes, ett intryck som inte förminskades av att 
Sahlin därefter uppmanade studenterna att inte bara verka för ett fortsatt gott 
förhållande till sina lärare – de hade även ett ansvar för att bevara endräkt och 
sammanhållning inom studentkåren. 



41

q

4 september 1889

Orientalistkongressen 
på besök

Otaliga vetenskapliga konferenser har genom åren anordnats i universitets-
huset. Den åttonde orientalistkongressen, som hölls i Stockholm i början på 
hösten 1889, blev den första större konferens, där delegaterna samlades i den 
nya universitetsbyggnaden. Under en av kongressdagarna, den 4 september, 
stod nämligen en utflykt till Uppsala och Gamla Uppsala på programmet.

Vid fyratiden på eftermiddagen anlände tåget med kongressdeltagarna till 
Gamla Uppsala, där de välkomnades av landshövding Adolf Hamilton. Hö-
garna pryddes av studentkårens och nationernas standar, och bortåt tusen 
åskådare hade samlats. ”På sluttningarna af Odens hög böljade ett rörligt haf af 
hvita studentmössor”, rapporterade Ny Illustrerad Tidning. Studentkåren hade 
förberett mottagandet i månader.

Generalsekreteraren Carlo Landberg överlämnade till kongressen ett av 
Oscar II skänkt dryckeshorn, med vilket kungen velat ”stifta ett minne af 
åttonde orientalistkongressens möte på denna plats, och därför skulle till be-
varande däraf hornet gå i arf från den ena orientalistkongressen till den andra”. 
Dryckeshornet fylldes snart med mjöd och det persiska sändebudet Mohsi 
Khan fick tömma den första skålen till kungens ära. Medan mjöd även serve-
rades övriga deltagare inbjöd universitetets rektor Per Hedenius dem alla till 
fest i universitetshuset.

Vid järnvägsstationen i Uppsala möttes delegaterna på nytt av studentkåren 
och en stor folkmassa följde deras vandring upp mot universitetshuset, vars 
förhall var illuminerad med gaslågor och gaskandelabrar. I aulan hade trägolvet 
lagts ut över sittplatserna. Rektor Hedenius hälsade gästerna välkomna till ett 
av världens nordligaste universitet, och Carl von Bahr talade å stadens vägnar. 
Studenten David Hector föredrog ett kväde till Österlandet. Traktören Nils 
Petter Svanfeldt försåg därefter de omkring 2 000 festdeltagarna med buffé i 
universitetets förhall.

Vid niotiden avslutades festen, varvid ett fackeltåg med studenter ledsa-
gade delegaterna tillbaka till stationen genom ett Uppsala där alla offentliga 
och många privata byggnader var illuminerade. Studenternas insatser i detta 
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Teckningsreportage från orientalistkongressen. I mitten avbildas mötet i Gamla Uppsala, 
överst till höger syns fackeltåget genom Uppsala.

 avseende berömdes, men kritik förekom i pressen mot att de bryskt hade 
trängt sig fram till bufféborden utan att lämna företräde för sina främmande 
gäster.
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28 september 1892

Försvar och reformer

Under 1880-talet, sjuttio år efter finska kriget, spred sig återigen oron i Sverige. 
På sina håll, särskilt i militära kretsar, befarade man att Ryssland förberedde 
ett anfall mot norra Sverige. En allt starkare opinion pläderade för stärkandet 
av det svenska försvaret, bland annat genom utvidgning av värnplikten. Vid 
riksdagen hade frågan dryftats under lång tid men de praktiska resultaten lät 
vänta på sig. För att bringa försvarsfrågan till en lösning sammankallade kung 
Oscar II till slut en urtima riksdag 1892.

I Uppsala hade många, professorer såväl som studenter, länge ansett att nå-
got måste göras åt försvaret. När beskedet om den urtima riksdagen kom ville 
man därför visa kungen sin lojalitet. I september 1892 utgick en inbjudan till 
ett stormöte om försvarsfrågan i universitetshuset. Syftet var att representan-
ter för ”Upsala samhälle” skulle underteckna en skrivelse till stöd för kungens 
linje. Såsom undertecknare stod universitetets prokansler, ärkebiskop Anton  

Historikern Harald Hjärne (till vänster) och bibliotekarien Claes Annerstedt hade olika syn 
på försvarsfrågans lösning. 
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Niklas Sundberg, universitetets rektor Per Hedenius, borgmästaren Sven 
Radhe, häradshövdingen Carl von Bahr, bankdirektören Wilhelm Ulander, 
bibliotekarien Claes Annerstedt och professorn i statsrätt Hugo Blomberg. 
Sammankomsten, som ägde rum den 28 september, blev mycket välbesökt. 
Lärosal X räckte inte till, varför mötet flyttades till aulan. Publiken bestod 
till övervägande del av studenter. Ärkebiskopen öppnade mötet men överläm-
nade sedan ordförandeklubban till rektor Hedenius.

Huvudanförandet hölls av Claes Annerstedt, som även hade författat ett 
förslag till resolution. Enligt Annerstedt hade kungens beslut att inkalla en 
urtima riksdag sänt ”en elektrisk stöt genom hvarje fosterländskt sinne”, varför 
det gällde att visa monarken ”vårt djupa erkännande, för att han ej tvekar att 
uppbjuda allt för att föra försvarsfrågan till sin slutliga lösning, samt vår redo-
bogenhet att underkasta oss alla de offer försvarets stärkande kräfver”.

Historikern Harald Hjärne ansåg emellertid att resolutionen inte var till-
räcklig. I stället för att tala om uppoffringar i största allmänhet skulle man 
tydligt uttala att den ökade försvarskostnaden måste fördelas rättvist, det vill 
säga ”å de burgnare samhällsklasserna i mån af förmåga att bära de ökade bör-
dorna”. Endast på detta sätt skulle man vinna uppslutning för försvarsfrågan 
bland bredare samhällsskikt. Inlägget i aulan följde således Hjärnes program 
”försvar och reformer”, vilket han hade utformat året innan.

Claes Annerstedt, Anton Niklas Sundberg, professorerna Simon J. Boëthius 
och Hugo Blomberg med flera varnade i bestämda ordalag för att blanda in 
specifika frågor av det slag Hjärne förordade. Men Hjärne stod på sig. ”Nu bör-
jade”, skrev Upsala Nya Tidning, ”en ganska intressant strid mellan å ena sidan 
prof. Hjärne och å den andra nästan alla inbjudarne och ett par till – en mot 
tio visserligen, men denne ene understöddes så kraftigt af auditoriet att hans 
position ingalunda var svag.”

När det blev dags för omröstning om Hjärnes tillägg skulle införas i reso-
lutionen begärde Annerstedt ordet. Han förklarade att mötet endast avsåg 
medlemmar av ”Upsala samhälle”, och till detta kunde studenterna inte räk-
nas, eftersom merparten av dem var mantalsskrivna på sina hemorter. Huvud-
delen av auditoriet berövades därmed möjligheten att yttra sin mening, trots 
att ingen tidigare under mötet hade upplyst dem om detta. De få röstberät-
tigade som återstod röstade därefter nästan enhälligt mot Hjärnes förslag. Ett 
flertal skarpa protester mot Annerstedts agerande inflöt i pressen de följande 
dagarna. Det påpekades exempelvis att han inte hade reagerat på studenternas 
närvaro förrän han ”börjat frukta att deras votum skulle åt saken gifva en an-
nan vändning, än mötesinbjudarne tänkt sig”. 
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14 augusti 1893

Akademiska sommarkurser

Mot slutet av 1800-talet började krafter både inom och utom universiteten 
att propagera för ett närmare samarbete mellan lärosätena och det omgivande 
samhället, inte minst skolvärlden. Det uppfattades som ett slöseri med intel-
lektuella resurser att intressanta föreläsningar vid universiteten endast åhördes 

Föreläsarna vid de första sommarkurserna i universitetshuset 1893.
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av ett ringa antal studenter när de i många fall kunde vara intressanta och 
berikande för landets lärarkår. Under 1800-talets sista decennier hade univer-
sitetens vetenskapliga uppgift därtill kommit att betonas allt starkare, varför 
det ansågs vara en särskild poäng att lärarna kunde följa med i utvecklingen och 
”taga sig ett bad i vetenskapens våg”, som slavisten J.A. Lundell uttryckte det. 

Vid 1892 års folkhögskolemöte i Uppsala uttalades förhoppningen att ett 
närmare samarbete mellan universitet och folkbildning skulle komma till 
stånd. J.A. Lundell tog till sig förslaget, och tillsammans med historikern 
 Harald Hjärne och nordisten Adolf Noreen började han dra upp riktlinjerna 
för ett sommaruniversitet nästföljande sommar. I slutet av våren 1893 kunde 
organisationskommittén utsända inbjudningen till de första sommarkurserna, 
till vilka man hälsade välkomna ”lärare och lärarinnor vid allmänna läroverk, 
flickskolor, folkhögskolor och folkskolor och för öfrigt hvar och en som vill och 
tror sig kunna af vår undervisning draga fördel”. Gensvaret överträffade alla 
förväntningar. Universitetet hade satt en nedre gräns vid 50 deltagare, men det 
faktiska antalet blev omkring 330, varav en dryg tredjedel utgjordes av kvinnor.

I mitten av augusti kunde sommarkurserna invigas i en fullsatt universi-
tetsaula. Förutom kursdeltagarna hade många allmänintresserade slutit upp. 
Eldsjälen J.A. Lundell redogjorde kort för olika praktiska arrangemang, varef-
ter ”Du gamla, du friska” avsjöngs unisont. Fysiologen Frithiof Holmgren höll 
därefter öppningsföreläsningen, vilken han avslutade med att lova auditoriet 
att universitetet under de kommande två veckorna skulle låta dem få ta del av 
det bästa som det hade att erbjuda: ”På 14 dagar hinnes ej mycket, men kur-
serna kunna verka som ett uppfriskande bad med ökad hälsa och lifsmod. Nya 
vägar kunna nog ock stakas ut i hjärnan och igengrodda rensas.” Universitetet 
skulle bli en arena för folkbildningen.

Under de båda följande veckorna var universitetshuset fyllt av sommarkurs-
deltagare, vilka i de olika lärosalarna kunde lyssna till föredrag om så skilda 
ämnen som exempelvis den nya bibelkritiken, fixstjärnorna, däggdjurens liv, 
det svenska statsskicket under reformationen, minnets psykologi, synsinnet 
och Uppsala domkyrkas restaurering. På kvällarna samlades man i nationslo-
kalerna för att utbyta tankar om innehållet i föreläsningarna.

I augusti 1895 genomfördes sommarkurserna för andra gången, och initiati-
vet spred sig snart till Sveriges övriga universitets- och högskoleorter. Under 
1900-talets tre första decennier hölls sommarkurser årligen vid någon av de 
fyra högskoleorterna (Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg) enligt ett rull-
ande schema. Sommarkurserna hölls för sista gången i Göteborg 1931.
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5–7 september 1893

Uppsala möte firas

Högtidsprocessionen på väg mot universitetshuset vid jubileet 1893.

Uppsala möte hade öppnats redan den 25 februari 1593 i den gamla universi-
tetsbyggnaden Academia Carolina. Detta hindrade emellertid inte att 300-års-
jubileet genomfördes 5–7 september 1893, det vill säga exakt samma datum 
som den stora jubelfesten 1877.
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Staden var rikt dekorerad under jubileumsdagarna. Utsmyckningen hade 
tillkommit efter en insamling, till vilken bland andra grosshandlaren Frans 
Otto Törnlund, bankkassören August Haglund, rådmannen K.W. Herdin och 
polismästaren Edward Raab hade lämnat stora bidrag. Precis som vid jubi-
leet 1877 fylldes staden av besökare; denna gång beräknade man att 3 000 
personer anlände enbart från Stockholm. Kungen, kronprinsparet, prinsarna 
 Gustaf Adolf, Wilhelm, Carl och Eugen, liksom storhertigen af Sachsen-Wei-
mar, kronprinsen av Danmark och prins Friedrich Leopold av Preussen fanns 
bland hedersgästerna.

Under den första dagen högtidlighölls det kyrkliga jubileet. Ärkebiskop 
 Anton Niklas Sundberg ledde en minnesgudstjänst i domkyrkan, varefter 
Oscar II mottog studenternas uppvaktning på universitetshusets trappa. Stu-
dentkårens tal hölls av dess ordförande Nathan Söderblom.

Återupprättandet av universitetet stod i fokus under jubileets andra dag. 
I universitetsaulan anställdes en jubelpromotion inom alla fyra fakulteterna. 
Processionen utgick från Östgöta nation. I första ledet gick akademisekretera-
ren med hertig Carls och rådets privilegiebrev av den 1 augusti 1593, vari be-
slutet om universitetets återupprättande tillkännagavs. I aulan framfördes en 
festkantat, författad av Svenska Akademiens ständige sekreterare Carl David 
af Wirsén och tonsatt av director musices Ivar Eggert Hedenblad. Biblioteka-
rien och universitetshistorikern Claes Annerstedt höll högtidsföreläsningen, 
varefter promotionerna vidtog under ledning av promotorerna Anton  Niklas 
Sundberg, Ernst Trygger, Salomon Henschen och Carl Yngve Sahlin. Den 
sistnämnde var både promotor och promovend, eftersom han under akten 
kreerades till juris hedersdoktor – en ära som han delade med bland and-
ra Harald Hjärne, Oscar Alin, David Davidson och Hjalmar Hammarskjöld. 
Bland Filosofiska fakultetens hedersdoktorer märktes Carl Snoilsky, Louis De 
Geer och dennes son geologen Gerard De Geer. Alfred Nobel promoverades 
absens. Under kvällen, då universitetet gav middag på Gillet, genomfördes en 
mycket omfattande illumination i stadens centrala delar, vilken beskådades av 
omkring 15 000 personer. 

Den tredje jubelfestdagen var ägnad studentkårens firande, och den inled-
des med konsert i aulan. Efter lunch höll Harald Hjärne ett högtidstal om 
renässansen och reformationen. Hjärne betraktades på sina håll som alltför ra-
dikal, framför allt i försvarsfrågan, vilket bidrog till att han inte fick uppdraget 
att hålla högtidstalet vid universitetets högtid dagen innan. Bland studenterna 
hade han desto fler anhängare – det hade klart framgått vid försvarsdebatten 
året innan – och genom deras försorg kunde han ändå få komma till tals under 
högtiden. Detta var det första större jubileet som firades i universitetshuset. 
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25 november 1899

Nordisk fest för 1800-talet

Allt sedan skandinavismens glansdagar på 1840-talet hade studenterna vid de 
nordiska universiteten – det ursprungliga initiativet hade kommit från Kris-
tiania – samtidigt firat nordiska fester i början av varje kalenderår. Syftet var 
att fira den kulturella samhörigheten i Norden, bland annat genom att min-
nestal hölls över bortgångna akademiker, författare och kulturpersonligheter. 
Den fornnordiska symboliken var ständigt närvarande; de avlidnas namn skrevs 
i runslingor på runstenar, och förplägnaden bestod av helstekt gris och mjöd. I 
Uppsala genomfördes dessa fester vanligtvis på Gillet. I mitten av 1880-talet, 
då den skandinaviska yran hade avtagit något, beslutade studentkåren att de 
nordiska festerna framdeles endast skulle hållas vart femte år.

Nästföljande nordiska fest genomfördes därför inte förrän i februari 1889. 
Under mellanperioden hade universitetshuset tagits i bruk, varför man be-
slutade att flytta högtidligheten från Gillet till aulan, där trägolvet hade lagts 

Erik Axel Karlfeldt framförde sin dikt ”Vid sekelskiftet” inför 
en stor publik i aulan.
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ut över bänkarna. Flyttningen innebar att betydligt fler deltagare kunde in-
rymmas, omkring 1 000 personer slöt upp. Å andra sidan kunde inte längre 
helstekt gris serveras, inte heller det traditionella mjödet. Kanske bidrog detta 
till att 1894 års nordiska fest återigen hölls på Gillet.

Ytterligare fem år senare var det ånyo dags för en nordisk fest. Vid sekel-
skiftet hade den skandinavistiska konjunkturen återigen svängt. Ingen drömde 
längre om att återupprätta Eiderprogrammet, enligt vilket Eider skulle vara 
Danmarks och Skandinaviens sydgräns, men en nymornad kulturskandina-
vism hade i stället gjort sig gällande. Den danske fysikprofessorn Poul la Cour 
hade på våren 1899 utsetts till ordförande för den nybildade Nordiska fören-
ingen i Köpenhamn, och under den efterföljande hösten genomförde han en 
föreläsningsturné i Sverige i förhoppning att kunna upprätta liknande nordiska 
föreningar. I september 1899 framträdde han inför 600 åhörare på Gillet. Vid 
ett nytt stormöte, också det på Gillet, konstituerades en upsaliensisk nordisk 
förening, till vilken redan från starten slöt sig omkring 300 medlemmar.

Mot denna bakgrund kunde 1899 års nordiska fest, som genomfördes den 
25 november, inte ha kommit mer lägligt. Publikintresset gick inte att ta miste 
på: närmare 2 600 personer trängdes inne i aulan, som var smyckad med gra-
nar och bautastenar. Studentkårens och nationernas fanor hängde ned från 
galleriet. Publiken stod tätt packad i den starka belysningen under den nästan 
fyra timmar långa högtiden, varför såväl luftkvalitet som temperaturförhål-
landen blev outhärdliga. Flera människor svimmade.

Som huvudtalare hade J.A. Eklund och Nathan Söderblom inkallats. De 
båda teologerna var huvudpretendenter till den lediga kalsenianska lärostolen 
i teologisk encyklopedi och teologiska prenotioner. J.A. Eklund, som uppehöll 
professuren under vakansperioden, höll minnestalet över de bortgångna, var-
vid han särskilt dröjde vid Zacharias Topelius och Viktor Rydberg.

Under pausen vidtog servering i förhallen, varefter Erik Axel Karlfeldt 
framförde sin dikt ”Vid sekelskiftet”, vilken sedermera trycktes i Flora och 
Pomona (1906). Nathan Söderblom, som fortfarande var legationspredikant 
i Paris, lämnade sedan en exposé över det slutande seklet. Hans tal möttes 
– liksom Ruben G:son Bergs därefter framförda versifierade hyllning till Fin-
land – av stora bifallsyttringar. ”Först vid 10-tiden”, skrev tidningen Upsala, 
”var den af en ej blott stor utan ock distingerad publik – en betydande mängd 
främlingar hade hitländt – besökta festen till ända.”

Med 1800-talets utgång sattes i praktiken punkt även för skandinavismen, 
även om få anade det under denna kväll i aulan. Den nordiska festen 1899 blev 
den sista stora skandinavistiska manifestationen i Uppsala. Striderna inom den 
svensk-norska unionen blev till slut en alltför stor påfrestning. En sista nordisk 
fest hölls på Gillet 1904, men den blev en blek skugga i jämförelse med den 
ståtliga aulafesten fem år tidigare.
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24 september 1901

Mer vetenskap, inte mindre

Många betydande installationsföreläsningar har hållits från aulans kateder ge-
nom åren. En av de som rönte stor uppmärksamhet var Nathan Söderbloms, 
vilken hölls på hösten 1901 då han tillträdde professuren i teologiska prenotio-
ner och teologisk encyklopedi. Föreläsningen, vars titel var ”Den allmänna re-
ligionshistorien och den kyrkliga teologien”, signalerade att en ny tid var inne. 
Rent konkret innebar detta att ämnet med den något otympliga benämningen 
i praktiken kom att inriktas mot religionshistoria.

Förändringen var emellertid av mer djupgående art. Den nye professorn 
var ung, endast trettiofem år gammal, och han representerade en annan rikt-

Nathan Söderbloms installationsföreläsning markerade ett trendbrott 
inom den upsaliensiska teologin.
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ning än den som dittills varit dominerande inom Teologiska fakulteten. På ett 
symboliskt plan saknade det inte betydelse att ett nytt århundrade just hade 
börjat, i synnerhet då 1800-talets sista decennium hade präglats av djupgående 
motsättningar och konflikter, vilka ytterst rörde teologins ställning som ve-
tenskap. Nya arkeologiska upptäckter och fördjupade filologiska studier hade 
kastat nytt ljus över Israels historia och över bakgrunden till Gamla testa-
mentets berättelser. Till följd av detta uppstod en ny historisk-kritisk rikt-
ning inom exegetiken. Den ledande förkämpen för det nya synsättet var Julius 
Wellhausen. Samtidigt inspirerade andra teologer, främst tysken  Albrecht 
Ritschl, till en radikal omdaning av övriga teologiska discipliner. Nytt och 
gammalt ställdes mot varandra. 

I Uppsala formades det radikalteologiska kotteriet Fritt ur hjärtat kring 
exegeten S.A. Fries och religionshistorikern Nathan Söderblom, vilka båda 
hade studerat Ritschl och Wellhausen. De nya idéerna betraktades på sina håll 
med misstänksamhet, vilken var lättförklarlig med tanke på att Teologiska 
fakultetens professorer också var präster inom Svenska kyrkan. Balansgången 
mellan tro och vetande kunde därför bli vansklig och känslig. S.A. Fries förbi-
gicks vid två professorstillsättningar, eftersom han inte ansågs vara tillräckligt 
renlärig.

När Nathan Söderblom utnämndes till professor 1901 handlade det såle-
des inte bara om ett generationsskifte. Den nye professorn gjorde heller inte 
något för att dölja den omsvängning som skett genom hans tillträde. Hans 
installationsföreläsning inför den fullsatta universitetsaulan blev en kraftfull 
markering av att en ny tid var inne. Han vände sig direkt till sina studenter, 
lyckönskade dem till valet av studiebana, och framhöll att teologins kris be-
rodde på ”den dogmatiska oklarhet och äfven på de maktinträssen, den fåvit-
ska välmening och de förlöpningar och mänskliga lidelser, som på båda hållen 
förvärra krisen och grumla dess verkliga innebörd”, snarare än att vara en kris 
för teologin i sig.

Söderbloms program skulle emellertid inte låta sig realiseras utan kom-
plikationer. Mindre än två år efter installationsföreläsningen försvarade hans 
förste elev, Torgny Segerstedt, sin docentavhandling Till frågan om polyteis-
mens uppkomst – den första teologiska avhandling som rörde ett annat ämne 
än kristendomen. Exegeten Erik Stave framträdde härvid som extraopponent 
och ifrågasatte Segerstedts renlärighet. Majoriteten av Teologiska fakulteten 
följde Staves linje och avhandlingen underkändes som specimen för en do-
centur, eftersom den inte byggde på kristen grund. Beslutet rörde upp starka 
känslor och orientalisten Herman Almkvist möttes av stort bifall när han lät 
en tydlig protest inflyta i sitt promotionstal i universitetsaulan dagen därpå.
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15 februari 1906

Skandinavisk endräkt 
och tvedräkt

Under hösten 1905 avvecklades den svensk-norska unionen efter många års 
slitningar. Unionsbrottet blev ett hårt slag mot den akademiska kulturskan-
dinavismen. Norrmännens vilja att bryta banden med Sverige innebar en på-
frestning på såväl vetenskapliga samarbeten som på personliga vänskapsband. 
De skandinaviskt sinnade svenska universitetsmännen hade svårt att fördra 
att den danska opinionen i huvudsak hade ställt sig på norrmännens sida. Frå-
gan ställdes på sin spets när den danske litteraturkritikern Georg Brandes – på 
inbjudan av Uppsala studentkår – föreläste i aulan i februari 1906.

Vid sitt föregående Uppsalabesök sjutton år tidigare hade Brandes orsakat 
en proteststorm genom sitt tacktal vid Verdandis middag för honom. Den 
gången hade han framträtt på Gillet med tre föredrag om Heinrich Heine; nu 

Georg Brandes drabbades av de svenska kulturskandinavisternas 
besvikelse över unionsupplösningen.
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fick han möjlighet att tala från aulans podium. Det ämne han utlade denna 
gång var den intellektuella förbindelsen mellan Voltaire och Fredrik den store. 
Lika lite som 1889 var det föredraget i sig som var kontroversiellt.

Efter föreläsningen hyllades Brandes vid en kårafton, som hölls i studentkå-
rens lokal i Östgöta nations hus. Föredragshållaren hälsades välkommen av kå-
rens ordförande August Lindh och hundratals studenter, men nästan samtliga 
professorer uteblev från såväl föredraget som den efterföljande kåraftonen. Så-
ren efter unionsbrottet var inte läkta. Hjalmar Haralds, sedermera tongivande 
före trädare för Fosterländska Studentförbundet och unghögern, förklarade i 
en debattartikel att ”det verkliga Sverige” – genom vars själ hade gått ”ett svärd 
under 1905 års sommar” – inte hade tid att hänge sig åt skandinaviska skåltal 
av de slag man kunde förvänta sig vid kåraftonen för Brandes. Hellre än att 
ikläda sig längesedan utslitna ”andliga gångkläder” valde man därför att utebli. 
Den högernationalistiska och antisemitiska tidningen Uplands-Posten, ederad 
av Eugène von Rosen och Mauritz Rydgren, utföll i häftiga utgjutelser över 
såväl ”den danske juden” själv som ”den härvarande judetidningen U.N.T.”. 
Brandes porträtterades i karikatyrform med texten ”Lejonet av Juda”.

Upsala Nya Tidning berömde studenterna för att de, till skillnad från sina 
lärare, förmådde skilja på sak och person: ”Den upsaliensiska universitets-
ungdomen visade i går att den har tillräcklig naturlig och politisk takt för 
att kunna äfven i år deltaga i en fästlig tillställning i närvaro af en fräjdad 
dansk vetenskapsman utan att därför i ringaste mån i ord eller handling träda 
svenska inträssen eller Sveriges ära för nära.”

Brandes själv tog den professorliga demonstrationen med jämnmod. Vid ett 
besök kort därefter hos Frisinnade klubben i Göteborg förklarade han: ”Det 
var så besynnerligt i Upsala, det var en tjugu, trettio framstående genier, som 
höllo sig borta – men det märktes inte alls!”

”Lejonet av Juda.” Antisemitisk karikatyr 
av Georg Brandes, införd i Uplands-Posten 
i samband med hans Uppsalabesök 1906.
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23–24 maj 1907

Linnéjubileet

Linnéjubileet 1807 var den första stora historiska markering som universite-
tet firade i större omfattning. Hundra år senare var det dags igen. Under två 
majdagar var uppmärksamheten riktad mot Uppsala och universitetet, vilket 
hade lockat till sig en rad världsberömda vetenskapsmän. Kungafamiljen an-
lände med tåg från Stockholm. Kung Oscar II och kronprinsessan Victoria var 
på grund av sjuklighet förhindrade att närvara, så även den höggravida prin-
sessan Margareta. Kronprins Gustaf deltog däremot i Linnéfirandet, liksom 
prins Gustaf Adolf och prinsarna Carl och Eugen. Den sistnämnde kreerades 
för övrigt till hedersdoktor under Linnéfesten.

Dukningen vid Linnéfesten i universitetsaulan 1907.
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Jubileet satte sin prägel på hela staden, som överallt var dekorerad med 
flaggor, blommor och växter. Mest anslående var de fyra elefantliknande gran-
rispyloner med vilka Nybron utsmyckades. Universitetets Linnéfest ägde rum 
i aulan. Hugo Alfvén hade i januari 1907 fått i uppdrag att komponera en 
jubelkantat, till vilken Erik Axel Karlfeldt hade åtagit sig att författa texten. 
Men Karlfeldt, skriver Alfvén i minnesboken Tempo furioso (1948), ”satt i för-
tvivlan vid sitt skrivbord och gnuggade sina geniknölar, men han måtte inte 
ha gnuggat tillräckligt hårdt, ty uppslaget uteblev”. Planerna fick revideras, 
och i sista stund åtog sig Alfvén att i stället skapa en akademisk festouvertyr, 
mindre av inspiration för uppgiften än av lojalitet mot universitetet. När väl 
Karlfeldt hade sluppit tvånget att författa en kantat förefaller hans skaparkraft 
ha infunnit sig på nytt. På jubileumsdagen införde han dikten ”Blommornas 
kärlek” i Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning, vilken direkt anknyter till 
några av Linnés skrifter. Långt senare infördes dikten i samlingen Flora och 
Bellona (1918).

Alfvén å sin sida färdigställde ouvertyren, en ”Uppsalarapsodi”. För att lätta 
upp stämningen insmög han Carl Michael Bellmans ”Joachim uti Babylon” 
(Fredmans sång nummer 41) och snapsvisan ”Hur länge skall på bordet den 
 lilla halvan stå?” Detta togs inte väl emot på alla håll. Alfvén har själv omvitt-
nat att rektor Henrik Schück blev rasande arg – och ilskan höll sig. När Alfvén 
tre år därefter utsågs till director musices reserverade sig Schück under ut-
trycklig hänvisning till dennes insats vid Linnéjubileet.

Det var emellertid inte bara Hugo Alfvén som förargade Schück. I egenskap 
av rektor mottog han hälsningar från en rad universitet och akademier, men 
han vägrade att ta Svenska Akademiens ständige sekreterare Carl David af 
Wirsén i hand, väl medveten som han var om dennes intriger för att förhindra 
hans inval i Akademien.

Linnépromotionen genomfördes under fredagen den 24 maj. Promotio-
nen hölls, precis som brukligt under 1800-talet, i domkyrkan. Skälet var av 
praktisk natur. Under dagen skulle trägolvet inläggas i universitetsaulan, där 
middag och bal skulle hållas under kvällen. Monteringen var tidskrävande 
och det var omöjligt att hålla promotion på förmiddagen och servera middag 
samma dag. Till hedersdoktorer inom Juridiska fakulteten utsågs bland andra 
landshövdingen Per Johan Bråkenhielm och Carl Axel Reuterskiöld. Den sist-
nämnde var professor i juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell 
privaträtt, men hade disputerat vid Filosofiska fakulteten. Zoologen Tycho 
Tullberg och badläkaren Lars Georg Dovertie fanns bland de medicinska he-
dersdoktorerna. Bland dem som kreerades till filosofie hedersdoktorer kan, 
förutom prins  Eugen, nämnas den brittiske botanisten Francis Darwin (son 
till Charles), Selma Lagerlöf, Fridtjuv Berg, Hjalmar Lundbohm, Allvar Gull-
strand, Alfred Jensen och Gustav Sundbärg. 



LINNéJUBILEET 57

Linnéjubileet lockade en rad världsberömda vetenskapsmän till Uppsala. 
Särskild uppmärksamhet tilldrog sig den tyske naturforskaren och darwinis-
ten Ernst Hæckel. I naturforskarnas ögon markerade hans närvaro en välbe-
hövlig kontrast till ärkebiskop J.A. Ekman, som hade sett till att ett stort antal 
teologie doktorer kreerades. 

Omkring 350 personer deltog i promotionsmiddagen i aulan. Samtliga bord 
var prydda med blommor och Linnébyster i gips. Efter middagen följde stu-
dentbal i aulan med omkring 1 000 deltagare. I praktiken var denna ett slags 
improviserad kårbal, men den brukar inte inräknas i ordningsföljden över de 
ordinarie kårbalerna. Carolina Rediviva visade en exposition med Linnéma-

Menybladet till banketten i aulan innehöll teckningar av konstnären Olle Hjortzberg.
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nuskript, däribland universitetets inskrivningsmatrikel för september 1728, 
där Linné skrivit sitt eget namn. Kungl. Vetenskaps-Societeten anordnade en 
utställning med Linnéporträtt på Uplands nation, vilken utgjorde grunden till 
Tycho Tullbergs volym Linnéporträtt, en av de skrifter som utkom med anled-
ning av jubileet.

Selma Lagerlöf kreerades till hedersdoktor såsom första kvinna i Sverige under Linnépromo-
tionen 1907. Här hyllas hon av upsaliensiska skolbarn under en av jubileumsdagarna. Bredvid 
henne står rektor Daniel Viotti.



59

q

7–8 maj 1909

Spelmän och folkmusik

Under 1870-talet uppstod en livaktig landsmålsrörelse bland Uppsalas stu-
dentnationer, där särskilda landsmålsföreningar inrättades med syftet att kart-
lägga dialekter, ordspråk, sägner och folkvisor i de respektive hembygderna. 
Nordisten J.A. Lundell konstruerade ett landsmålsalfabet och en vetenskap-
lig tidskrift började utgivas (från 1904 under namnet Svenska landsmål och 
svenskt folkliv), men den egentliga landsmålsrörelsen blev kortlivad. 

Intresset för hembygdernas folkkultur vaknade emellertid till liv på nytt 
inom nationerna efter sekelskiftet 1900. År 1905 bildades Norrländska stu-
denters folkbildningsförening, vars målsättning var att sprida kunskap om 

Deltagarna i den andra spelmanstävlingen i Uppsala 1912 fotograferade utanför universitetshuset.
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hembygdens historia, språk och kultur. Södermanlands-Nerikes nation ord-
nade från och med 1907 hembygdskurser i sina båda hemlandskap. Året därpå 
arrangerade Värmlands nation motsvarande kurser i Filipstad.

Vid Uplands nation fick den nya hembygdsrörelsen starkt fäste. Som ett led 
i arbetet för att befrämja den uppländska folkmusiken arrangerade nationen i 
maj 1909 för första gången spelmanstävlingar i Uppsala. De allra första tävling-
arna av detta slag hade genomförts 1906 på Gesundaberget med Anders Zorn 
som organisatör. Ett av Zorns syften var att sätta de lokala spelmännen i för-
bindelse med folkmusikupptecknaren Nils Andersson. Musicerandet skulle 
kombineras med etnologiskt fältarbete.

På hösten 1908 åhörde den för allmogekultur mycket intresserade anglisten 
Axel Erdmann en föreläsning av Nils Andersson rörande svensk folkmusik. 
Erdmann fick härvid inspiration till att arrangera spelmanstävlingar i Upp-
sala. Tillsammans med landssekreteraren Knut Hamilton formade han en 
organisationskommitté för detta ändamål, vari som övriga ledamöter ingick 
Uplands nations inspektor Nathan Söderblom, skolmannen Daniel Viotti, uni-
versitetets tillförordnade director musices Wilhelm Lundgren, lektorn August 
 Schagerström och landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld.

I januari 1909 utgick en kallelse till ”en täfling för uppländska allmogespel-
män, företrädesvis på fiol, nyckelharpa, klarinett och flöjt”. Även andra instru-
ment var tillåtna, dock inte dragspel och munspel. Intresset var stort; omkring 
hundra spelmän hörsammade kallelsen. Under två majdagar genomfördes 
tävlingen på Uplands och Västmanlands-Dala nationer. På kvällarna gavs all-
männa konserter i lärosal X i universitetshuset. Biljetterna var slutsålda långt 
i förväg och endast ett fåtal av alla dem som ville uppleva folkmusiken kunde 
beredas plats. Av Upsala Nya Tidnings referat framgår att publiken inte blev 
besviken: ”Applådernas liflighet var väl som störst vid lördagens uppvisning. 
Sådana åskor har säkert lärosal X aldrig förr upplefvat. Och så mycken upp-
sluppen, frisk munterhet troligen ej häller. Inte ens de allvarligaste bland de 
många närvarande honoratiores kunde undgå att skina upp inför den oemot-
ståndliga lifsglädje, som strömmade ut från de ystra låtarna.”

Efter lördagskonserten genomfördes prisutdelning i universitetshusets för-
hall, vilken var illuminerad och prydd med växter. På söndagen anordnades 
två likaledes utsålda extrakonserter i läroverkets aula, vilken rymde dubbelt 
så många åhörare som lärosal X. Bland de medverkande spelmännen märktes 
Per Persson Menlös och Hjort Anders Olsson.

Trots att organisationskommittén betalade kost, resor och logi för alla täv-
lingsdeltagare gjorde det stora publikintresset att det ekonomiska utfallet blev 
förnämligt. Överskottet gjorde det möjligt att planera för nya spelmanstäv-
lingar, vilka genomfördes i augusti 1912.
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11 oktober 1910

Allvarsord i sedlighetsfrågan

Uppsala Sedlighetsförening var avsomnad sedan länge, men den stridsfrå-
ga som föranlett dess bildande 1880 var aktuell ännu efter flera decennier. 
Sal X i universitetshuset fylldes hösten 1910 till sista plats när Carl Gustaf 
Santesson, tidigare Uppsalamedicinare, nu professor i farmakodynamik och 
farmakognosi vid Karolinska Institutet, föreläste över ämnet ”Om sedligt 
ansvar”.

Carl Gustaf Santesson utgav senare sitt tal om ”fosterlandets 
sedliga kraf på studenterna” i pamflettform.
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Santesson var känd för att gärna rycka ut till sedlighetens försvar, till ex-
empel genom sin pamflett En folkfara (1910), och han var inte nödbedd denna 
gång heller. Könsdriften hos mannen var, enligt spridd uppfattning, så stark 
att den inte gick att hålla tillbaka och som bevis härpå anfördes gärna såväl 
djuren som primitiva naturfolk. Santesson var emellertid av annan mening. 
Könsdriften hos naturfolken var, menade han, betydligt mer inskränkt än hos 
befolkningen i mer civiliserade länder.

Den materiella utvecklingen hade således, beklagligt nog, inte åtföljts av 
motsvarande utveckling av sedligheten; det förhöll sig snarast tvärtom. Någon 
anledning att misströsta fanns dock inte, underströk Santesson: ”Vi få emel-
lertid ej tvifla på att den intellektuella kulturen i förbund med den sedliga 
kan bidraga till samhällelig lycka.” Det gällde därför att inskärpa ”sedlighetens 
bud”, särskilt hos de unga, vilka av tradition var mest mottagliga för nya tän-
kesätt och tendenser med liberal, radikal eller socialistisk karaktär.

Det bästa sättet att motverka hoten om ”nationell förintelse” var genom att 
ta upp kampen för självbehärskning. Avhållsamhet utanför äktenskapet borde 
vara en självklarhet. Inom äktenskapet var det varken möjligt eller rimligt att 
uppställa några regler, ”men säkert är, att en större afhållsamhet är bäst”. Detta 
var inte en privatsak. Ur ett större perspektiv var svenska folkets framtid av-
hängigt av hur var och en valde att leva sina liv. Så var det ett stort nationellt 
problem att nativiteten var avtagande samtidigt som antalet ingångna äkten-
skap var litet. Sverige var därtill ett av de länder med flest barn födda utanför 
äktenskapet.

Santesson talade inför meningsfränder och hade publiken på sin sida. ”Det 
präktiga föredraget mottogs af åhörarna med kraftigt bifall”, rapporterade tid-
ningen Upsala.
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18 mars 1911

En ny filosofi

Det mesta av verksamheten i det stora universitetshuset rymde naturligtvis 
vetenskap i olika former, framför allt föreläsningar, disputationer, diskussio-
ner, installationer, promotioner och så vidare. En del blev särskilt omtalade, 
både i samtiden och efteråt. 

Bland de professorsinstallationer som ägt rum torde Axel Hägerströms 1911 
vara en av de mest omtalade. Det berodde på att hans föreläsning innehöll en 
vetenskaplig nyhet. Han proklamerade nämligen en ny filosofi, som definitivt 
gjorde slut på den gamla Boströmska filosofin. Den nya skulle så småningom 
kallas Uppsalafilosofin eller, med särskild hänsyftning på Hägerström, ”värde-

Axel Hägerström gjorde upp med idealismen.
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nihilism”. I installationsföreläsningen ”Om moraliska föreställningars sanning” 
hade den ännu icke något namn, men den åhördes säkert med stort intresse av 
”en synnerligen talrik, huvudsakligen akademisk publik”.

”Herodotos berättar”, började Hägerström, ”att perserkonungen Darius till 
greker, som vistades vid hans hov, riktade den frågan: För vilket pris skullen I 
vilja förtära liken av edra förfäder? För intet pris i världen, blev svaret. Darius 
lät då framkalla närvarande företrädare för en indisk stam, hos vilken det som 
grekerna avskydde gällde som sed, och frågade dem, för vilket pris de ville 
bränna liken av sina fäder. De avböjde kraftigt varje tanke på något så rysligt. 
Författaren gör härav den användningen, att om man förelade människorna 
alla möjliga bruk till utväljande av de vackraste, skulle var och en uttaga de 
hos honom själv rådande.”

Så långt kunde nog alla i den talrika publiken hänga med, särskilt om man 
kunde sin Fröding (som för övrigt dött en månad tidigare). I dikten ”Vad är 
sanning?” återfinner man de berömda raderna: ”Det, som är sanning i Berlin 
och Jena,/ är bara dåligt skämt i Heidelberg.”

Efter att ha anfört ytterligare några slående exempel på variationerna i mot-
sättningarna i de moraliska begreppen under gångna tider, kom Hägerström 
så in på sin egen tids samhälle och påvisade motsättningarna mellan de olika 
sociala klassernas moraliska åskådningar. Storstrejken låg mindre än två år 
tillbaka i tiden. Han pekade på ”den pågående förbittrade striden mellan, som 
det heter, kapital och arbete”, där man sätter den enskildes rättigheter att sluta 
lagliga avtal mot hans skyldighet ”att tillgodose den klass’ intresse, med vilken 
han är solidarisk”. 

Hägerström tog vidare upp exemplet med äganderättens moraliska halt. Å 
ena sidan betraktades den enskilde som moraliskt berättigad till det som han 
inom lagens råmärken förvärvat. Å andra sidan ansågs den inkomst man får 
utan eget arbete innebära en kränkning av den verkligt arbetandes rätt till 
hela arbetsproduktens värde. 

Här kan man verkligen tala om en socialt medveten filosof. Genom att ana-
lysera olika frågor i nutiden aktualiserade han svårigheten att tala om rätt 
och fel i moraliska diskussioner. Det utmynnade i slutsatsen att moraliska 
föreställningar varken kunde sägas vara sanna eller falska. Men detta betydde 
på intet sätt att vi borde lämna alla gängse sederegler och endast ta hänsyn till 
våra egoistiska intressen. Det betyder bara, säger filosofen, ”att moralvetenska-
pen icke kan vara en lära i moral, utan blott en lära om moral”.
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20–21 september 1913

Fest för Uppsalasången

Studentsångare i aulan under jubileet den 21 september 1913.

Under två dagar i september 1913 firades under ståtliga former Uppsalasång-
ens hundraårsjubileum. Dateringen av dess födelse till ett specifikt år var inte 
helt självklart. Redan 1809 hade den nye director musices Johann Christian 
Friedrich Hæffner fått konsistoriets tillåtelse att undervisa de studerande i 
sång. Tre år senare, 1812, inrättades studentbeväringen, och denna behövde 
en beväringsvisa. Följande år utgav Per Daniel Amadeus Atterbom ”Sång för 
den exercerande studentcorpsen 1813” (”Samloms, Bröder”), vilken tonsat-
tes av Hæffner för fyrstämmig manskör. Gottfrid Kallstenius, den drivande 
kraften bakom sångarjubileet 1913, uteslöt inte att kvartettsång hade före-
kommit tidigare, men han ansåg bevisat att ”Samloms, Bröder” var den första 
kvartettsång, som framfördes utomhus i Uppsala, nämligen vid studenternas 
exercis den 30 maj 1813. Därigenom kunde den med skäl betraktas som ”ut-
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gångspunkten för den studentsång, som blivit karakteristisk för upsalastu-
denterna”.

Sångarfesten 1913 satte sin prägel på staden, som var flaggprydd under båda 
dagarna. En rad gamla sångare hade återvänt till Uppsala för att återuppliva 
gamla minnen. Såväl under lördagen som söndagen anordnades aulakonserter, 
vilka inleddes med att skalden och tidningsmannen Erik Natanael Söderberg 
uppläste en av honom författad ”Prolog”, som i patriotisk anda återkallade 
minnet av 1800-talets framgångsrika sångarfärder. Den andra strofen löd:

I denna svenskhet, som sitt märke tryckte
på allt du gifvit från din första stund,
bor hemligheten i det stolta rykte,
som bar ditt namn hart när kring jordens rund,
när segerpris du tog i guld och lager
åt ungdomsskarorna från Fyris’ stad,
som fördes an af sådana korager
som Oscar Arpi, Ivar Hedenblad.

Kung Gustaf V anlände till Uppsala på söndagsförmiddagen för att åhöra den 
andra konserten. Drottning Victoria reste med ett senare tåg för att delta vid 
jubileumsmiddagen, som gavs på Norrlands nation. Denna byggnad var illumi-
nerad och försedd med en transparang utvisande årtalen 1813 och 1913.

I samband med jubileet utgav Gottfrid Kallstenius historiken Blad ur Upp-
salasångens historia (1913). Sedan dess har emellertid historieskrivningen revi-
derats och Uppsalasångens födelse har flyttats fem år tillbaka i tiden. Den 24 
oktober 1808 hyllade nämligen studenterna fältmarskalken Mauritz Klings-
por, som gästade landshövdingen på Uppsala slott på sin väg mot finska kriget. 
Under denna sångaruppvaktning framförde studenterna ”Under Svea banér”, 
tonsatt av Hæffner och med text av Samuel Ödmann. Denna händelse räknas 
numera som startpunkt, varför 200-årsminnet av Uppsalasången firades den 
24 oktober 2008 med högtidlig sångarmarsch från Norrlands nation till Upp-
sala slott via Skytteanum och Odinslund.
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26 september 1913

Biskop Eklund 
och Sveriges hälsa

På våren 1901 fick den kristna studentrörelsen i Uppsala en gemensam led-
ning när Uppsala Kristliga Studentförbund bildades som en sammanslagning 
av Lördagsföreningen, Studentmissionsföreningen, KFUM:s studentavdelning 
och Svenska nationalavdelningen av Akademiska Frivilliges Missionsförbund i 
Uppsala. Den sammanslagna föreningen blev en betydande opinionsbildande 
kraft i Uppsala under 1900-talets första decennier, särskilt från och med 1905, 
då den började organisera offentliga föreläsningar kring aktuella problem.

Biskop J.A. Eklund efterlyste ett nationellt och kristligt  
uppvaknande i Sverige.
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Inom Uppsala Kristliga Studentförbund växte den så kallade ungkyrko-
rörelsen fram under åren 1907–09. Manfred Björkquist blev rörelsens central-
gestalt och han författade dess programskrift Kyrkotanken (1909). Ungkyrko-
rörelsen ville omdana Svenska kyrkan till en verklig folkkyrka, slagordet var 
”Sveriges folk – ett Guds folk”. J.A. Eklund, biskop i Karlstads stift, blev en av 
rörelsens mest betydande inspiratörer. Han ansåg att Sveriges folk, precis som 
en gång Israels, blivit ett av Gud särskilt utvalt redskap, till exempel i form av 
Gustaf II Adolfs korståg för lutherdomen under trettioåriga kriget. Eklunds 
”Till de unga” (”Fädernas kyrka”), vilken tonsattes av Gustaf Aulén, blev en 
kampsång för ungkyrkorörelsen.

Hösten 1913 hade Uppsala Kristliga Studentförbund inbjudit J.A. Eklund att 
tala i föreningens regi. Framträdandet skedde i lärosal X och ämnet var ”Kris-
tendom och nationell hälsa”. Biskop Eklund skrädde inte orden när han från 
talarstolen utlade sin syn på det andliga eller det politiska tillståndet i landet. 
Han inledde med att behandla frågan huruvida Sverige var sjukt, vilken han 
besvarade jakande efter en genomgång av den samtida svenska litteraturen. 
Framför allt Selma Lagerlöfs och Gustaf Frödings författarskap uppvisade 
många beklämmande exempel på svenska folkets förklening och feminisering.

Dessvärre såg det lika illa ut i verkligheten. Beväringsmönstringarnas fy-
siska och andliga kvalitet sjönk för varje år. Folket var håglöst, politikerna 
skrala, kungamakten undergrävd och regeringen sammansatt av svaga begåv-
ningar, vars visioner inte sträckte sig längre än till nästa val. Verdandisterna 
hade under trettio års tid fått sprida sin fördärvliga förkunnelse i samhället, 
ibland rentav understödda av ”akademiskt tillsatta professorer”. Den dekadens 
som rådde utgjorde en parallell till läget före 1809. Inte förrän kristendomens 
ande återigen hade genomträngt folkets sinnen var en verklig förbättring av 
sakernas tillstånd att vänta, framhöll biskop Eklund i sin avslutning.

Upsala Nya Tidning, som utförligt refererade föredraget, förmodade att det 
”på en stor del af åhörarna gjorde ett mycket pinsamt intryck”. Tidningen rik-
tade i första hand sin kritik mot universitetet för att det hade upplåtit lärosal 
X åt ”den ungkyrkliga rörelsens främsta ledare”, och därmed frångått princi-
pen om att politiska tal inte fick förekomma i universitetshuset. Tidningen 
fortsatte: ”För vår del ha vi gifvetvis inget emot, att universitetssalarna upplå-
tas äfven åt politiska talare, men i så fall äfven åt dem, som kunna tänkas un-
derkasta de af biskop Eklund uttalade åsikterna en kritik. Sker ej detta, torde 
man ha rätt att vänta, att denna pretentiösa och smaklösa prelat en annan gång 
hänvisas att servera sin slarfsylta på anspråkslösare lokaler.”

Upsala Nya Tidning och dess redaktör Axel Johansson fullföljde kritiken 
året därpå, då J.A. Eklund var en av huvudkandidaterna vid ärkebiskopsvalet 
efter J.A. Ekmans bortgång.
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6 februari 1914

Aulafest för bondetåget

Rektor Henrik Schück välkomnade deltagarna i bondetåget i aulan.

Försvarsfrågan stod i den politiska debattens centrum under 1910-talets första 
år. År 1911 hade liberalen Karl Staaff blivit statsminister för andra gången. Han 
hade gått till val på ett kontroversiellt program, vilket innehöll nedskärningar 
av kostnaderna för försvaret. I november 1913 hade ett antal uppländska lant-
män, med grosshandlaren J.E. Frykberg och godsägaren Uno Nyberg i spetsen, 
tagit initiativ till ett bondetåg, vilket skulle uppvakta kungen och uttrycka 
sitt stöd för försvarsrörelsen. Den 6 februari uppvaktades Gustaf V av 30 000 
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bönder, inför vilka kungen höll sitt berömda borggårdstal, där han förklarade 
att försvarsfrågan måste lösas ”nu, ofördröjligen och i ett sammanhang”.

Borggårdstalet ledde inom några dagar till en konstitutionell kris, men den 
6 februari dominerade de fosterländska känslorna. Efter kungauppvaktningen 
hölls en fest på Skansen för bondetågets deltagare, varvid Sven Hedin och 
 Oscar Montelius framträdde som talare. Många av deltagarna valde dock att 
resa hem omedelbart efter uppvaktningen på slottet. Eftersom de första ini-
tiativen till bondetåget hade kommit från Uppland var det åtskilliga av dessa 
som på återresan passerade Uppsala. Uplands nations kuratorer hade i förväg 
anhållit hos rektor Henrik Schück att dessa deltagare i bondetåget skulle in-
bjudas till fest i universitetshusets aula. Gensvaret blev stort; bondetågsdel-
tagarna fyllde aulan till sista plats. Festen inleddes kvart över åtta, då Orphei 
Drängar under Hugo Alfvéns ledning tågade in sjungandes ”Stå stark du ljusets 
riddarvakt”.

Rektor Schück trädde därefter fram för att tala till auditoriet. Han förkla-
rade att det under dagen hade gått en ”vårvind genom Sveriges alla bygder”, 
vilken hade kunnat förnimmas även av dem som ”icke kunnat eller haft rätt 
att deltaga i edert tåg”. Bondetåget karakteriserade han som ett ”varsel om en 
bättre tid”, och för Uppsala universitet var det därför särskilt glädjande att 
konstatera ”att det är uplänningar, som gått i spetsen för och tagit initiativet 
till denna rörelse”. Upplänningarnas upprop hade spritt sig över landet och 
Schück ansåg inte att man kunde ignorera eller ringakta ”en dylik opinions-
yttring”.

Schücks tal mottogs med livligt bifall av bondetågsmännen. OD framför-
de biskop Thomas’ frihetssång och ”Hör oss Svea”, varefter hemmansägaren 
 Anders Ersson från Björklinge uttryckte deltagarnas stora tacksamhet för det 
vänliga mottagandet vid universitetet. Han tackade särskilt rektor Schück och 
landshövdingskan Hammarskjöld, innan han utbringade ett fyrfaldigt leve för 
konungen och fäderneslandet. ”Sedan lefveropen förklingat”, rapporterade tid-
ningen Upsala, ”bröt en bifallsstorm lös, och applåderna och bravoropen tyck-
tes aldrig vilja taga slut.” Festen avslutades med att ”Du gamla du fria” avsjöngs 
unisont av ett stående auditorium. Deltagarna i bondetåget fick sedan tillfälle 
att bese de olika rummen i universitetshuset, innan de fördes till väntande 
sexa i studentkårens lokal.
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31 oktober 1917

Reformationsjubileet

Högtidsprocessionen på väg från universitetshuset till domkyrkan den 31 oktober 1917. 

Den 31 oktober 1517 skulle enligt traditionen Martin Luther ha offentliggjort 
sina nittiofem teser med kritik mot avlatshandeln i Wittenberg. Händelsen 
räknades som reformationens startpunkt och dess 400-årsminne firades av 
både universitet och kyrka i Uppsala den 31 oktober 1917. Kungaparet, kron-
prinsparet, prins Carl, prins Eugen, statsministern, utrikesministern, krigsmi-
nistern och riksdagens båda talmän hade alla kommit till ett regngrått men 
flaggprytt Uppsala för att delta vid jubileumsgudstjänsten i domkyrkan och 
den efterföljande minnesfesten i universitetsaulan. Precis som 1893 var detta 
en både kyrklig och akademisk högtid.
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Jubelprocessionen med studentkårens fanborg i spetsen formerades i uni-
versitetshuset före avmarschen ned till domkyrkan. Här ingick, förutom stu-
denterna och akademistaten, bland annat Bibelkommissionen samt företrä-
dare för länet, staden och officerskåren.

Efter gudstjänsten höll Nathan Söderblom högtidstalet, varefter Bibelkom-
missionens sekreterare biskop John Personne till Gustaf V överlämnade det 
första tryckta exemplaret av den nya bibeln (1917 års bibel). Därmed avsluta-
des formellt det bibelöversättningsarbete som under Gustaf III hade påbörjats 
mer än 140 år tidigare.

Universitetets rektor Henrik Schück höll högtidstalet under den efterföl-
jande reformationsfesten i aulan. Han noterade därvid att den första känslan 
som infann sig, då man firade minnet av reformationen, var ”en beklämmande 
känsla av förgänglighet i alla mänskliga strävanden, känslan av de mänskliga 
idéernas svaga livskraft, ty vända vi oss till reformatorerna själva och spörja 
dem om innebörden i den rörelse för vars framgång de satte in hela sin tim-
liga välfärd, så blir säkerligen svaret ett sådant, att det mycket litet berör en 
modärn människas tanke- och känsloliv”. Trots att 1500-talets teologiska tvis-
ter kunde kännas avlägsna underströk Schück att detta endast gällde formen, 
inte innehållet. I själva verket var det samma stora frågor som mänskligheten 
ständigt haft att ta ställning till, endast tolkningen varierade över tid: ”Luther 
och hans samtida tolka därför innebörden av reformationen på sitt sätt, vi 
tolka den på vårt sätt, och kommande århundraden skola helt visst åter välja 
andra uttryck.”

Reformationsfesten markerade ett slags slutpunkt på Henrik Schücks långa 
rektorat. På våren 1918 efterträddes han av historikern Ludvig Stavenow.

Henrik Schücks högtidstal 
 Reformation och renässans utgavs i 
Verdandis skriftserie 1918, samma 
år som Schück lämnade rektoratet. 
Skriftseriens omslag var utformat 
av konstnären Carl Larsson.
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28 maj 1921

Indisk filosof på besök

I slutet av maj 1921 kom den indiske författaren och filosofen Rabindranath 
Tagore, 1916 års Nobelpristagare i litteratur, till Stockholm för att hålla sin 
Nobelföreläsning. Olika uppgifter cirkulerade om att han önskade utsträcka 
sitt Sverigebesök till att även omfatta Uppsala men så såg det inte ut att bli.

På kvällen den 27 maj nåddes man emellertid i Uppsala av beskedet att 
Tagore trots allt tänkte besöka staden under den instundande förmiddagen. 
Med några timmars varsel ställdes man därmed inför uppgiften att organisera 
ett mottagande värdigt den prominente gästen. Studentkårens insats var som 

Nobelpristagaren Rabindranath Tagore och ärkebiskop Nathan Söderblom utanför universi-
tetshuset.
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vanligt nödvändig, varför universitetet försökte komma i kontakt med dess 
ordförande Henrik Cornell, sedermera bemärkt konsthistoriker. Denna afton 
ledde denne emellertid ett sammanträde inom kårens direktion, och mötet 
drog ut på tiden. Strax före midnatt kom vaktmästaren in med en lapp med 
budskapet att Cornell å det snaraste skulle ringa upp ärkebiskop Söderblom 
– oavsett hur sent det än skulle bli. Cornell drog sig undan och fick beskedet 
att han förväntades organisera och leda en studentuppvaktning för Tagore 
instundande förmiddag.

Tagore anlände med bil från Stockholm. I hans entourage ingick hans son 
och grevinnan Fanny von Wilamowitz-Moellendorff, skriftställare och syster 
till Carin Göring över vilken hon författade en levnadsteckning. Tagore mot-
togs av Söderblom som visade domkyrkan. Åtskilliga Uppsalabor hade begivit 
sig ut för att få en skymt av Tagore, vars yttre, profetliknande apparition – fot-
sid indisk dräkt och långt vitt skägg – säkerligen gjorde ett exotiskt intryck.

I universitetshusets förhall hälsades Tagore av studentkåren. Orphei Dräng-
ar hyllade under Gunnar Norléns ledning den långväga gästen genom att fram-
föra ”Vårt land” och ”Uti vår hage”. Sedan var det dags för Cornells i all hast 
ihopskrivna hälsningstal å studenternas vägnar, vilket framfördes på franska. 
Till tonerna av ”Studentsången” infördes Tagore därefter i universitetsaulan, 
där han välkomnades av rektor Ludvig Stavenow. Skalden höll sedan ett kort 
föredrag, i vilket han i allegoriska ordalag prisade ungdomens sanningssökande 
och uttryckte sin glädje över att ha fått möta studenterna i Uppsala.

I sina memoarer har Henrik Cornell återkallat denna minnesbild: ”Tago-
res tal i aulan gjorde ett egenartat intryck. Inte på grund av innehållet, som 
var banalt och intetsägande utan genom röstens höga sopran och rytmen. Ja, 
rytmen utmärktes av varannan eller var tredje stavelses våldsamma överbe-
toning, vilken han understödde genom att just vid dessa accenter med kraft 
slå armbågarna i sidorna liksom för att pressa luften ur lungorna.” Talaren 
knöt sina händer sedan han avslutat sitt föredrag, vilket publiken applåderade 
hjärtligt.

Efter talet besåg Tagore fakultetsrummen och den stora folksamlingen i 
universitetsparken kunde skymta hans gestalt från altanen i kanslersrummet. 
Under återresan till Stockholm gjorde han uppehåll på Sigtunastiftelsen, där 
han sammanträffade med Manfred Björkquist.
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6 november 1921

Universitetsbiblioteket 300 år

Det årliga 6 november-firandet kom 1921 att domineras av universitetsbiblio-
tekets 300-årsjubileum, vilket uppmärksammades genom en högtidlig min-
nesfest i universitetsaulan. Den fullsatta festlokalen var smyckad med gröna 
växter och i fonden var Gustaf II Adolfs byst placerad. Den akademiska pro-
cessionen anfördes av universitetets rektor Ludvig Stavenow, dess prorektor 
Ulrik Quensel, kronprins Gustaf Adolf, ecklesiastikminister Olof Olsson, 
universitetskanslern Carl Swartz samt prokanslern Nathan Söderblom. Bland 
honoratiores märktes, som sig bör, en rad biblioteksmän: de emeriterade över-
bibliotekarierna Claes Annerstedt, Leonard Bygdén och Aksel Andersson, 
riksbibliotekarien Isak Collijn och hans företrädare E.W. Dahlgren, företrä-

Carolina Rediviva vid tidpunkten för jubileet.
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dare för biblioteken vid universitetet i Lund, högskolan i Göteborg, Veten-
skapsakademien och Nobelinstitutet.

Rektor Ludvig Stavenows högtidstal antog formen av en rundmålning av 
Gustaf II Adolfs insatser. Han konstaterade att universitetsbibliotekets till-
komst endast var en liten del av kungens arbete för att förstärka lärosätet. För 
samtiden gick detta förmodligen obemärkt förbi, beslutet att inrätta ett bib-
liotek blev av desto större betydelse för ”universitetets och den fosterländska 
odlingens följande utveckling”.

Efter Stavenows tal framförde Allmänna Sången ”Vårt land” och ”Hör oss, 
Svea”, varefter överbibliotekarien Markus Hulth lämnade en utförlig tillbaka-
blick på universitetsbibliotekets 300-åriga historia. Han noterade att biblio-
tekets och universitetets utveckling under det senaste seklet erbjöd många 
paralleller. I båda fallen finansierades verksamheten långt fram i tiden av egna 
medel. De första statsanslagen till biblioteket utbetalades inte förrän 1834, 
och ännu 1894 uppgick detta blott till 1 500 kronor per år. Därefter hade 
anslaget höjts i olika omgångar, och Hulth erkände med tacksamhet att biblio- 
tekets krav ”gemenligen mött förståelse och beaktande, vare sig det gällt in-
köpsanslag, förstärkning av arbetskrafterna eller byggnadsfrågor”. Likafullt 
var det med viss oro som överbibliotekarien blickade framåt, och han till-
lade: ”Att penningvärdets fall genom världskrigets inverkan i närvarande stund 
dock betänkligt rubbat institutionens ekonomi och så starkt kringskurit dess 
möjlighet att fylla sin uppgift, att snar och kraftig hjälp är av nöden, det är ett 
faktum, som jag ej anser mig berättigad att fördölja.” Ytterst var biblioteket 
beroende dels av statsmakternas och enskilda donatorers fortsatta välvilja, 
dels av bibliotekstjänstemännens nitiska och oegennyttiga arbete om det även 
i framtiden skulle kunna förverkliga den tanke ”som ligger i de ord Eric Ben-
zelius insatte i bibliotekets exlibris: iatreion psyches, tanken på biblioteket 
som en själens hälsoanstalt, en plats där människoanden vinner sundhet och 
styrka”.

Efter talet mottog Markus Hulth en rad gåvor och hälsningar från andra 
bibliotek, varefter procession uttågade till tonerna av Oskar Lindbergs ”Fest-
polonäs”. Aulahögtiden följdes sedan av jubileumsmiddag på Gillet.

I samband med universitetsbibliotekets jubileum utgavs en voluminös fest-
skrift, Uppsala universitets biblioteks minnesskrift 1621–1921, till vilken en rad av 
bibliotekets aktiva och emeriterade tjänstemän lämnade bidrag.
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18 mars 1922

Människor och deras 
drömslott

År 1921 hade den engelske författaren John Galsworthy avslutat romancykeln 
Forsytesagan men när han året därpå gästade universitetsaulan var det för att 
tala över ett helt annat ämne, nämligen vårt behov av skönhet. Föredragets 
titel var ”Dream Castles”.

Under sitt Uppsalabesök hade Galsworthy dessförinnan haft möjlighet att 
sammanträffa med universitetets rektor Ludvig Stavenow och flera andra aka-

John Galsworthy, författargäst 1922.
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demiker under en lunch hos ärkebiskop Nathan Söderblom. Författaren hann 
dessutom med att besöka slottet, Carolina Rediviva samt Uplands och Väst-
manlands-Dala nationer. Konstsamlingen i universitetshuset fångande hans 
särskilda intresse, liksom Carl Milles’ och Carl Eldhs skulpturer i Uplands 
nations trädgård.

Många Uppsalabor ville se och lyssna till Galsworthy. Aulan var i det när-
maste fullsatt när han äntrade talarstolen för att ställa frågan vilka drömmar 
den moderna människan hade, och vilka drömslott hon skapade. Uppslaget 
till denna fundering hade han fått under en vandring i katedralen i Sevilla, vil-
ken han uppfattade som ”ett uttryck för mänsklighetens största dröm under 
en tidsålder, som vi kalla ’mörk’”. Alla storartade slott, katedraler och moskéer 
från äldre tid visade att dåtidens människor uppförde sina drömslott för en 
annan värld, om än det kortsiktiga målet var att skapa skönhet och salighet 
åt furstar och prästerskap. Samtidens drömslott erbjöd en slående kontrast 
gentemot detta. Produktionen hade blivit det allt överskuggande ledordet i 
industrialismens tidsålder. Assuandammen, Woolworthskyskrapan på Man-
hattan, kraftverken vid Niagara och Panamakanalen hade alla tillkommit med 
praktisk och ekonomisk vinning som syfte.

Industrialismen hade förändrat arbetets form, och produkten var inte 
längre resultatet av en enskild persons insats. I så måtto hade den moderna 
specialiseringen inneburit ett förnekande av den mänskliga naturen. Framåt-
skridandet ville han karakterisera som ”ett småningom skeende utplånande av 
disproportionen mellan slott och koja, mellan aveny och bakgata”, men detta 
måste kunna ske utan att ambitionen om att skapa sköna och vackra miljöer 
övergavs. I äldre tid hade förmågan att förstå och uppfatta det sköna varit ett 
privilegium för ett litet fåtal, uppgiften var nu att göra det sköna tillgängligt 
för alla: ”Göra vi det, så blir livet kanske om hundrafemtio år verkligen värdigt 
och vackert och inte en andlös, avundsam, fantasilös kamp från vaggan till 
graven, en natt utan stjärnor.”

Galsworthy bjöds efter föredraget på te i ärkebiskopsgården, varefter han 
återvände till Stockholm. Tio år senare, kort före sin bortgång, tilldelades han 
Nobelpriset i litteratur.
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8 juni 1924

Ras Tafari i Uppsala

Ras Tafari (Haile Selassie) på väg till domkyrkan efter besöket i universitetshuset. Han flan-
keras av ärkebiskop Nathan Söderblom och landshövding Hjalmar Hammarskjöld.

Under försommaren 1924 besökte Abessiniens härskare prins Ras Tafari och 
hans hustru Menen Asfaw ett flertal europeiska länder, däribland Frankrike. 
Resan inkluderade även ett besök i Sverige. På Pingstdagen anlände paret till 
Stockholm via tåg från Trelleborg. De installerade sig på Grand Hôtel, där de 
bodde under Sverigebesöket, men begav sig sedan vidare med tåg till Uppsala. 
En särskild salongsvagn hade ställts till hans förfogande.
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Vid centralstationen mottogs Ras Tafari av bland andra ärkebiskop Nathan 
Söderblom, landshövding Hjalmar Hammarskjöld, borgmästare Johan von 
Bahr och universitetets rektor Ludvig Stavenow. Den långväga gästen bjöds 
på en rundtur i Uppsala. Han besökte Carolina Rediviva och beskådade dess 
samling av etiopisk litteratur, och med Stavenow som ciceron vandrade han 
genom de olika rummen i universitetshuset. Ras Tafari hade planer på att 
grunda ett universitet i Addis Abeba och han ställde, rapporterade Upsala 
Nya Tidning, ”flera intressanta frågor om universitetet”. På kvällen deltog han 
i en högtidsvesper i domkyrkan, till vilken han skänkte en ljusampel av sil-
ver. Intresset var stort för den främmande gästen och domkyrkan var fullsatt. 
I sitt tacktal på franska uttryckte Ras Tafari sin tacksamhet över vad svenska 
missionärer hade uträttat i hans land. Nathan Söderblom gav middag i ärke-
biskopsgården för det etiopiska fursteparet, vilket sent på kvällen återvände 
till Stockholm.

År 1930, sex år efter Uppsalabesöket, kröntes Ras Tafari till kejsare av Etio-
pien under namnet Haile Selassie. Han satt därefter på tronen i fyrtiofem år, 
innan han störtades och (troligen) mördades 1975.
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6 oktober 1924

Rasbiologi som kulturfråga

På nyåret 1922 hade Statens institut för rasbiologi inlett sin verksamhet i Upp-
sala. Herman Lundborg var föreståndare och vetenskaplig ledare för institutet, 
som hade sju anställda. Lundborg hade under många år arbetat för att ge rasbio- 
login och rashygienen en vetenskaplig ställning, och tillkomsten av institutet 
befäste hans ambition. Målmedvetet byggde han upp vetenskapliga kontakter 
med utländska, främst tyska, rasbiologer.

På hösten 1924 anordnade Rasbiologiska institutet i Uppsala en föreläs-
ningsserie under rubriken ”Ras- och kulturfrågor i nutiden”. Herman Lund-
borg höll den inledande föreläsningen, men det största intresset tilldrog sig 

Herman Lundborg. Fotografi från 1924.
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den tyske rasbiologen Eugen Fischer, som höll ett flertal föreläsningar i serien. 
Fischer, vilken räknades bland sitt lands tongivande rasbiologer, var professor 
i anatomi vid universitetet i Freiburg. Åren kring 1910 studerade han bland 
annat avkommor från boer och hottentotter i Sydvästafrika, vilket resulterade 
i arbetet Die Rehobother Bastards (1913). 

Fischer framträdde i universitetshusets lärosal IV, vilken var till trängsel 
fylld. Talaren lämnade en historisk tillbakablick på rasbiologins utveckling 
från återupptäckten av de Mendelska ärftlighetslagarna i början av 1900-talet. 
Han konstaterade samtidigt att miljöfaktorer – vilka han benämnde perista-
tiska faktorer – inverkade i större utsträckning än vad man tidigare hade anta-
git. Föredragshållaren grep sig an sitt ämne med stor entusiasm och, rapporte-
rade Upsala Nya Tidning, ”förstod att i ovanlig grad rycka sitt auditorium med 
sig”. Han avtackades med en varm applåd.

Eugen Fischer blev med tiden allt mer influerad av nationalsocialismen. 
Han utsågs 1933 av Adolf Hitler till rektor för Friedrich Wilhelm-universitetet 
i Berlin (senare Humboldtuniversitetet), och han anslöt sig till nazistpartiet 
1940.

År 1925, ett år efter Eugen 
Fischers framträdande i Uppsala, 
utkom läroboken Ärftlighet och 
rashygien på svenska. Fischer 
hade författat den tillsammans 
med sina kolleger Erwin Baur i 
Berlin och Fritz Lenz i München.
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6 november 1924

”Till minne av högsint 
frikostighet”

På dagen tre år efter högtidlighållandet av universitetsbibliotekets 300-års-
jubileum var det dags att fira minnet av en annan av Gustaf II Adolfs insatser 
för universitetet, nämligen utfärdandet av den gustavianska arvegodsdonatio-
nen, vilken säkerställde universitetets ekonomiska oberoende – och därmed 

Danmarks by, fotograferad av akademifogden John Ericsson. Därunder universitetets medalj 
till jubileet. Åtsidan med Gustaf II Adolfs porträtt. Frånsidan med årtalen 1624 och 1924 
samt inskriptionen Munificentiæ Aug[ustæ] Memor[iae] Universitas Upsaliensis (Uppsala 
universitet till minne av högsint frikostighet).
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den akademiska jurisdiktionen i vid mening – för mer än 200 år framåt i tiden. 
Den 31 augusti 1624 undertecknades gåvobrevet efter flera års förberedelser, 
varigenom 271 hela hemman, 111 mindre hemman eller hemmansdelar och en 
rad torp, gårdar, utjordar, ängar och kvarnar överfördes till universitetets ägo. 
Det egentliga jubileet inföll således den 31 augusti 1924 men eftersom som-
marferierna ännu pågick valde universitetet att förlägga firandet till Gustaf 
Adolfs-dagen. 

Jubileet betraktades på sin tid som en stor händelse. Den 30 augusti upp-
togs hela Upsala Nya Tidnings förstasida av en historik över donationen. När 
det väl blev dags för jubileumshögtiden var aulan fullsatt. Gustaf II Adolfs 
byst var placerad framför talarstolen, och Akademiska Kapellet framförde 
bland annat ouvertyren till Johann Gottlieb Naumanns opera Gustaf Wasa 
och ”Andante religioso” ur Hugo Alfvéns Uppenbarelsekantat.

Rektor Ludvig Stavenow höll högtidstalet, varvid han redogjorde för uni-
versitetets omdaning efter tronskiftet 1611. Antalet lärostolar uppgick ännu 
bara till åtta, varav flera var obesatta. Universitetets fåtaliga byggnader var 
förfallna, och vetenskapliga hjälpmedel som bibliotek och tryckeri saknades 
fullständigt. Under den nye kungens regering förbättrades villkoren. Antalet 
professurer hade ökat till sjutton i början av 1620-talet; den Skytteanska lä-
rostolen blev den artonde.

Gustaf II Adolf insåg, framhöll Stavenow vidare, att universitetets eko-
nomiska stabilitet på sikt inte kunde upprätthållas annat än genom självför-
valtning av egen tillgång. En möjlighet för kungen att förse universitetet med 
sådana medel yppades 1621, då hans yngre bror hertig Carl Philip hade avlidit. 
Broderns bortgång innebar att hela det gustavianska arvet samlades i kungens 
egen hand. Stavenow försäkrade att universitetet inte hade glömt sin välgö-
rare. Gustaf Adolfs livsverk hade bedömts på olika sätt genom åren, men be-
tydelsen av hans insatser för Uppsala universitet kunde ingen förneka.

Efter högtidstalet framförde Orphei Drängar ”Viken, tidens flyktiga min-
nen”, varefter minnesfesten avslutades med hyllningsmarschen ur Edvard 
Griegs ”Sigurd Jorsalafar”.

I samband med jubileet överlämnade akademifogden John Ericsson en sam-
ling om inalles dryga tusentalet fotografier föreställande universitetets nästan 
400 gårdar med såväl bostadshus som ekonomibyggnader. Ericssons fotografis-
ka arbete hade tagit fem år i anspråk. Den digra dokumentation av arvegods- 
donationen som han därmed åstadkom har fått bestående kulturhistoriskt 
värde. Fotografierna låg till  grund för den utställning som Samuel E. Bring 
anordnade i Carolina Rediviva med anledning av jubileet för arvegodsdona-
tionen.
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7 november 1924

Spengler och 
Västerlandets undergång

Den tyske filosofen Oswald Spengler utgav 1918 och 1922 de två volymerna i 
Västerlandets undergång (Der Untergang des Abendlandes), där han utlade sin 
spekulativa historiefilosofi med rötter i romantiken. Spengler ansåg inte att 
världshistorien gav stöd för tanken om en ständigt pågående utveckling mot 
högre och högre kulturformer. Han visade i stället att olika kulturer hade 

Oswald Spengler lockade många studenter till sin föreläs-
ning i sal X. 
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uppstått, utvecklats och – så småningom – gått under. Så var fallet med den 
fornegyptiska, den babylonska, den indiska, den kinesiska, den antika och den 
sydamerikanska. Nu stod den västerländska kulturen inför de processer som 
oundvikligen skulle leda till dess undergång. Denna undergång var förvisso 
inte omedelbart förestående men man kunde inte förvänta sig att Västerlan-
det i framtiden skulle frambringa lika framstående filosofer, författare eller 
konstnärer som förr. Det stadiet var passerat.

Spenglers verk tilldrog sig mycket stor uppmärksamhet och blev en oanad 
försäljningsframgång. I Sverige introducerades Spengler på allvar av litteratur-

historikern Olle Holmberg i Lund. I 
början av 1924 utgav prästen Bengt 
Oxenstierna presentationsskriften 
Skall Västerlandet gå under?, vilken 
bland annat byggde på diskussio-
ner under ett personligt samman-
träffande med Spengler året dess-
förinnan. I maj samma år ägnade 
föreningen Verdandi sin vårsam-
mankomst åt Spengler och hans fi-
losofi, varvid Lundaprofessorn Hans 
Larsson framträdde som talare. 
Många deltagare slöt upp och intres-
set för Spenglers tankar var stort.

Ett halvår senare anlände Speng-
ler till Sverige för en föreläsnings-
turné, vars första anhalt var Lund. 
Pressbevakningen var intensiv. Någ-
ra dagar senare kom han till Upp-
sala. Lärosal X var fullsatt långt före 
utsatt mötestid. Studenterna domi-
nerade i publiken men där syntes 

även ärkebiskop Nathan Söderblom, universitetets rektor Ludvig Stavenow 
och åtskilliga professorer och universitetslärare.

Spengler, som hälsades välkommen av Estetiska föreningens ordförande 
Henrik Cornell, höll ett nittio minuter långt föredrag om begreppet världs-
historia, under vilket han utlade sina teser. Han uppehöll sig särskilt vid hur 
det dynamiska samspelet mellan nord och syd hade format Europas kulturella 
och politiska historia.

Bengt Oxenstiernas skrift Skall Västerlandet 
gå under? bidrog till att popularisera Spenglers 
teser.
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30 augusti 1925

Ekumeniska mötet

Lunch i universitetsaulan under ekumeniska mötet 1925. 

Världen öppnade sig för Uppsalaborna under några år på 1920-talet. Exotiska 
gäster som Rabindranath Tagore och Ras Tafari (Haile Selassie) väckte stort 
intresse när de besökte staden 1921 respektive 1924. År 1925 kunde man i 
stället beskåda en lång rad kyrkliga företrädare från vitt skilda länder. Denna 
sommar genomfördes nämligen ett stort ekumeniskt möte, vilket samlade 
samtliga kristna samfund med undantag för katolska kyrkan. Mötet, vars ini-
tiativtagare var ärkebiskop Nathan Söderblom, hölls i Stockholm men avsluta-
des med en utfärd till Uppsala.
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De omkring 700 delegaterna anlände på förmiddagen med extratåg till 
Uppsala, där återsamling skedde vid Gustavianum. I procession intågade man 
sedan i domkyrkan, där varje utrymme – även gravkoren – hade tagits i an-
språk för att bereda plats åt delegater och allmänhet. Kronprinsparet var där 
liksom universitetskanslern Carl Swartz och riksantikvarien Sigurd Curman. 
Patriarken Photios av Alexandria läste trosbekännelsen från mötet i Nicæa år 
325 på grekiska, varefter Söderblom predikade.

Efter gudstjänsten serverades lunch i universitetsaulan, där trägolvet hade 
monterats. Anblicken imponerade på tidningen Upsalas utsände, som i lokal-
patriotisk hänförelse rapporterade: ”Man måste gå tillbaka ända till mötet i 
Nicæa år 325 för att hitta något så fint och pampigt som de åttahundra damer 
och herrar ekumener, vilka nu här i aulan intogo en lätt déjeuner. [---] Det 
mångbesjungna golvet – som det varje vår i femton långa år talats om hur svårt 
och dyrt det är att lägga in – var nu lyckligt placerat över ’träsket’ och andra 
värderade littera. Det hela såg med sina många radiärsymmetriskt ordnade 
bord så festligt och grandiost ut som väl meningen var.”

För förplägnaden svarade Stadshotellet ”Gästis”. Sedan Söderblom läst en 
bordsbön och en OD-kvartett framfört ”Glad såsom fågeln” hälsades gästerna 
på franska välkomna av universitetets rektor Ludvig Stavenow. Han förkla-
rade att det var en angenäm plikt att i universitetets namn hälsa delegaterna 
välkomna, samtidigt som han markerade att universitetet inte uppträdde som 
medarrangör, eftersom mötet inte var en vetenskaplig kongress utan en rent 
kyrklig angelägenhet. Icke desto mindre framhöll Stavenow avslutningsvis att 
det var en särskild ära för universitetet att flera av dess medlemmar – ”i främ-
sta rummet dess högt aktade och vördade prokanslär” – funnits bland det 
ekumeniska mötets drivande krafter.

Landshövding Hammarskjöld påpekade att Ekumeniska mötet hölls samma 
år som 300-årsminnet av Hugo Grotius’ skrift De jure belli et pacis firades. 
Grotius lade inte bara grunden till den internationella rätten, han verkade 
även för kyrkornas enhet – och det pågående mötet kunde ses som en fortsätt-
ning på hans strävan.

Flera av gästerna, däribland hans salighet Photios, höll tacktal till både uni-
versitetet och arrangörerna, innan uppbrott skedde från den till festsal omda-
nade universitetsaulan. Delegaterna kunde därefter beskåda universitetshuset 
och Carolina Rediviva, eller rentav göra en kort utfärd till Gamla Uppsala, 
innan extratåget återvände till Stockholm. Vid stationen hade en stor folk-
massa samlats för att, som Upsala skrev, ”uppfånga en sista skymt av de bort-
dragande mer eller mindre stora heligheterna”.

Efter Uppsalabesöket upplöstes Ekumeniska mötet, som varit samlat i om-
kring två veckor.
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31 januari 1926

Disafesten

Scen ur studentteaterns uppsättning av Disa i universitetsaulan 1926. 

Under 1910- och 1920-talen satte hembygdsrörelsen sin prägel på flera av Upp-
salas studentnationer. Studenterna åtog sig gärna sin del av ansvaret för att 
vårda hembygdens kultur och minnesmärken. Detta gällde inte minst den 
lokala nationen, Uplands, där man redan i början av 1900-talet hade börjat 
uppteckna och insamla uppländsk folkmusik. Under 1920-talet arbetade na-
tionen energiskt med att rädda kaplansgården vid Härkeberga kyrka (”Härke-
bergagården”) för att omvandla denna till ett uppländskt friluftsmuseum. För 
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att uppbringa ekonomiska medel för detta arrangerades en Disafest i samband 
med distingen i månadsskiftet januari/februari 1926. Festen, som pågick un-
der tre dagar, bestod av två huvudsakliga inslag, dels en 1600-talsmarknad i 
Skytteanska trädgården, dels Nils Evert Taubes och Helge Söderbloms upp-
sättning av Johannes Messenius’ Disa i universitetsaulan.

Disafesten blev en publiksuccé som överträffade alla förväntningar. Bara 
under den första dagen besöktes 1600-talsmarknaden av omkring 8 000 per-
soner, däribland kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise. Intresset för Disafö-
reställningen i aulan var lika stort. De båda regissörerna tillhörde de drivande 
krafterna inom Upsala Studenters Teaterförening, vilken hade bildats året 
dessförinnan med litteraturhistorikern Victor Svanberg och författaren Karin 
Boye som ordförande respektive sekreterare. Taube blev senare föreståndare 
för Kart- och planschavdelningen på Carolina Rediviva, medan Söderblom – 
som var son till Nathan Söderblom – snart lämnade Uppsala för en tjänst som 
redaktör vid Tidningarnas telegrambyrå. Han avled redan 1932.

Disa, som ursprungligen hade uppförts 1611, framfördes fyra kvällar i rad 
med början den 31 januari. Aulan var i det närmaste utsåld vid samtliga fö-
reställningar, varför pjäsen således besågs av omkring 8 000 personer. Upp-
sättningen av Disa i aulan blev därmed en milstolpe i Uppsalas teaterhistoria; 
borgmästaren Johan von Bahr tillhörde de som betvivlade att det någonsin 
hänt förut ”här i staden att ett dylikt konstevenemang samlat en så stor publik 
som fyra fullsatta aulor beteckna”.

I rollen som Disa framträdde Hartvig Kusoffsky, sedermera känd teater-
kritiker och tidningsman (signaturen ”Koski”) på Stockholms Dagblad och 
Afton bladet. I övriga roller uppträdde bland andra Jacob Isander (Thor), Justus 
 Ekman (Oden) och Stig Klang (Frigga).

Intäkterna från Disafestligheterna räckte mer än väl till för att förvärvet av 
Härkebergagården skulle bli verklighet. Sedan den ursprungliga målsättning-
en blivit uppfylld ombildades Härkebergakommittén till Disastiftelsen, vars 
syfte var att skapa ett friluftsmuseum med uppländsk allmogekultur. Detta 
ambitiösa projekt utmynnade i inrättandet av Disagården i Gamla Uppsala, 
vilken invigdes pingsten 1931.
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Hartvig Kusoffsky som Disa på scenen i universitetsaulan. 
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Konstnären Oskar Bergman utformade affischen för Disamarknaden i Skytteanska trädgår-
den 1926. 



93

q

5 mars 1927

Kronprinsen på kårbal

Under 1900-talets första decennium hade universitetsaulan vid ett flertal till-
fällen kommit till användning för studentkårens kårbaler. Fyra sådana baler 
arrangerades mellan 1901 och 1911, men världskrig och dyrtid satte därefter 
hinder i vägen. Studentkarnevalen 1910 blev den sista i sitt slag, och även 

Dansen går i aulan. Ur SF:s film från 1927 års kårbal.
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Arbetet med att lägga ut trägolvet i aulan påbörjades den 1 mars 1927. 

kårbalerna i aulan såg länge ut att kunna räknas till de utmönstrade student-
traditionerna.

På hösten 1927 skulle universitetet fira sitt 450-årsjubileum, vilket av som-
liga betraktades som en anledning god som någon att återuppliva kårbalerna. 
Mot detta riktades invändningen att balen skulle hamna i skuggan av jubel-
festligheterna. I november 1926 beslutade därför kårens direktion att snabbut-
reda möjligheten att arrangera en kårbal i aulan redan under den följande 
vårterminen. En kommitté tillsattes och lämnade snart klartecken, varefter 
direktionen ingick till de akademiska myndigheterna med en formell begäran 
att få anordna en aulabal i början av mars 1927. Mindre konsistoriet hade inga 
principiella invändningar, varför den konkreta planeringen kunde inledas. Trä-
golvet i aulan hade visserligen lagts ut i samband med det ekumeniska mötets 
Uppsalabesök två år tidigare, men som dansgolv hade det inte använts på sex-
ton år. Antalet dansande skulle därtill vara väsentligt högre än 1911, varför stor 
möda nedlades på att få konstruktionen fast och stabil.

Nyheten om den kommande aulabalen möttes av stort intresse från tid-
ningarna runt om i landet. Svensk Filmindustri (SF) belutade att dokumentera 
aulabalen med en journalfilm. Redan i slutet av februari påbörjades filmin-
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spelningen, som även omfattade förberedelserna. Sveriges Radio sände direkt 
från balen med Sven Jerring som kommentator.

Från studenternas, ja hela universitetsvärldens, sida var intresset minst lika 
stort som mediernas. Många professorer och andra universitetslärare tecknade 
sig, vilket innebar att ännu färre platser blev över till studenterna. Långt ifrån 
alla kunde beredas plats, varför de yngre studentårskullarna i praktiken ute-
stängdes från balen. Principerna för biljettfördelningen blev häftigt omdebat-
terad på tidningarnas insändarsidor, där besvikna unga studenter talade om 
balen som ”gubbskuttet”. Det förekom rentav diskussioner om att dubblera 
balen, men detta bedömdes som ogörligt.

Drygt 1 100 personer fyllde aulan under balkvällen den 5 mars. Student-
kårens ordförande John Cullberg hade vid honnörsbordet sällskap av bland 
andra kronprinsparet, landshövding Hjalmar Hammarskjöld och universitets-
kanslern Ernst Trygger. För gästerna erbjöd aulan en imposant anblick, vilken 
Dagens Nyheter skildrade på följande sätt: ”Det bör kanske först antecknas att 
aulan är en av fosterlandets präktigaste matsalar, när den blir rätt behandlad. 
Där det extra golvet nu lagts in över den grop salen eljest fördjupar sig i, ver-
kade aulan nästan dubbelt så stor som i vardagslag.”

I sitt tacktal lämnade kronprins Gustaf Adolf en tillbakablick på sin egen 
studietid i Uppsala. Han harangerade särskilt universitetets förutvarande rek-
tor Olof Hammarsten – som åttiosex år gammal gästade kårbalen – och han 
berättade sedan fritt om sin Amerikaresa och om studentidrottens starka 
ställning i USA.

Under omdukningen gav OD konsert i förhallen. Därefter inleddes dansen 
till musik av den engelske jazzmusikern Dick de Pauw med orkester. Från 
strålkastarna flödade rött, blått, grönt och gult ljus. Studentmarskalkarna av-
bröt dansen var tredje minut för att tömma dansgolvet och bereda plats för de 
par som stod längs väggarna och inväntade sin tur. Utrymmet medgav inte att 
alla dansade samtidigt. Bland gästerna märktes, förutom en lång rad profes-
sorer, prins Sigvard, prinsessan Ingrid, polarforskaren Finn Malmgren och Dag 
Hammarskjöld.
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15–17 september 1927

Universitetets 
450-årsjubileum

Rektor Ludvig Stavenow talar under minnesfesten i aulan den 15 september 1927.

År 1877 firade Uppsala universitet under ståtliga former sitt 400-årsjubileum. 
Jubelfesten pågick under tre dagar, 5 till 7 september. I maj 1924 hade Otto 
von Friesen väckt förslaget att Uppsala universitet skulle högtidlidlighålla sitt 
450-årsjubileum genom att utge en reproduktion i ljustryck av Codex argen-
teus. Redan 1917–18 hade arbetet med en faksimilutgåva av Silverbibeln på-
börjats och det instundande jubileet möjliggjorde slutförandet av detta stora 
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projekt. En fotografisk ateljé inrättades för ändamålet i universitetsbibliote-
kets källare, där The Svedberg ledde arbetet.

Förutom den påkostade faksimilutgåvan av Codex argenteus förekom andra 
förslag på att uppmärksamma jubileet på ett mer bestående sätt. Upsala Nya 
Tidning föreslog i en ledare inrättandet av ”ett universitetsmuseum för bevaran-
det och studerandet av Upsala universitets minnen”. Från andra håll föreslogs 
skapandet av en professur i folkminnesforskning till Richard Dybecks minne.

På våren 1925 fattade universitetet det slutgiltiga beslutet att fira sitt 450-års-
jubileum. I likhet med 1877 fördelades firandet över tre dagar, men tidpunkten 
var framflyttad till 15–17 september. Redan under onsdagen den 14 september 
började gästerna att anlända till staden, däribland nio av deltagarna i 1867 års 
sångarfärd till Paris, vilka högtidlighöll sextioårsminnet med kransnedlägg-
ning på Oscar Arpis grav och middag på Grindstugan.

Kungafamiljen anlände på torsdagsförmiddagen; Gustaf V och prins Gustaf 
Adolf deltog dock endast under den första delen av jubileet. Festdagarnas 
upptakt blev avtäckningen av Christian Erikssons staty av universitetsgrun-
daren Jacob Ulfsson. Studentkårens ordförande John Cullberg redogjorde för 
statyns tillkomst, varefter Gustaf V förrättade själva invigningen. Rektor 
Ludvig Stavenow tackade å universitetets vägnar för monumentet. Statyn 
restes söder om domkyrkan på den kolonn av Älvdalsporfyr som universi-
tetet redan 1887 hade erhållit i gåva av det norska statsrådet Hans Rasmus 
Astrup, och vilken enligt de ursprungliga planerna skulle ha använts för Sten 
Sture-monumentet.

Efter avtäckningen följde minnesfesten i aulan, vilken var rikt dekorerad 
som brukligt vid dylika solenna tillfällen. Rektor Stavenow lämnade i sitt 
högtidstal en exposé över universitetets utveckling över seklerna. Han un-
derströk särskilt naturvetenskapernas framsteg sedan 1800-talets mitt, men 
han uttryckte inte någon onyanserad framstegstro: första världskriget hade 
dessvärre visat ”huru en hög vetenskaplig kultur ingalunda skyddar mänsklig-
heten från de oerhördaste lidanden och från de mest primitiva lidelsers ohej-
dade utbrott och kamp”. Därför kunde inte universitetens uppgift reduceras 
till enbart vetenskap i snäv mening; ytterst handlade det om att utveckla det 
personliga andliga livet.

Otto von Friesen presenterade Codex argenteus, varefter han överlämnade 
det första exemplaret av faksimilutgåvan till kungen. Sammanlagt 290 sång-
are – däribland solisterna Sam Wærnulf och Gunhild Boklund – framförde 
därefter, tillsammans med ett förstärkt Akademiskt kapell, Gunnar Mascoll 
Silfverstolpes jubelkantat, vilken hade tonsatts av Hugo Alfvén.

Jubelpromotionerna i alla fyra fakulteter – och prokanslerns inledande pro-
motion av de av kungen utnämnda teologie doktorerna – genomfördes den 16 
september (majpromotionerna samma år hade inställts på grund av jubileet). 
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Detta var sista gången domkyrkan togs i bruk vid promotioner, och också sista 
gången teologie doktor promoverades enligt den gamla ordningen, det vill säga 
som en av kungen utdelad hedersbetygelse. Promotionsmiddagen med om-
kring 1 100 gäster hölls i aulan. Meteorologen Finn Malmgren, som var en av 
de nypromoverade, höll ett uppskattat tal till kvinnan vid middagen. Mindre 
än ett år senare omkom han under Umberto Nobiles expedition till nordpo-
len. För andra gången på ett halvt år fick kronprinsen tacka för maten i aulan; 
denna gång underströk han särskilt universitetens betydelse som traditionsbä-
rande kulturinstitutioner.

Den tredje och avslutande jubileumsdagen var ägnad studenternas firande 
av såväl universitetsjubileet som hundraårsminnet av prins Gustafs födelse. 
I aulan gav Allmänna Sången en stor minneskonsert i närvaro av kronprins-
paret, prinsarna Carl och Sigvard samt prinsessorna Margaretha och Märtha. 
Erik Natanael Söderberg höll minnestalet över prins Gustaf. Publiken vandra-

Landshövding Hjalmar Hammarskjöld talar vid studentkårens uppvaktning för heders- och 
jubeldoktorerna vid universitetsjubileet 1927.



100 UNIVERSITETET SOM ARENA

de därefter från aulan till planen mellan Carolina Rediviva och Geijersgården, 
där kronprinsen avtäckte Carl Eldhs staty av prins Gustaf.

Universitetsjubileet 1927 blev – i likhet med universitetets tidigare jubileer 
– en fest som märktes över hela staden. Mest anslående var förmodligen de 
stora festdekorationer som prydde Nybron under jubileumsdagarna. Utgåvan 
av Codex argenteus och de båda statyerna blev de bestående minnena av jubi-
leet. Det skulle däremot dröja betydligt längre innan folkminnesforskningen 
fick en professur och innan det önskade universitetsmuseet kom till stånd.
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25 november 1931

Debatt om äktenskapsfrågan

Teckning i tidningen Upsala av debattdeltagarna 
Tord Ström, Ernst Bárány och Eva Andén.

Senhösten 1931 ägde en studentdebatt för första gången rum i universitets-
aulan. Arrangör var Allmänna diskussionsföreningen och ämnet var äkten-
skapsfrågan. Debatten skulle, enligt de ursprungliga planerna, ha genomförts 
på Östgöta nation, där studentkåren hyrde sina lokaler. Publikuppslutningen 
– inte minst från de kvinnliga studenternas sida – överträffade alla förvänt-
ningar. Såväl nationens trapphall och vestibul som gården utanför var fyllda 
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till trängsel långt före utsatt tid. Biljettförsäljaren, rapporterade Upsala Nya 
Tidning, ”fullkomligt stormades av en menighet, som till sist förvandlade hela 
Östgöta nationshus med trappor och korridorer till en packad sardinlåda”.

Diskussionsföreningens ordförande Ferdinand Nilsson såg ingen annan ut-
väg än att försöka utverka tillstånd av universitetets rektor Östen Undén för 
att få flytta debatten till aulan. Till slut föll det på kårordföranden Erik Ek-
mans lott att springa upp till rektors bostad i Kåbo för att förhandla om au-
lans upplåtelse. Det gjorde han således med framgång, och sedan lokalbytet 
annonserats vidtog språngmarsch för de omkring 1 200 debattdeltagarna längs 
Trädgårdsgatan upp till universitetshuset.

Juristen Eva Andén, som under sin studietid i Uppsala hade tillhört de dri-
vande krafterna inom Kvinnliga studentföreningen, beviljades 1918 medlem-
skap i Advokatsamfundet och blev därmed Sveriges första kvinnliga advokat. 
Hon inledde debatten med ett timslångt anförande, under vilket hon konsta-
terade att vart sjätte barn som föddes i landet var frukten av utomäktenskap-
liga förbindelser, i Stockholm och Uppsala handlade det om vart fjärde barn. 
Den främsta anledningen till att många, särskilt unga, föräldrar valde bort 
äktenskapet var ekonomisk: äkta makar beskattades nämligen hårdare än de 
som inte lät viga sig. ”Skämtsamt har det sagts”, framhöll Andén, ”att enligt 
den nya lagen kan man inte gifta sig till pengar just, men mycket väl skilja sig 
från dem.” Den slutsats man måste dra var att äktenskapslagstiftningen, fram-
för allt därmed sammanhängande skattefrågor, måste moderniseras så att de 
fria förbindelserna i högre utsträckning hamnade under lagens skydd.

Slutligen återkom Eva Andén till sitt förslag om ”blåboksäktenskap”, det vill 
säga legaliserade förbindelser utan andra förpliktelser kontrahenterna emellan 
än underhållsskyldighet för fadern gentemot modern, och för föräldrarna gent-
emot barnen. Under sådana förhållanden skulle skilsmässor kunna bli enkla 
formaliteter, vilka kunde komma till stånd även mot den ena partens vilja.

Motinledaren, pastorn och socialsekreteraren i diakonistyrelsen Tord Ström, 
var av en annan uppfattning. Han ansåg att talet om sexuell nöd och svårighe-
terna kring avhållsamhet väsentligt hade överdrivits: ”Det är till stor del en frukt 
av slapp fostran, undfallenhet i fråga om tryckfriheten, överflödet på sexuellt 
betonad film och litteratur samt beroende på spritbruk och dansande.” Det 
fanns ingen anledning att göra ändringar i äktenskapslagen med detta som ar-
gument. Andéns förslag om ”blåboksäktenskap” betraktade han som ”sekunda- 
äktenskap”, vars inrättande riskerade att få vådliga konsekvenser.

Ordet släpptes slutligen fritt men debattglöden hade falnat under de långa 
inledningsanförandena och det tidsödande lokalbytet. Efter ett fåtal komplet-
terande inlägg – däribland av den unge medicinaren Ernst Bárány, senare pro-
fessor i farmakologi vid universitetet – drogs streck i debatten vid midnatt.
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26 november 1931

Medborgarmöte mot 
illegal sprit

Dagen efter äktenskapsdebatten lockade ett nytt möte återigen långt fler än 
tusen personer till universitetets aula. Sammankomsten hade emellertid en 
helt annan karaktär och riktade sig framför allt till en icke-akademisk publik. 
Precis som fallet varit 1892 handlade det om ett medborgarmöte, denna gång 
för att kanalisera kampen mot den illegala sprithanteringen i alla dess former, 
i synnerhet smuggling, hembränning och langning. Motboken begränsade som 
bekant inköpen av legal sprit.

Den nytillträdde landshövdingen Sigfrid Linnér öppnade mötet och redogjor-
de för dess bakgrund och syfte. Han framhöll att den ymnigt flödande illegala 
spriten utgjorde ett allvarligt samhällsproblem, som det inte fanns anledning att 
bagatellisera eller skämta om. Det var förödande för både samhället och indivi-

Teologiprofessorn, sedermera Härnösandsbiskopen, Torsten Bohlin och landshövdingen 
Sigfrid Linnér var oroade över alkoholens utbredning.
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den ”när bedrägliga s.k. vänner lura av sjömännen deras hyra och ge dem förgift 
i stället, eller när en fattig familjefader med reducerad arbetstid eller icke något 
arbete alls lockas att lämna ifrån sig arbetsförtjänst eller understöd för att dyrt 
betala smuggelsprit”. Mot de ekonomiska intressena bakom denna hantering 
förde polis, domstolar och myndigheter en ojämn kamp, för vilken de behövde 
känna att de hade allmänhetens moraliska stöd. ”I någon mån”, underströk Lin-
nér, ”kan detta ske genom att vi i dag säga ifrån, med all den tyngd, som ligger 
i en opinionsyttring från Upsala universitets aula, att här står en enig rättsupp-
fattning bakom lagen, när den behandlar spritsmugglingen och hembränningen 
och alla deras smutsiga affärer såsom samhällsskadliga brott.”

Socialminister Sam Larsson redogjorde därefter för de politiska åtgärder som 
vidtagits för att motverka hembränning och smuggling. Han framhöll restrik-
tionernas positiva effekter för samhället i stort, men han underströk att dessa 
vinster lätt kunde ”saboteras genom en olaglig handel, som visserligen icke 
tillhandahåller stora kvantiteter, men som sätter in dem just på de ömtåliga 
punkterna, lämnar ut dem just åt dem, som icke kunna anförtros spritdrycker”.

Den tredje talaren, Landsorganisationens sekreterare Per Bergman, försäk-
rade att arbetarrörelsen var beredd att dra sitt strå till stacken för samhälls-
solidaritetens skull.

Slutligen uppläste professor Torsten Bohlin ett resolutionsförslag, vilket en-
hälligt antogs, och vari de församlade medborgarna uttryckte sin ”beredvillig-
het att motarbeta den olagliga sprithanteringen i dess olika former och vädja 
till vårt lands ansvarskännande medborgare att med alla till buds stående me-
del bekämpa denna hantering”.
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5 november 1932

Gustaf Adolfs-jubileet

Universitetet hade, utöver det årliga 6 november-firandet, ägnat Gustaf II 
Adolf ståtliga minnesfester 1832, 1882, 1894 och 1911. Åren 1921 och 1924 hade 
man dessutom högtidlighållt 300-årsminnet av universitetsbibliokets till-
komst liksom utfärdandet av arvegodsdonationen – två minnesfester som, om 
än indirekt, kan räknas till Gustaf Adolfs-jubileerna. När det 1932 var dags för 

Doktorspromotionen i aulan under Gustaf Adolfs-festen.



106 UNIVERSITETET SOM ARENA

300-årsminnet av Gustaf Adolfs död vid Lützen var det självklart att univer-
sitetet skulle hedra minnet av sin välgörare.

Gustaf Adolfs-festligheterna genomfördes en dag för tidigt, den 5 novem-
ber, och de fick en särskild högtidlig prägel eftersom de sammanföll med in-
vigningen av Rikssalen på Uppsala slott. Dagen började med en extra kraftig 
kanonsalut, vilken enligt lokaltidningen ”orsakade mycken förödelse bland 
fönstren i universitetshuset”.

Invigningen av Rikssalen var jubileets första programpunkt. Universitetets 
rektor Otto Lagercrantz och landshövding Sigfrid Linnér mötte Gustaf V 
och prinsarna Carl och Wilhelm vid deras ankomst till Uppsala. Utanför 
slottet mottogs de kungliga av professor Ulrik Quensel, tidigare ordförande i 
stadsfullmäktige, och studentkårens ordförande licentiaten Arne Fredga, vilka 
tillsammans med Lagercrantz och Linnér ingick i kommittén för Rikssalens 
ordnande.

Riksalssinvigningen följdes av doktorspromotioner i aulan, vilken fyllts av 
hedersgästerna från Rikssalsinvigningen men också av allmänintresserade 
och anförvanter till promovendi. Biljetterna var hett eftertraktade. Rektor 
Lagercrantz framhöll i sitt tal att universitetet denna gång firade folkhjälten 
Gustaf Adolf snarare än donatorn. Firandet av historiska minnen utgjorde ett 
förenande kitt mellan Sveriges historia och nutid, och Gustaf Adolf var ett 
föredöme att efterlikna. ”När svenska folket hedrar Gustaf Adolf”, underströk 
Lagercrantz, ”så hedra vi vissa drag och dessa inte de sämsta hos oss själva.”

Efter talet tillkännagav Lagercrantz att grosshandlaren Gustaf Carlberg 
hade donerat 350 000 kronor till upprättandet av och vidmakthållandet för all 
framtid av en Emilia och Gustaf Carlbergs professur i allmän idéhistoria vid 
Uppsala universitet. Enligt donators önskan utnämndes högtidstalaren Johan 
Nordström till dess förste innehavare efter ett rekordsnabbt sakkunnigförfa-
rande.

Precis som brukligt vid störe jubelfester ägde promotioner rum inom alla 
fyra fakulteter, och som promotorer fungerade Tor Andræ (teologi), Carl 
Axel Reuterskiöld (juridik), Robin Fåhraeus (medicin) och Jarl Charpentier 
(filosofi). Stämningen var hög, och flera gånger utbröt applåder trots att det 
stred mot kutymen. Så till exempel när The Svedberg kreerades till medicine 
hedersdoktor, och när universitetets förutvarande rektor Henrik Schück pro-
moverades till filosofie jubeldoktor tillsammans med filologen Johan Vising, 
rektor för Göteborgs högskola. De största ovationerna mötte dock riksdags-
männen Fabian Månsson och Patrik N. Peterson, vilka mottog filosofie dok-
torsvärdigheten honoris causa. Samtliga jubel- och hedersdoktorer hyllades på 
kvällen av studentkåren på trappan till Carolina Rediviva. 
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3 februari 1934

Gustaf Wasa i aulan

På programmet för Disafestligheterna 1934 stod bland annat en slöjdutställ-
ning på Uppsala slott. Den allt överskuggande händelsen var dock student-
teaterns uppsättning av August Strindbergs Gustaf Wasa i universitetsaulan, 
vilken tillfälligt hade omdanats till teatersalong. Uppsättningen föregicks av 
intensiv marknadsföring, och teateraffischen, som visade Carl Milles’ Gustaf 
Vasa-staty, distribuerades över hela Uppsala av studenter vid Uplands nation.

Uppsättningen regisserades av teatermannen Gunnar Klintberg. Han bi-
stods av medicinprofessorn Carl Thore Mörner, som framför allt ansvarade 

Nils-Gunnar Ahlborg (Jacob Israel) och Gösta Ekman den äldre (prins Erik) i Gunnar Klint-
bergs uppsättning av Gustaf Wasa i universitetsaulan. 
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för anskaffningen av rekvisita. Henrik Dyfverman spelade Gustaf Vasa, men 
publikintresset riktades framför allt mot Gösta Ekman den äldre som inkal-
lats för att gestalta kronprins Erik.

Premiärföreställningen på lördagskvällen den 3 februari var utsåld långt i 
förväg. Under de båda söndagsföreställningarna var aulan likaledes fylld till 
sista plats. Det extratåg som utgick från Stockholm till den första söndagsfö-
reställningen fick dubbleras, sammanlagt anlände 2 000 personer från Stock-
holm. Ytterligare två föreställningar gavs innan Disafestligheterna avslutades, 
men då med Carl Godin i rollen som kronprins Erik.

Gösta Ekman var naturligtvis föreställningens stora stjärna. Hans medver-
kan bidrog i hög grad till att föreställningen blev en publiksuccé. Tidningen 
Upsalas utsände rosade hans rollprestation: ”Men än större intresse än hu-
vudrollen ådrog sig givetvis prins Erik i Gösta Ekmans gestaltning. Det var 
en fascinerande rollskapelse, där Gösta Ekman på ett genialt sätt underströk 
denna renässansfigurs alla motsättningar och stridiga egenskaper – en djärv 
och fantasirik framställning. Det var förresten egendomligt att märka huru 

Persongalleriet i Gustaf Wasa. Teckning i Upsala Nya Tidning.
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de som spelade mot Gösta Ekman, liksom växte i sina uppgifter under re-
plikskiftena med honom.” Upsala Nya Tidnings recensent var inte fullt lika 
imponerad, men det betydde mindre.

Även Henrik Dyfverman gjorde intryck, inte minst på Gösta Ekman, som 
året därpå rekryterade honom till Vasateatern. Dyfverman blev senare den 
förste teaterchefen vid Sveriges Television.

Tidningen Upsala slog mynt av den formliga Gösta Ekman-feber som rådde 
i Uppsala efter aulaföreställningarna av Gustaf Wasa. Tillsammans med Upp-
sala Turistbyrå anordnade tidningen en teaterresa till Vasateatern, där Ekman 
gestaltade Hamlet. Åtta kronor var priset för parkettbiljett på Vasateatern, 
inklusive tågresa till och från Stockholm.

Gustaf Wasa-ensemblen samlad kring Gösta Ekman på scenen i universitetsaulan.
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9 april 1935

Radiodebatt om 
befolkningsfrågan

År 1934 utkom makarna Gunnar och Alva Myrdals Kris i befolkningsfrågan, 
i vilken de förordade kraftfulla sociala reformer för att, trots lågkonjunktu-
ren, bryta trenden med sjunkande nativitet. Till skillnad från malthusianerna 
betonade makarna Myrdal behovet av en befolkningsökning för att undvika 
framtida försörjningsproblem. För att stimulera barnafödandet måste åtgärder 
sättas in för att underlätta barnfamiljernas ekonomiska situation och för att 
bekämpa trångboddheten. Makarna Myrdals kontroversiella inkast följdes av 
omfattande debatt.

Zoologen, sedermera universitetsrektorn, Nils von 
Hofsten diskuterade krisen i befolkningsfrågan, vil-
ken hade aktualiserats genom makarna Myrdals bok.
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På våren 1935 blev befolkningsfrågan föremål för en radiodebatt med paral-
lell utsändning från fyra städer: högskoleorterna Stockholm, Göteborg, Upp-
sala och Lund, vilka vardera representerades av två personer. För Stockholm 
medverkade högskolerektorn Sven Tunberg och nationalekonomen Gunnar 
Myrdal, Göteborg företräddes av statsvetaren Georg Andrén och nationaleko-
nomen Gustaf Åkerman, medan statistikern Sven Wicksell och läkaren Axel 
 Höjer talade för Lund. Uppsala representerades av zoologen Nils von Hofsten 
och teologen Arvid Runestam. Radiotjänst hade således valt att ge debatten en 
akademisk prägel. Upplägget var tänkt att borga för att frågan fick en veten-
skaplig belysning utan hänsyn till partipolitiska meningsskiljaktigheter.

Från Uppsala sändes debatten från universitetshusets lärosal X, vilken, 
trots radiosändningen, var fullsatt. Gunnar Myrdal upprepade i sitt öppnings-
anförande huvudtankarna i Kris i befolkningsfrågan. Situationen för barnfa-
miljerna måste förbättras, bland annat genom omfördelning från barnlösa till 
flerbarnsfamiljer.

Nils von Hofsten underströk att barnafödande och fostran av den upp-
växande generationen var en samhällelig angelägenhet, inte en privatsak. Han 
framhöll behovet av folkstammens förbättring utifrån rasbiologiska argument, 
men sade också att ”somliga rasbiologer ha kommit med en del godtyckliga 
påståenden och fantastiska förslag”, varför det hade varit svårt att få gehör för 
ståndpunkten att den biologiska aspekten hade stor betydelse för befolknings-
frågan i dess helhet.

Sven Wicksell tog upp skattefrågorna och poängterade särskilt att de extra 
skatter som pålades äkta makar förhindrade ingående av äktenskap och följ-
aktligen verkade tillbakahållande på nativiteten. Gustaf Åkerman menade att 
det ”tredje barnet” i varje familj var nödvändigt för folkmängdens långsiktiga 
uppehållande. Axel Höjer framhöll de folkhälsomässiga vinster som skulle bli 
följden om alla barn kunde få allsidig kost året om.

Arvid Runestam, professor i dogmatik och moralteologi, belyste proble-
matiken ur en annan synvinkel. Han uppfattade krisen i befolkningsfrågan 
som en del av en livsåskådningskris, vilken på ett skadligt sätt hade rubbat 
de existentiella grundvalar som tron tidigare hade uppställt. ”Vi ha att välja”, 
sade han, ”mellan en diffus lyckomoral med snäva jordiska horisonter och en 
moral, som öppnar ett perspektiv mot evigheten.” Kyrkan och de kristna hade 
följaktligen en viktig roll att spela i debatten.

Efter ett replikskifte mellan Runestam och Axel Höjer om de ogifta möd-
rarnas ställning, sammanfattade Gunnar Myrdal vad som sagts. Sven Tunberg 
hoppades slutligen att radiodebatten ”givit åhörarna ett starkt intryck av frå-
gans utomordentliga vikt och betydelse”, och underströk betydelsen av fort-
satt meningsutbyte i ämnet.
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25 april 1935

Välkomnandet av Sven Hedin

Studenternas uppvaktning för Sven Hedin.

År 1880 välkomnade studenterna Adolf Nordenskiöld och Vegamännen med 
en särskild karneval, då de besökte Uppsala efter sin återkomst till Sverige. 
Senare hyllades Sven Hedin på ett liknande sätt av studenterna efter sina 
forskningsresor. Så även 1935, då han just hade återvänt från den svensk-kine-
siska expeditionen till Centralasien. Efter hyllningen höll han ett föredrag i 
universitetsaulan. Talet, som hölls nästan på dagen femtiofem år efter Vegas 
återkomst, var det första Hedin gav i Sverige efter hemkomsten.
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Hedin hälsades redan på järnvägsstationen av studentkåren, vars ordförande 
Anton Fägersten tackade för vad denne hade uträttat ”genom färd och forsk-
ning, genom manlig gärning, genom storvulen tanke”. Efter sedvanlig sångar-
hyllning avtågade man till universitetshuset, där Hedin välkomnades av en 
aula som var fylld till sista plats, från grop till galleri. Rektor Thore Engströ-
mer vände sig till huvudpersonen med ett tack från ”det gamla lärosäte som ni 
själv en gång som student tillhört”.

Hedin lämnade sedan en tre timmar lång exposé över sin åttaåriga expedi-
tion och dess olika delmoment. Han framhöll att den första delen av expe-
ditionen, 1927–33, hade varit en vetenskaplig allroundundersökning av stora 
geografiska områden. Den andra delen, 1933–35, hade syftat till att klarlägga 
bilvägsmöjligheterna i det inre Asien. Han tackade sina medhjälpare, och han 
försäkrade att de vunna forskningsresultaten erbjöd en ny belysning ”av detta 
imposanta, fem miljoner kvadratkilometer stora landområde ur geologisk, to-
pografisk, astronomisk, zoologisk m.fl. synpunkter, som kommer att få en ban-
brytande och bestämmande betydelse för all forskning i framtiden”.

Efter föredraget anordnades bankett på Gillet, där en rad professorer och 
yngre akademiker deltog.

Halvannan månad senare kunde Sven Hedin återvända till Uppsala på nytt, 
denna gång för att promoveras till hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten.

Sven Hedin med universitetets prorektor Nils von Hofsten på sin högra sida och dess rektor 
Thore Engströmer på sin vänstra sida under hyllningsmiddagen efter föredraget i aulan. Till 
höger sitter Märta Bergmark, gift med medicinprofessorn Gustaf Bergmark.
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31 maj 1935

Promotion i alla fakulteter

Promotioner skedde i äldre tid inom varje fakultet för sig. Vid särskilt högtid-
liga tillfällen förekom dock gemensamma promotioner inom de fyra klassiska 
fakulteterna. Första gången det inträffade var vid universitetets 400-årsjubi-
leum i september 1877.

Under 1920-talet började man, inte minst av praktiska skäl, efterfråga sam-
ordning. Det var framför allt Teologiska fakulteten som önskade detta, men 
Filosofiska fakulteten var inte odelat positiv. Med tanke på den rådande fakul-
tetsordningen kan detta te sig märkligt, men det berodde på att promotioner-

Promotionen i aulan 1935. Filosofiska fakultetens hedersdoktor Sven Hedin är tredje mannen 
från vänster i andra raden (med lyftade händer).
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na hade en stark ställning inom den ”lägsta” fakulteten, ärvd från 1800-talets 
magisterpromotioner, vilka hade varit veritabla folkfester som vart tredje år 
lockade tusentals människor till Uppsala.

Diskussionen fortsatte in på 1930-talet, både inom universitetsorganen och 
i pressen. Medicinska fakulteten aktualiserade frågan om gemensamhetspro-
motioner på nytt 1931, men propån avvisades av Filosofiska fakulteten. Full 
enighet rådde dock inte. Filosofiska fakultetens dekanus Sune Lindqvist gav, 
liksom Rutger Sernander och Otto von Friesen, sitt stöd till medicinarnas 
förslag.

Som framgått ovan genomfördes gemensam promotion året därpå i sam-
band med Gustaf Adolfs-jubileet. Eftersom de flesta blivande doktorer ville 
promoveras vid denna jubelfest – och därför slutförde sina arbeten med före-
dömlig effektivitet – behövde Filosofiska fakulteten inte anordna någon pro-
motion 1933, och året därpå promoverades inga teologer.

År 1935 kunde Juridiska fakulteten till jubeldoktor promovera universi-
tetskanslern Ernst Trygger, som tidigare varit såväl professor vid fakulteten 
som justitieråd och statsminister. Juridiska fakulteten önskade därför att hans 
promotion skulle genomföras under så högtidliga former som möjligt, varför 
Filosofiska fakulteten återigen fick ta ställning till ett förslag om gemensam 
promotion, vilket den denna gång ställde sig positiv till. Men man vidtog åt-
gärder för att, som Torgny Nevéus skriver i promotionshistoriken En akade-
misk festsed och dess utveckling (1986), ”hävda sin identitet”. Några veckor före 
promotionen beslutade nämligen fakulteten, efter förslag från Jöran Sahlgren, 
exempelvis att filosofie doktorshatt skulle införas. Doktorshatten skulle inte 
ersätta lagerkransen vid ceremonin, men däremot bäras som tecken på av-
lagd doktorsgrad. Som ytterligare ett tecken på Filosofiska fakultetens vilja att 
markera sin hävdvunna särställning kan man betrakta deras val av Sven Hedin 
till hedersdoktor. Det var första gången en hedersdoktor promoverades vid en 
promotion som inte skedde i samband med någon speciell jubelfest. Bara fyra 
veckor tidigare hade Hedin hyllats av studenterna, då han besökte Uppsala för 
att föreläsa över sin nyss avslutade expedition till Centralasien. Tillsammans 
med Ernst Trygger blev han den självklara centralfiguren vid promotionshög-
tiden.

Upsala Nya Tidning, som tidigare hade förordat en övergång till gemen-
samma promotioner, rapporterade att läsåret fick ”en alldeles särskilt lysande 
avslutning genom de fyra fakulteternas till en stor gemensam solennitet i au-
lan sammanslagna promotionerna”.

Allt sedan 1935 har promotionerna vid Uppsala universitet genomförts av 
fakulteterna gemensamt. Från och med 2000 sker det två gånger per år: vinter-
promotion i slutet av januari och vårpromotion i slutet av maj.
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30 november 1937

Gluntjubileet

”Minns du hur ödet oss förde tillhopa adertonhundra och trettiosju? / Å – ja, 
visst minns jag det ... just Carl den tolftes dag.” Så lyder den inledande  dialogen 
mellan Magistern och Glunten i Gunnar Wennerbergs Gluntarne (1847–50). 
De båda huvudpersonerna möttes således första gången under Allmänna 
Sångens marsch kring Stora torget vid studenternas 30 november-firande 1837.

Högtidlighållandet av Carl XII:s dödsdag var en tradition som på 1830-talet 
hade börjat finna sina former. År 1818 hade hundraårsmarkeringen av kung-
ens död uppmärksammats vid universiteten i Uppsala och Lund, liksom av 
 Götiska förbundet i Stockholm. Till högtiden i Uppsala 1818 hade Erik Gustaf 
Geijer författat ”Viken tidens flyktiga minnen” till den gamla melodin ”Carl 
XII:s marsch vid Narva”, vilken director musices Johann Christian Friedrich 
Hæffner hade anpassat för fyrstämmig manskör. ”Viken tidens flyktiga min-

Gösta Knutsson ledde studentkåren vid Gluntjubileet 1937, då firandet av Carl XII tillfälligt 
flyttades tillbaka till Stora torget, där Glunten och Magistern enligt Gunnar Wennerberg 
möttes för första gången jämnt hundra år tidigare. Teckning i Ergo.
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nen” sjöngs under det fackeltåg som studenterna genomförde från Stora torget 
till domkyrkan, där högtidsvesper hölls.

Året därpå, 1819, firades Carl XII:s dödsdag ånyo. ”Viken tidens flyktiga 
minnen” framfördes då utanför ärkebiskopsgården som en hyllning till kron-
prinsen-kanslern Oscar som tillfälligt gästade Uppsala. Vid detta tillfälle till-
lades en sista strof – ”Morgonen randas. En Carl den bereder, och Oscar heter 
den gryende dag” – vilket syftade på den prominente gästens namnsdag den 
följande dagen, liksom på den framtida Bernadotteska successionen.

Därefter följde ett decennielångt uppehåll, innan 30 november-firandet 
återupplivades under mer permanenta former. Från och med 1830 bestods Carl 
XII årliga sångarhyllningar på Stora torget den 30 november, så också 1837, då 
alltså Gluntens och Magisterns första sammanträffande ägde rum, enligt Wen-
nerberg. Vid mitten av 1800-talet flyttades Carl XII-firandet från Stora torget 
till Skytteanska valvet och Domtrappan, där fackeltåg genomfördes.

Den 30 november 1937 kunde man i universitetshuset fira såväl minnet av 
Carl XII som Gluntarnes hundraårsjubileum. Aulan var i det närmaste full-
satt under jubileumskonserten, där Akademiska Kapellet under Hugo Alf-
véns ledning framträdde tillsammans med såväl Allmänna Sången som OD. 
Uppsalasångens historiograf, Gottfrid Kallstenius, föreläste om 30 november-
firandets historia, inte minst om studentsångens betydelse. Avslutningsvis 
framfördes ”Viken tidens flyktiga minnen” och första duetten ur Gluntarne.

Av historiska skäl valde studentkåren detta år att tillfälligt flytta Carl XII-
firandet tillbaka till Stora torget, dit fackeltåget marscherade från den vanliga 
samlingsplatsen vid Carolina. Kårordföranden Gösta Knutsson höll talet till 
Carl XII:s minne, och ”Viken tidens flyktiga minnen” avsjöngs under marsch 
kring torget – precis som då ”Glunten” och ”Magistern” träffades jämnt ett 
sekel tidigare. Avmarsch skedde därefter till Dombron, där facklorna som 
brukligt kastades i ån.
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27 april 1938

Oxenstierna och pennkniven

Inom universitetshusets väggar har otaliga vetenskapliga meningsutbyten ägt 
rum. Ett av de mest uppmärksammade inträffade i lärosal I en onsdagsefter-
middag på våren 1938, även om det knappast handlade om några åsiktsbryt-
ningar, snarare om en direkt eller indirekt demonstration.

”Filosofiskt fall” var benämningen på denna skämtteckning av JAC (Carl A Jacobsson) i 
Dagens Nyheter den 13 maj 1938. Anders Karitz demonstrerar sin upptäckt av pennkniven för 
Immanuel Kant, René Descartes, Christopher Jacob Boström, Friedrich Hegel och Platon.
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Allt sedan 1910-talet hade filosofiämnet i Uppsala dominerats av den så 
kallade Uppsalafilosofin, vars främsta företrädare varit professorerna Axel 
Hägerström (praktisk filosofi) och den 1931 bortgångne Adolf Phalén (teore-
tisk filosofi). Phalén hade 1934 efterträtts av Anders Karitz, som tillhörde den 
Lundaskola som formats kring Hans Larsson. Karitz var således en främmande 
fågel i Uppsala och hans personliga egenheter förstärkte den bilden.

Onsdagen den 27 april 1938 hade Ingemar Hedenius bjudit hem ett antal 
filosofiskt intresserade personer på middag. Flertalet av gästerna kom från 
Stockholm, och på tåget till Uppsala hade de börjat diskutera Anders Karitz 
och hans filosofi. Just denna eftermiddag föreläste Karitz i lärosal I, varför ett 
antal av gästerna beslutade sig för att gå dit för att lyssna. Gruppen, inklu-
sive Uppsaladocenten Gunnar Oxenstierna och Stockholmsdocenten Anders 
Wedberg, tog plats på första bänkraden. Föreläsningen var offentlig, men Ka-
ritz hade inte väntat sig att finna sina främsta meningsmotståndare på första 
parkett. Meningarna gick isär om vad som därefter inträffade. Karitz ansåg 
att de tillfälliga besökarna hade stört föreläsningen genom att dels viska halv-
högt, dels genom att utbyta hånfulla gester och leenden med varandra. Oxen-
stierna skulle dessutom ha snurrat en pennkniv som då och då slog i bänken. 
Demonstrationen föranledde Karitz att göra en formell anmälan till mindre 
konsistoriet, det vill säga den myndighet som hanterade interna disciplinmål. 
Händelsen blev snart föremål för tidningsskriverier, i och utanför Uppsala.

När Karitz’ klagomål blev känt inflöt flera svarsskrivelser – bland annat från 
Herbert Tingsten och Einar Tegen – i vilka anklagelserna tillbakavisades. 
Wedberg skyllde allt på att Karitz inte uppfyllde ens ”de mest hovsamma 
fordringar på vetenskaplig kompetens”. I en gemensam skrivelse bestred 
Gunnar Oxenstierna och studenterna Sten Lindroth, Henrik Sandblad, Olof 
Strandberg och Bertil Hermanson att de ”uppträtt på något som helst otill-
börligt sätt”. Oxenstierna erkände att han medfört en pennkniv som vid 
något tillfälle kunde ha fallit mot pulpeten. Han medgav att han i sina före-
läsningar kunde ha uttryckt sig förlöjligande om Karitz, men för detta kunde 
han inte lastas. Han hade nämligen endast refererat några av dennes egna 
skrifter, och det var svårt, framhöll han, att återge Karitz’ många uttalanden 
om vitt skilda ting – och utan inre sammanhang – med mindre än att detta 
gjorde ”ett ytterst komiskt intryck”. För att mindre konsistoriet skulle förstå 
vad han menade bifogade han generöst några utsnitt ur Karitz’ Tillvarons 
motsatsspel.

Mindre konsistoriet fastslog senare att anklagelserna mot Oxenstierna och 
Wedberg inte kunde föranleda någon åtgärd redan av det skälet att de som 
docenter inte stod under dess åtlydnad. Ingenting hade heller framkommit 
som styrkte att de utpekade studenterna hade gjort sig skyldiga till något som 
kunde föranleda disciplinär bestraffning. 
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17 oktober 1941

Himlaspelet i aulan

Den tjugofemårige Uppsalastudenten Rune Lindström färdigställde våren 1941 
Himlaspelet – Ett spel om en väg som till Himla bär. Spelet handlar om drängen 
Mats Erssons vandring genom livet för att slutligen ställa Vår Herre till svars 
för den bristande rättvisan i världen. Himlaspelet skulle enligt planerna ha 
premiärvisats i aulan under våren 1941, men detta blev omöjligt. I stället ägde 
premiären rum i Leksand under sommaren, men några månader senare fick 
även Uppsalapubliken möjlighet att bese föreställningen, vilken regisserades 
av Gösta Folke. Publikintresset var mycket stort; aulan var i det närmaste fylld 
redan till genrepet, till vilket stadens skolungdom hade bjudits in.

Rune Lindström, fotograferad av Gunnar Sundgren  
året efter succén med Himlaspelet.



122 UNIVERSITETET SOM ARENA

Rune Lindström spelade själv huvudfiguren Mats Ersson, och han svarade 
dessutom för dekoren. Bland övriga rollinnehavare märktes Berit Romson 
som Marit Knutsdotter, Nils Gustafsson som Vår Herre och regissören Gösta 
Folke som Kung Salomo. Alla prisades för sina insatser, men de främsta lov-
orden tillföll författaren och huvudrollsinnehavaren. Tidningen Upsala skrev 
om Rune Lindström: ”Vilken röst, vilken diktion, vilken storlinjig, bilderboks-
mässigt vältalig plastik! Han vann publikens öra från första början och kunde 
få oss att tro på precis vad han ville. Och vilket register denne aktör har!”

Sedan ovationerna avklingat, skådespelarna lagerkrönts och huvudrolls-
innehavaren hissats, vidtog sexa på Gillet. Himlaspelet framfördes vid ytterli-
gare ett par föreställningar i aulan de kommande dagarna. Året därpå filma-
tiserades Himlaspelet med Alf Sjöberg som regissör. Framgången ledde till att 
Rune Lindström uppgav sina teologiska studier vid universitetet.
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31 oktober 1941

Bibeljubileum i krigets skugga

År 1541 trycktes Bibeln för första gången på svenska. Teologiska fakulteten 
högtidlighöll 400-årsminnet av detta den 31 oktober 1941. Arrangemanget ge-
nomfördes under sedvanlig pompa och ståt med promotion inom Teologiska 
fakulteten. Bland de många celebra gäster som universitetets rektor Thore 
Engströmer kunde hälsa välkomna fanns kungen, kronprinsparet, prinsarna 
Carl och Eugen, liksom prinsessorna Sibylla och Ingeborg. Rikets samtliga bis-
kopar fanns dessutom på plats.

Dagen inleddes med en högtidsgudstjänst, ledd av ärkebiskop Erling Eidem, 
i domkyrkan. I samband därmed ägde en kransnedläggningsceremoni rum på 

Hedersdoktorerna mottar studentkårens uppvaktning på universitetshusets trappa. Från 
 vänster syns Natan Lindqvist, Yngve Rudberg, Nils Ahnlund, Albert Nordberg, Gustaf  Ankar, 
G.O. Rosenqvist, Gunnar Brundin, Emilia Fogelklou, Fredrik Paasche och H.S. Nyberg.
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ärkebiskop Laurentius Petris grav. Petri hade lett den kommission som svarade 
för bibelöversättningen.

Efter gudstjänsten mottog kungen studenternas uppvaktning på universi-
tetshusets trappa. Tacktalet var präglat av det allvarliga världsläget: ”Vi leva i 
en allvarstyngd tid”, sade kungen, ”under vilken alla samhällsgrupper haft att 
bringa offer för vårt land. Icke minst gäller detta den akademiska ungdomen, 
som i särskild grad fått underkasta sig en långvarig militärtjänstgöring. [---] Vi 
veta icke hur länge den kris under vilken vi lida kommer att vara. Jag hyser 
dock den fasta förvissningen att vårt land skall utgå ur densamma med bibe-
hållen självständighet.”

Under högtiden i aulan promoverades arton teologie doktorer, av vil-
ka tolv var hedersdoktorer. Karl-Gustaf Hildebrand hade författat en kan-
tat, vilken tonsatts av director musices Sven E. Svensson. Promotorn Knut 
B. Westman inledde akten med ett tal till minnet av Laurentius och Olaus 
Petri, men samtiden förblev ständigt närvarande. När den norske litteratur-
historikern Fredrik Paasche nedsteg från parnassen och bugade för kungen 
svarade denne med ett handslag, en sympatiyttring inte bara för heders-
doktorn utan för hela det ockuperade Norge. Paasche hade flytt till Sverige 
efter Tysklands invasion i april 1940 och bland annat deltagit vid grundan-
det av norska gymnasiet i Uppsala. Alla förstod, rapporterade Barbro Alving  
(Bang) i Dagens Nyheter, att kungens handslag ”gällde mer än den nya hatten”. 
Gesten gick inte auditoriet förbi; Paasche fick en lång applåd. Samma upp-
skattning visade publiken en stund senare Emilia Fogelklou, som även hon 
kreerades till teologie hedersdoktor.

Promotionsmiddagen hölls detta år i universitetshusets förhall, varefter följ-
de samkväm och underhållning i fakultetsrummen en trappa upp. Vid Bibel- 
jubileet utgav Teologiska fakulteten en festskrift, vars första exemplar över-
lämnades till kungen i universitetshuset. 

Fredrik Paasche, som blev dagens huvudperson, reste under åren i lands-
flykt runt i Sverige för att propagera för Norges sak. Han dog i Uppsala hösten 
1943 och fick aldrig uppleva befrielsen av hemlandet.
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7 november 1941

Två moderna poeter

Den nyaste litteraturen har ofta presenterats i universitetshuset, särskilt innan 
de stora bokmässorna kom till. Studenterna var intresserade och författarna 
själva tycktes vilja komma i kontakt med unga intellektuella. Rena uppläs-
ningar eller diskussioner om den moderna litteraturen var mycket vanliga. 
Innan Litteraturklubben grundades 1946 brukade olika studentföreningar in-
bjuda till sådana litterära kvällar.

Den 7 november 1941 gästades universitetet av Johannes Edfelt och Gunnar 
Ekelöf, två framträdande representanter för den moderna lyriken. Edfelt, född 
1904, hade debuterat som nittonåring (1923) med diktsamlingen Gryningsrös-
ter. Han hade skrivit en rad diktsamlingar, gjort översättningar och just detta 
år utkommit med samlingen Sång för reskamrater. Ekelöf, född 1907, hade de-

Johannes Edfelt bjöd Uppsalapubliken på uppläsning ur sin nya diktsamling Sång för reskam-
rater.
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buterat 1932 med samlingen sent på jorden, mycket omtalad för sin experi-
mentella form både i typografi och metaforiskt språk. Han hade också gjort 
översättningar och 1941 utkommit med samlingen Färjesång. Båda poeterna 
skulle räknas till de stora under 1900-talet. I Svenska Akademien invaldes 
Ekelöf 1958 och Edfelt 1969.

När de två poeterna hälsades välkomna av Verdandis ordförande Lars 
Ohlon, hade publiken fått byta lokal, från lärosal IV till lärosal IX, ”som has-
tigt fylldes till praktiskt taget sista plats”, enligt Upsala Nya Tidning. Ekelöf 
läste prosa ur ett självbiografiskt manuskript. ”Lugnt och lågmält och med 
ett och annat självironiskt leende småpratade han ur manuskriptet, och den 
konstlösa berättartonen fängslade lika mycket som de djupt personliga vitt-
nesbörden”, skrev referenten. Han berättade fängslande om svenska miljöer, 
från herrgårdar på landet till gamla kvarter i Stockholm, eller utländska som 
Paris och London. Han slutade med att säga att det var den heliga menings-
lösheten som gav livet dess mening, och han fick ”långvariga applåder av det 
förtjusta auditoriet”.

Edfelt läste en svit dikter ur den just utkomna diktsamlingen Sång för res-
kamrater. ”Mörk och målerisk, med något klerikalt i hållning och ton mäss-
sade poeten” sina dikter. Särskilt dikten till Agnes von Krusenstjernas minne 
och det gripande Requiem för drunknade ”grep tag om åhörarnas hjärteröt-
ter”, skrev referenten xyz. Även Edfelt belönades med ”en påfallande hjärtlig  
applådåska”, och sedan drog sig en liten kärntrupp av entusiaster ner mot 
 Rullan ”för att i enrum hylla gästerna”. Under sexan på Gillet ökade Gunnar 
Ekelöf – enligt vad Verdandis protokoll förmäler – ytterligare ”de närvarandes 
tacksamhet genom att föredraga två hittills opublicerade dikter”.

Referatet i tidningen är ganska typiskt. Man fick byta lärosal, därför att det 
kom fler än förväntat. Ofta räckte det med uppläsningar för att stilla publi-
kens förväntning. Det var sällan det förekom frågor eller kommentarer från 
åhörarna. Efter mötet förekom ofta små samlingar, antingen som i detta fall 
med ett restaurangbesök eller också litet enklare med ost och vin på någon 
nation.
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9 oktober 1942

Gula kliniken och abortfrågan

De fyra studentföreningarnas mötesaffisch. På grund av den 
stora publiktillströmningen flyttades diskussionen till aulan.

Sommaren 1942 premiärvisades Ivar Johanssons film Gula kliniken, baserad 
på Maja Björkmans (pseudonymen Charlotte Stefansson) roman med samma 
namn från 1937. I filmen, vars handling förhöll sig tämligen fri från den litterära 
förlagan, gestaltades huvudrollerna av Arnold Sjöstrand och Viveca Lindfors.

Abortläkaren doktor Jörn (Sjöstrand) och hans assisten syster Doris (Lind-
fors) försökte i filmen att tala sina patienter till rätta, samtidigt som de gjorde 
sitt bästa att rädda dem som anlitat kvacksalvare. Filmens starka fokus på 
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aborternas risker och dess kritik mot ”abortandan” var kontroversiellt och re-
censenternas meningar gick isär. Debatten nådde snart Uppsala och universi-
tetshuset. Några månader efter premiären anordnade fyra studentföreningar 
– Uppsala Studenters Filmstudio, Heimdal, Verdandi och Laboremus – en dis-
kussionskväll under temat ”Gula kliniken – ett socialt debattinlägg”. Ämnet 
engagerade många. Sal X räckte inte till, varför arrangemanget flyttades till 
aulan. Förutom många studenter noterade Upsala Nya Tidnings referent att 
ett ”borgerligt inslag” märktes i publiken, bland annat såg man på en sektion 
”en uppsättning av intresserade sjuksystrar”. Debatten leddes av Filmstudions 
ordförande Bertil Lauritzen, sedermera producent och produktionsledare vid 
Svensk Filmindustri och direktör vid Dramatiska institutet.

Regissören Ivar Johansson hade fått förhinder, men han hade i stället insänt 
en både temperamentsfull och humoristisk inlaga som föredrogs av skåde-
spelaren Sten Lindgren. Johansson försäkrade att han varken var ovetande 
om barnavårdsnämnder eller mödravård, och han tillade att han själv tidigare 
hade arbetat inom socialvården.

Den radikale sexologen Gunnar Inghe, en av RFSU:s grundare, ansåg att 
filmens juridiska och moraliska diskussion var nattstånden och förlegad. I 
filmen fick inte abortpatienterna den hjälp de behövde, medan problemet i 
verkligheten var det omvända. Nämligen att läkarna inte kom i kontakt med 
patienterna. Gula kliniken motverkade sitt syfte, eftersom den riskerade att 
skrämma bort abortpatienter från läkarna. Behovet av en verklig social upp-
lysningsfilm kvarstod således.

Docent Sam Clason – som varit medicinsk rådgivare under produktionen – 
försvarade däremot filmen, stundtals i häftig polemik mot Inghe. Han under-
strök att ambitionen med Gula kliniken aldrig hade varit att föra abortfrågan 
till någon slutlig lösning, i stället hade man velat skildra den individuella sidan 
av abortproblematiken. Detta var ett nödvändigt dramatiskt grepp, menade 
han: ”Man kan inte göra en film om statistisk årsbok.”

Censuren hade ingripit och klippt bort delar av en, i somligas tycke, alltför 
lång kyss mellan Arnold Sjöstrand och Viveca Lindfors. Viveka Heyman, vid 
denna tid verksam inom Laboremus, senare skribent vid bland annat Arbeta-
ren och Expressen, begärde ordet och meddelade att även den nedklippta sce-
nen upptog mer än en minut, vilket hon fann vara helt bortkastad tid. ”Tänk, 
så mycket värdefull information som i stället kunde serverats under dessa 
sjuttio sekunder!”, utbrast hon under stort bifall.

Maja Björkman förklarade att hon skrivit boken i syfte att hjälpa kvinnorna, 
och hon berättade att hon som villkor för filmatiseringen hade satt att inspel-
ningen skulle genomföras under inseende av medicinska sakkunniga. Så hade 
skett och hon var nöjd med resultatet. 
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10 december 1942

Löparfenomen på bioduken

Sommaren 1942 satte löparen Gunder Hägg tio (!) världsrekord på åttioen 
dagar. Han blev ”Under-Gunder” med svenska folket och tilldelades Svens-
ka Dagbladets guldmedalj. Filmaren Gösta Olander dokumenterade Gunder 
Häggs framfart under rekordåret, framför allt träningsuppladdningen i jämt-
ländska Vålådalen. Resultatet blev filmen Gunder Hägg mot höjderna (1943). 
Redan i december 1942 fick emellertid Uppsalaborna möjlighet att studera 
löparfenomenet i fyrfärg sedan lärosal X tillfälligt omdanats till biografsalong. 
Förutom träningen i Vålådalen visades färgfilm från landskampen mellan 

Gunder Hägg tränar i Vålådalen 1942. 
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Sverige, Finland och Tyskland i Helsingfors 1940. Filmvisningen, som lockade 
storpublik, var arrangerad av Upsala Studenters Idrottsförening.

Filmvisningen föregicks av ett föredrag av Torsten Tegnér, sedan flera de-
cennier redaktör för Idrottsbladet. Föredraget hade titeln ”Instinkten och livs-
kraften”, och Tegnér ansåg att likhetstecken kunde sättas mellan dessa ord. I 
tävlingsidrottens barndom hade man inte haft detta klart för sig, något som 
kunde få absurda konsekvenser. Man genomdrev till exempel – med stöd av 
dåtidens medicinska vetenskap – att utövare av kastgrenar skulle träna sig 
att kasta med båda händerna. På motsvarande sätt skulle tävlande i hopp-
grenar lära sig att avsluta ansatsen med båda fötterna. Först så småningom 
insåg man att människokroppen inte var symmetrisk. Tegnér använde sedan 
 Gunder Hägg som exempel på att idrott kan vara ett uttryck för skaparanda, 
där gynnsamma omständigheter – till exempel stödet från en entusiastisk 
publik – kunde få utövaren att överträffa sig själv.

Sedan Tegnér fått en varm applåd var det dags för den emotsedda filmvis-
ningen. Om denna kunde Upsala Nya Tidning rapportera följande: ”Gunder 
Häggs träning uppe i den vackra Vålådalen var intressant att följa och för den 
sakkunnige var det givande att få se hur världsmästaren löper. Gösta Olander 
har nämligen gjort en mängd ultrarapidupptagningar, som äro mästerliga.”

På grund av det stora publikintresset visades Gunder Hägg-filmen ytterliga-
re en gång senare på kvällen, dock utan bissering av Torsten Tegnérs föredrag.
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17 november 1943

Internationella studentdagen

Den 17 november 1939 angrep den nazistiska ockupationsmakten universite-
tet i Prag. Inför tvåårsdagen av denna händelse utgick ett upprop från London, 
vilket syftade till att göra detta datum till en internationell studentdag. Tan-
ken var att man därigenom skulle hedra de studentkamrater som fallit offer 

År 1943 högtidlighölls Internationella studentdagen för första gången i Uppsala och univer-
sitetshuset. Intresset var stort och mediabevakningen omfattande. Traditionen att fira 17 
november slog dock aldrig rot. Under de följande åren anordnades samkväm med universite-
tets gäststudenter på olika nationslokaler men sedan avklingade firandet.
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för krig, våld och förtryck. Den första internationella studentdagen hölls 1941 
och var ägnad studentmartyrer i olika länder. Året därpå var temat kampen 
mot totalitärt förtryck, inte minst inskränkningar av den akademiska frihe-
ten, liksom tanke- och yttrandefriheten i stort. Den tredje studentdagen ut-
formades som ett slags manifestation för att påskynda krigets slut och därmed 
återuppbyggnaden av de västerländska universiteten.

I november 1943 firades Internationella studentdagen även i Uppsala. Lärosal 
X var fylld till sista plats – inte bara av studenter utan av representanter för det 
fria Tjeckoslovakien, Frankrike, Österrike och en rad andra länder. Professorn i 
Nya testamentets exegetik, den i Norge födde Anton Fridrichsen, politikern och 
diplomaten Alva Myrdal och orientalisten H.S. Nyberg framträdde som talare. 
Temat var, precis som i de övriga länder där dagen högtidlighölls, ”Efterkrigsar-
betet och akademikerna”. Arrangemanget rönte uppmärksamhet även utanför 
Uppsala, bland annat skrev Barbro Alving (Bang) ett utförligt referat, vilket 
prydde  Dagens Nyheters förstasida.

Fridrichsen underströk betydelsen av att akademikerna inte gav efter för 
frestelsen att känna misströstan, trots det dystra världsläget: ”Nu kommer den 
tid då vi blir satta på prov, då det skall visa sig om vi är riktiga studenter. Vi 
akademiker är mer än någon annan grupp de som skall bära idén om sanning-
ens odelbarhet och universaliteten vidare, med den står och faller vi.” Alva 
Myrdal drog sedan upp riktlinjerna för det omfattande arbete som väntade 
de svenska akademikerna efter krigsslutet, inte minst deras internationella 
ansvar. Hon betonade att de svenska universiteten även efter krigsslutet måste 
vara välvilligt inställda till de gäststudenter som flytt undan krig och förföl-
jelse. De måste ges möjlighet att fullfölja sina studier för att därefter ha förut-
sättningar att återvända och bygga upp sina hemländer. Svenska akademiker 
måste dra sitt strå till stacken för att underlätta uppbyggnaden av skövlade 
universitetsbibliotek och studiemiljöer runt om i världen. Stora uppoffringar 
var nödvändiga, konstaterade hon: ”Får vi inte en bättre fred den här gången, 
blir det ett tredje krig; vi har, som Beveridgeplanens skapare uttryckt saken, 
utopin eller helvetet att välja på – då måste vi välja utopin.”

H.S. Nyberg återknöt bildningens universella karaktär, och framhöll att 
denna måste genomsyra återupbyggnaden av universiteten när kriget väl var 
över. Hans inlägg formades till ett brandtal för forskningens frihet. Vid den 
efterföljande supén på Rullan sammanfattade studentkårens vice ordförande 
Thord Plaenge Jacobson Internationella studentdagens budskap i sitt tal till 
gästerna från andra länder: ”När ni nu snart kan återvända till edra fria folk, 
hälsa dem från de svenska studenterna. Svenska folket har aldrig varit neu-
tralt, vi tog från början ställning för friheten mot slaveriet, för civilisationen 
mot barbariet.”
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4 december 1943

För Norge och 
universitetet i Oslo

Under den nazityska ockupationen sökte sig många norska studenter till Upp-
sala. I september 1942 bildades Svensk-norska studentklubben med syftet att 
”under sällskapliga former sammanföra svenska och norska studenter och 
främja förståelsen dem emellan, på nordisk demokratisk grund”. Föreningen 
leddes av en förste ordförande av svensk nationalitet och en andre ordförande 
av norsk nationalitet. I november 1943 anordnade sammanslutningen en norsk 

Uppsalastudenter under den omfattande sympatidemonstrationen för Norge med  anledning 
av den nazistiska ockupationsmaktens beslut att stänga universitetet i Oslo. 
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vecka i samarbete med Heimdal, Verdandi, Laboremus och Svensk-norska för-
eningen i Stockholm. Under flera dagar hölls föreläsningar i universitetshuset 
om Norges historia, litteratur, teater och näringsliv. Bland talarna märktes 
läkaren (och sedermera tv-chefen) Hans Jacob Ustvedt, teatermannen Knut 
Hergel och litteraturkritikern Philip Houm. Norska veckan blev en framgång, 
inte minst ekonomiskt, men den hamnade snart i skuggan av den dramatiska 
utvecklingen i Oslo.

Natten till den 28 november 1943 anlades en brand i Oslo universitets aula, 
där den nazistiska ockupationsmakten var i färd att arrangera en konsert. 
Branden orsakade inga större skador, eftersom den grupp som låg bakom at-
tentatet själv larmade brandkåren. Attentatsmännen ville störa nazisternas 
konsert, inte bränna ned sin egen aula. Josef Terboven, den tyske rikskommis-
sarien i Norge, hade tidigare använt brutala metoder för att slå ned det norska 

Studenternas demonstrationståg har formerat sig framför Carolina Rediviva inför avmarschen 
mot universitetsparken.
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Uppsalabor demonstrerar sitt stöd för universitetet i Oslo 1943. 

motståndet. Aulabranden tog han till intäkt för en kraftfull vedergällning mot 
framför allt studenter, men även akademiska lärare. Trots att bara en hand-
full motståndsmän kring den oppositionella tidningen London-Nytt låg bakom 
brandattentatet lät Terboven arrestera 1 166 akademiska medborgare, av vilka 
drygt hälften deporterades till koncentrationsläger i Tyskland. Aktionen, som 
skedde den 30 november, innebar att all undervisning vid Oslo universitet 
upphörde.

Övergreppen väckte starka känslor vid Uppsala universitet och föranledde 
studentkåren att den 4 december 1943 sammankalla sin första allmänna stu-
dentsammankomst på många år. Dagen inleddes med en studentgudstjänst i 
Helga Trefaldighetskyrkan, varefter ett demonstrationståg formerades fram-
för Carolina Rediviva. Omkring 2 500 personer – mestadels studenter men 
även professorer och universitetslärare – tågade längs Drottninggatan ned till 
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Östra Ågatan och sedan upp till universitetsparken via Dombron och Skyt-
teanum. Trottoarerna var fyllda med åskådare. 

Omkring 7 000 människor hade samlats för att lyssna till rektor Nils von 
Hofsten, som talade från universitetshusets trappa. Han framhöll att över-
greppen mot universitetet i Oslo hade utlöst känslor som knappast kunde ut-
tryckas i ord. Det var studenterna som hade tagit initiativet till manifestatio-
nen, men Hofsten försäkrade att de akademiska lärarna stod bakom dem och 
deras aktion: ”Jag vågar säga att Upsala universitet som sådant, som en svensk 
läroanstalt, står vid er sida. Jag vågar säga, att universitetets lärare delar edra 
känslor och är beredda att instämma med mig, när jag förklarar: det norska 
universitetets och de norska studenternas sak är vår!”

Studentkårens ordförande Åke Larsson betraktade den massiva uppslut-
ningen för Norges sak som ”ett av de största och bästa ögonblicken i stu-
dentkårens historia”. Talet avslutades med ett leve för de norska studenterna, 
varefter ”Ja, vi elsker” och ”Du gamla du fria” avsjöngs unisont. Den största 
akademiska demonstrationen i universitetets historia var därmed avslutad, 
men nazisternas framfart vid det nordiska systeruniversitetet kastade även 
framdeles en skugga över Uppsala. Svensk-norska studentklubbens julfest 1943 
firades på ett nedtonat sätt och dansen ställdes in.
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3 oktober 1944

Universitet och kulturliv

Uppsala studenters allmänna diskussionsförening återupptog sin verksamhet på 
hösten 1944 efter att en tid ha legat i träda. I en intervju förklarade ordföranden 
Harald Bergström, docent i matematik, att kriget hade försvårat debattarrang-
emangen, men föreningen hoppades att studentdebatten åter skulle ”komma på 
modet i Upsala” när krigsslutet nalkades. Det var därför naturligt att inleda med 
en debatt om universitetens ställning inom det samtida kulturlivet, eftersom 
ungdomen – och särskilt studenterna – skulle komma att ta aktiv del i uppbygg-
nadsarbetet efter kriget. Bergström hoppades att studenterna mangrant skulle 
sluta upp, samtidigt som han även välkomnade universitetets lärare att delta.

Konsthistorikern Gregor Paulsson värnade universitetens bildningsuppgift.
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Konsthistorikern Gregor Paulsson och författaren Sven Stolpe hade inkal-
lats som inledare. Det blev, precis som Harald Bergström hade förutspått, en 
mångfasetterad diskussion i en välfylld sal X med såväl historiska som dags-
aktuella perspektiv. Paulsson konstaterade att kulturlivet hade vidgats och 
förändrats medan universiteten i allt väsentligt hade förblivit desamma. Han 
beklagade att en rad fackskolor hade inrättats utanför universiteten i stället 
för att antalet fakulteter vid lärosätena hade utökats. Sverige hade härvidlag 
följt den tyska nyhumanistiska traditionen i stället för den universitetspolitik 
som uppstått i franska revolutionens efterföljd. Konsekvensen hade blivit 
olycklig för båda parter. Fackskolorna hade inte sett som sin uppgift att vär-
na bildningen i högre mening, och universiteten, inte minst Paulssons eget, 
hade å sin sida distanserat sig från folkbildningen. Paulsson beklagade den 
pågående satsningen på att inrätta forskningsråd i stället för att reformera 
universiteten. Forskningsråden premierade, menade han, tillämpad forsk-
ning och kortsiktiga matnyttiga resultat. Den ofrånkomliga följden måste bli 
att forskningens frihet inskränktes, ”forskningsråd frodas men universiteten 
sätts på svältkost”.

Sven Stolpe påpekade faran med social snedrekrytering och han befarade 
att universiteten levde av blott en tiondel av landets andliga kraft. Stort bifall 
mötte honom när han kritiserade den svenska lärarutbildningen. Han hade 
själv fått lära sig hur örat var uppbyggt och hur de grekiska filosoferna resone-
rade – med detta ansågs han som tillräckligt väl skickad att ”som fullfjädrad 
pedagog” undervisa skolelever.

De båda öppningsanförandena följdes av ivrig debatt, i vilken bland andra 
Gunnar Nyström, Hugo Osvald och Sten Rodhe deltog. Universitetslektorn 
Gösta Andersson efterlyste, precis som Sven Stolpe, fler människor vid uni-
versiteten med ande och verklig intellektuell lidelse. ”Vi lever”, framhöll han, 
”på ett arv från tysk vetenskap, och de ord, som surrar i luften på de upsali-
ensiska kaféerna är de tyska ’vetenskap’, ’ståndpunkt’, ’uppfattning’ etc. Män-
niskan måste vara det primära för oss, och humanismen bli på ett direkt vis 
levande.”
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7 november 1944

Jubileumskonsert med 
Jussi Björling

Den svenske världstenoren Jussi Björling framträdde vid sammanlagt sjutton 
tillfällen i universitetets aula. Hans debut på aulascenen skedde den 16 feb-
ruari 1931, då han ingick i den stora grupp av operasolister som gjorde ett 
gemensamt framträdande till förmån för sin egen understödsfond. Därefter 

Jussi Björling framträdde sjutton gånger i universitetsaulan. Denna bild är dock tagen i annat 
sammanhang. Infälld syns konsertannonsen för jubileumskonserten i aulan 1944.
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var han en återkommande gäst fram till våren 1953, då han för sista gången 
uppträdde på aulans scen.

Under krigsåren 1940–45, då Björling vistades i Sverige, framträdde han i 
universitetsaulan varje år. I november 1944 gav han en jubileumskonsert – han 
firade tjugofem år som artist – och den var enligt Carl Godin ”den gedignaste 
av alla de konserter sångaren bjudit upsalapubliken på”. Godin borde veta, 
eftersom han recenserade merparten av Björlings framträdanden i aulan. Även 
denna gång var aulan fullsatt, och den entusiastiska publiken fick se Björling 
”i den mest strålande disposition”. Han ackompanjerades av Sixten Ehrling. 
Programmet inkluderade denna gång Beethovens ”Adelaide”.

År 2011, då hundraårsdagen av Jussi Björlings födelse inföll, hedrade Upp-
sala universitet honom med en hyllningskonsert i aulan. Intresset var lika stort 
som då Björling själv stod på samma scen; de 1 500 biljetterna tog slut på tjugo 
minuter. Vid konserten, som genomfördes den 15 september detta år, medver-
kade Emma Vetter, sopran, Michael Weinius, tenor, Gong Yinjia, tenor och 
Fredrik Zetterström, baryton, samt Kungl. Akademiska kapellet under Stefan 
Karpes ledning.
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23 januari 1945

Aulasoaré för Holland

Under krigsåren anordnades vid åtskilliga tillfällen solidaritetstillställningar 
till stöd för de ockuperade och krigsdrabbade grannländerna i Norden. Stödet 
riktades emellertid även till andra länder som blivit utsatta för Nazitysklands 
aggression. I januari 1945 genomfördes exempelvis en soaré till stöd för Hol-
land. Publiken fyllde aulan och stämningen var upprymd, trots den allvarliga 
bakgrunden. Flickor i holländska nationaldräkter sålde holländska dockor och 
rosetter i förhallen, där tombolahjul rullade.

Aulan var smyckad med de svenska och holländska färgerna. På hedersplat-
serna satt Hollands ministerpar i Sverige, greven och grevinnan van Rechteren 

Landshövding Hilding Kjellman ledde Hollandskommittén som arrangerade soarén.
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Limpurg, flera holländska diplomater och Sveriges tidigare minister i Haag, 
Patrik Adlercreutz. Bland honoratiores syntes också universitetskanslern 
 Östen Undén och landshövdingen Hilding Kjellman, som också var ordfö-
rande i Hollandskommittén. I publiken fanns vidare universitetets rektor Nils 
von Hofsten och dess prorektor Fredrik Berg.

Landshövding Kjellman erinrade i sitt välkomsttal om hur Holland angreps 
och ockuperades 1940. Nu hade landet snart fem år av våldsam ockupation 
bakom sig, och befolkningen hade lidit av svåra umbäranden: ”Vi har i min-
net ett vackert och intressant land, ett rejält folk, gammal fin konst- och ar-
kitekturtradition, ett livligt affärsliv, ett imponerande, ja, häpnadsväckande 
kanalsystem, förtjusande blomsterfält, pittoreska folkdräkter. Vi svenskar har 
på ett alldeles särskilt sätt känt oss hemma i det landet. Näst broderfolken i 
Norden står väl Holland vårt hjärta närmast. I känslan härav är det en hjär-
tesak för oss att skyndsamt göra vad vi kan för att räcka en hjälpande hand åt 
Holland i dess svåra hemsökelses stund.”

Sedan Upplands regementes musikkår framfört Hugo Alfvéns ”Uppsala-
rapsodi” läste Martha Muusses holländska dikter i egen översättning. Hon av-
slutade med att recitera några strofer ur den holländska nationalsången ”Wil-
helmus”, vilken sedan spelades av musikkåren. Sångerskan Kerstin  Torlind 
framförde sånger av svenska tonsättare, varefter Ellen Rasch och Julius 
Mengarelli från Operabaletten utförde ”Cavatine” av Joachim Raff.

Skådespelerskan Viveca Lindfors läste dikter av Gustaf Fröding, Erik Lind-
orm och Pär Lagerkvist. Hennes uppläsning rönte stort bifall, och som extra-
nummer framförde hon Ture Nermans ”Den vackraste visan om kärleken”. På 
aulans scen avlöstes Viveca Lindfors av vissångaren Pelle Nordström, och till 
sist av operasångaren Torsten Ralf. Som avslutning sjöng publiken unisont ”Du 
gamla du fria”.

Soarén inbringade mycket pengar, och programmet gjorde intryck på åskå-
darna. Ett exempel på detta var att en akademiker, som önskade vara anonym, 
under kvällen överlämnade 100 kronor till Hilding Kjellman ”som ett tack till 
Jan Ligtharts land”.
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6 april 1945

Norgeafton i aulan

Norgeaftonen i aulan en månad före landets slutliga befrielse var ett av många stödarrange-
mang som genomfördes i Uppsala under krigsåren, då många norska studenter och gymnasis-
ter vistades i staden. Bilden föreställer firandet av Norges nationaldag på universitetshusets 
trappa 1942.

Under flera år ägnade studentkåren och flera av studentföreningarna en stor 
del av sitt arbete åt Norgehjälpen. I början av april 1945, en månad före Tredje 
rikets slutliga sammanbrott, anordnades en ”Norgeafton” i universitetsaulan, 
där intäkterna oavkortat gick till bistånd för behövande i grannlandet. Även 
denna gång fyllde publiken aulan, som var smyckad av svenska och norska 
färger.
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Inför Norgegalan hade studentkårens ordförande Harald Riesenfeld tillskri-
vit prins Wilhelm med en förfrågan om denne ville medverka. Svaret blev 
 jakande. Prinsen inledde soarén med att läsa två av sina egna dikter, ”Det 
blånar” och ”Till Norge”. Därefter höll han ett anförande, i vilket han erinrade 
om Sveriges ansvar i den nordiska solidaritetens namn att komma broderlan-
det till undsättning. Slutligen uttryckte prinsen förhoppningen att befrielsens 
stund snart skulle vara inne, varefter ett fyrfaldigt leve för ett fritt Norge 
utropades. ”Både dikterna och talet grep”, rapporterade Upsala, ”med oemot-
ståndlig makt våra hjärtan. Hade kollekt upptagits i detta psykologiska ögon-
blick hade den säkert blivit rekordartad.”

Sedan prins Wilhelm lämnat scenen var det dags för den musikaliska delen 
av soarén. Under domkyrkoorganisten och kördirigenten Henry Wemans led-
ning framfördes Haydns oratorium ”Skapelsen”, varvid sångarna Kerstin Tor-
lind, Bernhard Sönnerstedt och Set Svanholm framträdde som solister. Upsala 
Nya Tidnings musikkritiker Carl Godin sammanfattade kvällen på följande 
sätt: ”Publiken hyllade dirigent och solister med blommor och med kraftiga 
applåder, vilka naturligtvis också gällde orkester och kör. En minnesvärd kväll, 
konstnärligt i god klass och säkert för det högst behjärtansvärda ändamålet 
pekuniärt mycket tillfredsställande.”
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8 maj 1945

Firandet av freden

Universitetets rektor Nils von Hofsten talar från universitetshustrappan under firandet av 
freden den 8 maj 1945. 

Under de första månaderna 1945 fortsatte den tyska krigsmakten att bjuda en-
vetet motstånd både på väst- och östfronten. Inte ens Adolf Hitlers självmord 
i Berlins ruiner den 30 april ledde till någon omedelbar kapitulation. Ännu i 
början av maj hade tyska styrkor fortfarande kontroll över flera ockuperade 
områden, däribland Norge och Danmark. Oron var in i det sista stor för att 
tyskarna i det sista skulle utkämpa en meningslös kamp med ytterligare döds-
offer och materiell förstörelse till följd.
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Natten mot den 7 maj 1945 undertecknades Tysklands villkorslösa kapitu-
lation. Kriget i Europa var över, ett besked som möttes av väldiga glädjesce-
ner runtom på kontinenten och i landet. I Uppsala var lättnaden måhända 
allra störst hos de omkring 800 norska flyktingarna i staden. Hälften av dessa 
var studenter och gymnasister. Spontana demonstrationståg drog fram längs 
Drottninggatan upp mot Carolina och flaggor hissades överallt. På kvällen 
anordnade ett antal norska studenter ett segertåg genom Uppsala, till vilket 
många upsaliensare och flyktingar från andra länder slöt sig.

Det officiella fredsfirandet den 8 maj erbjöd en lugn och värdig kontrast till 
de spontana och uppsluppna glädjescener som hade utspelats dagen innan. Via 
radio (studion låg i universitetshuset) uppmanades alla studenter att samlas 
vid Carolina Rediviva klockan tolv. All akademisk undervisning var inställd, 
liksom undervisningen vid skolor och läroverk. Klockan tolv utgick studen-
ternas demonstrationståg från universitetsbiblioteket. I täten fördes de fem 
nordiska ländernas flaggor, därefter följde Allmänna Sången och sammanlagt 
omkring 2 500 studenter. Tåget följde Drottninggatan ned till Östra Ågatan, 
varefter det vände upp till universitetsparken via Dombron och Skytteanum. 
Studentkårens ordförande Harald Riesenfeld tolkade glädjen över att slutet 
hade kommit för ”de mörkrets och olyckans år som dragit fram över Norden”.

Rektor Nils von Hofsten påminde om att det bara hade gått sjutton måna-
der sedan han talade från samma trappa med anledning av tyskarnas stängning 
av universitetet i Oslo och övergreppen mot studenter och lärare: ”Hur olika 
är inte allt nu mot då! Då, en kulen decemberdag, vilade mörkret tungt över 
Europa. Fria nordiska länder hade tvingats in under främmande förtryckares 
ok, och våldsverkarna hade genom sina handlingar tydligare än någonsin – el-
ler låt oss säga tydligare än tillförne – visat sin onda natur.” När han talade 
denna gång var det emellertid med helt andra känslor och mot en helt annan 
bakgrund. 

Redan beskedet om Danmarks befrielse den 5 maj hade mötts av glädje, 
vilken dock blandades med oro för den fortsatta utvecklingen i Norge. Hur 
meningslöst och dumt det än skulle vara kunde man inte utesluta att tyskarna 
skulle göra fortsatt motstånd i Norge – ”näst ondskan har dumheten varit 
det mest framträdande draget i nazismens kampmetoder”, konstaterade von 
Hofsten. Å universitetets vägnar tackade han de norska och danska studen-
terna ”för den tid vi har haft förmånen att lämna er en fristad och i någon mån 
underlätta edra studier”, och han önskade dem lycka till med det mödosamma 
arbetet att bygga upp sina befriade hemländer på nytt. Fredsdagen borde dock 
främst ägnas åt glädjen, fortsatte han: ”Glädje över att våra nordiska grann-
länder har befriats, över att Europa har befriats. Glädje över att våra danska 
bröder kan återvända till ett yndigt land och våra norska bröder till landet med 
de tusind hjem.”
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27 november 1945

Demonstrationer 
mot baltutlämningen

I mitten av november 1945 blev det känt att regeringen redan under somma-
ren samma år hade fattat beslutet att till Sovjetunionen utvisa omkring 2 700 
soldater, vilka hade stridit på den tyska sidan under andra världskriget. Bland 
dessa ingick även 167 balter, vilka således skulle utvisas till det land som hade 
annekterat deras länder. Beslutet väckte starka reaktioner, inte minst bland 
studenterna i Uppsala, eftersom man fruktade att balterna skulle drabbas av 
repressalier. Verdandi, Heimdal, Upsala kristliga studentförbund, Studenter-
nas helnykterhetssällskap, Fria kristliga studentföreningen och Upsala evang-

Uppslutningen vid studenternas demonstration mot baltutlämningen översteg arrangörernas 
förväntningar, i synnerhet som den genomfördes i kyla och höstregn.
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eliska studentförening enades om en gemensam protest mot regeringens be-
slut att inkludera balterna i utvisningsbeslutet, eftersom de inte ”utan vidare 
kan likställas med landsförrädiska element som t.ex. medlemmar av Nasjonal 
samling i Norge”.

Måndagen den 26 november 1945 genomfördes en omfattande demonstra-
tion med omkring 2 000 personer i studenttåget, vilket tågade från Carolina 
Rediviva ned till Östra Ågatan och sedan upp till universitetshuset. Kårens 
ordförande docent Hans Forssman, som talade från universitetshusets trappa, 
framhöll att kriget hade väckt studenterna och fått dem att ”inse vad det hu-
manitära budet om människovärdet innebär”. Så hade inte fallet varit tidigare 
alla gånger, vilket ”ett herostratiskt ryktbart tillfälle 1939” exemplifierade. Just 
med tanke på Bollhusmötet var det studenternas plikt att ta avstånd från den 
”ängslan för konkurrens om arbetstillfällena” som även denna gång kommit till 
uttryck på sina håll. Allmänna Sången framförde bland annat biskop Thomas’ 
frihetssång.

Det var inte bara studenter som engagerade sig för balternas öde – även uni-
versitetets lärare uttryckte sitt stöd. Utrikesminister Östen Undén uppvakta-
des av bland andra Nils von Hofsten och Curt Weibull, rektorer för Uppsala 
universitet och Göteborgs högskola, vilka vädjade till regeringen att ta utvis-
ningsbeslutet under omprövning.
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9 december 1945

Köpmännens barnfest

Glada miner i aulan under köpmännens fest för stadens barn på skyltsöndagen 1945. 

Universitetshuset har inte endast använts av det akademiska samhället, utan 
även av det borgerliga Uppsala. Skyltsöndagen 1945 flyttade julkommersen 
i staden tillfälligt in i byggnaden, där Uplands köpmannaförbund för första 
gången anordnade en stor barnfest. Upsala Nya Tidning rapporterade att sta-
dens specerihandlare dagen till ära inte bara hade prytt sina skyltfönster med 
juldekorationer, de tillhandahöll också ”ett stort, brokigt och vackert tittskåp 
i själva universitetsaulan”.

Köpmännens initiativ blev väl mottaget. Aulan fylldes under några efter-
middagstimmar av omkring 2 100 förväntansfulla barn mellan fem och tolv år 
samt 300 föräldrar. Absiden var prydd med lagerträd och flaggor och Upplands 
regementes musikkår framförde barnvisor. En representant för Uppsala spe-
cerihandlare hälsade gästerna välkomna och förklarade att krigsåren hade fört 
handlarna och allmänheten närmare varandra. Aulafesten var ett slags tack 
för det förtroende som visats: ”Vi har velat ge er en försmak av julens glädje 
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genom att bjuda er hit. Vi söker inom den enskilda handeln stå alla kunder till 
tjänst, de må vara unga eller gamla, rika eller fattiga.”

Det följande programmet inkluderade bland annat sjungande pepparkaks-
gossar, akrobater och trollkarlen Azombro. Vidare bjöd Uppsalaflickorna på 
gymnastikuppvisning under ledning av gymnastikdirektören Els-Marie Fager-
berg, tragiskt förolyckad under fjällvandring i Vistasvagge några år senare.

Den stora barnaskaran lämnade efter sig ett universitetshus täckt av chok-
lad- och kolapapper – rester av den generösa godisutdelningen. Såsom ett tack 
hade de dessförinnan utropat ett fyrfaldigt leve för Uppsalas köpmän.

Arrangemanget blev en sådan framgång att det upprepades vid nästkom-
mande års skyltsöndag, då med ett än mer ambitiöst program. Aulan, inklusive 
galleriet, var återigen fylld till bristningsgränsen av barn, som bland annat fick 
se pojkboxning i en provisorisk boxningsring på scenen. Någon skyddsutrust-
ning av modernt snitt bar inte de unga boxarna, men att döma av pressrefera-
tet gick det bra ändå: ”Det var sannerligen inget s.k. råkurr de praktiserande, 
dessa bytingar som förde boxhandskarna med lika stor respekt för reglerna 
som för motståndarna. I synnerhet det minsta paret, några tvärhänder högt, 
höll en mycket värdig uppvisningsstil. Inte en droppe näsblod flöt.”

Pojkboxning i universitetsaulan under köpmännens andra barnfest 1946. 
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6 mars 1946

Akademikerna och samhället

Våren 1946 gjorde Tage Erlander ett av de första framträdandena som eckle-
siastikminister inför en akademisk publik. Han hade 1944 blivit konsultativt 
statsråd och på hösten 1945 ecklesiastikminister i Per Albin Hanssons reger-
ing. Ett år senare skulle han bli statsminister, en post som han innehade i 
tjugotre år.

Detta innebar att Erlander satt kort tid som ecklesiastikminister. Man kan-
ske kan säga att han inte hann forma något särskilt program som ansvarig mi-
nister för skolor och högre utbildning, men han ivrade för att göra universite-
ten tillgängliga för nya grupper i samhället. Dessutom var detta frågor som låg 
honom varmt om hjärtat även som statsminister. I Uppsala skulle han nu tala 
om ”Akademikerna och samhället” på inbjudan av Clarté. Diskussionen led-
des av dess ordförande Eivor Ladberg och ägde rum i lärosal X. Erlander hade 

Eivor Ladberg, ordförande i den lokala Clartésektionen, ledde debatten om akademikernas 
plats i samhället. Hon var även engagerad i Svenska Kvinnors Vänsterförbund, där hon ver-
kade för kvinnans plats i det offentliga livet. Hon avled redan 1949, bara tjugoåtta år gammal.
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blivit illamående av ett besök på Operagrillen kvällen före framträdandet, 
och han skrev i sin dagbok att ”Uppsaladiskussionen var som diskussion inte 
något vidare”. Lokaltidningens utsände lade dock inte märke till detta utan 
konstaterade tvärtom att Erlander hade ”en ganska lyckad dag”. Dock fanns 
här en liten reservation: ”Statsrådet Erlander har lätt för att tala, även om han 
inte alltid yttrar sig så klart och disponerat som man kunde önska och gärna 
hoppar in på ett och annat sidospår.” 

Erlander påpekade att fackskolorna drog till sig många begåvningar, och det 
var väl i och för sig bra. Men det var ytterligt viktigt att man hade hög stan-
dard vid universiteten där man bedrev ”grundläggande forskning, som till sist 
skall föra vårt samhälle framåt”. Om denna grundforskning stryptes, hjälpte 
det inte hur goda tekniker man än hade. Detta insåg man kanske när det gällde 
medicin och teknik, men frågan är om man fullt ut förstod det i fråga om den 
humanistiska forskningen: denna fick inte sättas på svältkost. 

Universiteten måste göras attraktiva, bland annat genom frikostigare anslag 
till forskningen, så att begåvade personer inte lockas till snabbare försörjnings-
möjligheter. Erlander gav också universiteten rådet att inte isolera sig, vare sig 
från samhället eller från den internationella världen. Han tillönskade studen-
terna ett aktivare politiskt intresse. Vårt samhälle behöver akademikerna som 
medarbetare – men akademiker med ett utpräglat kritiskt verklighetssinne, 
där kritiken grundats på kännedom om de faktiska förhållandena i samhället.

Statsrådet underströk också att man med kraft skulle fortsätta på den in-
slagna vägen att göra den högre utbildningen fri för alla begåvade, och att man 
skulle utöka stipendieverksamheten. Vidare hoppas han att man genom sub-
ventioner skulle kunna pressa ned hyreskostnaderna för studenterna. Försö-
ken att bryta ned de ekonomiska hindren för möjligheter till högre utbildning 
fortsätter, sammanfattade han. 

I debatten yttrade sig bland andra filosofie licentiaten Wilhelm Rodhe. Han 
menade att de ekonomiska villkoren måste förbättras om de naturvetenskap-
liga ämnena skulle kunna locka ungdomar till forskning. Docent Ernst Bárány 
menade att en fullständig demokratisering av den högre undervisningen skul-
le innebära minst en tiodubbling av antalet akademiker av nuvarande modell. 
Skulle man då införa spärrar eller kunde man räkna med att samhället be-
hövde så mycket välutbildad arbetskraft? Erlander menade att man nog kunde 
skaffa arbeten för ett större antal akademiker; det fanns kolossalt många om-
råden, där akademiker kunde användas. Rent teoretiskt fanns förvisso risken 
att det skulle uppstå ett akademiskt proletariat, men lika gärna kunde man 
räkna med en stor efterfrågan på ung, kvalificerad arbetskraft med akademisk 
utbildning. Så problemet med att göra universiteten lockande kvarstod i själva 
verket, menade han.
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29 oktober 1946

Alva Myrdal och 
studenternas livsföring

Alva Myrdal ville förändra studenternas livsstil.

Hösten 1946 anordnade den socialdemokratiska studentföreningen Labore-
mus en debatt kring frågan: ”Är studenternas livsföring demokratisk?” Bak-
grunden var en artikel som Alva Myrdal skrivit i socialdemokratiska student-
förbundets tidskrift Libertas (1–2, 1946), där hon kritiserade de reaktionära 
värderingar, vilka, enligt hennes förmenande, utmärkte merparten av landets 
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studenter. I deras livsstil, ”direkt ärvd från en borgerlig fördemokratisk tid”, 
ingick bland annat att de ansåg det vara under sin värdighet att själva städa 
sina rum. Studenternas ”herrementalitet” genomsyrade enligt Myrdal även 
deras klädedräkt, till exempel det omotiverade bruket av frack, ”som ju är 
en kostym, närmast avsedd som ordensunderlag”. De hävdvunna sedvänjorna 
riskerade att stänga ute de nya grupper av studenter, vilka i framtiden skulle 
söka sig till universiteten när möjligheterna till studiefinansiering förbättrades. 
Men om samhället skulle klara den ekonomiska bördan av att göra studierna 
tillgängliga för alla måste studenterna å sin sida acceptera att de inte längre 
kunde räkna med en livsföring värdig en privilegierad elit.

Alva Myrdals inlägg provocerade många studenter och debatten – där hon 
framträdde tillsammans med Ergos redaktör Sven G. Svenson – lockade många 
åhörare. Arrangemanget fick flyttas från sal X till aulan. Myrdal underströk 
att studenterna måste göra sitt bästa för att studenter från andra socialgrupper 
skulle finna sig till rätta vid universiteten. Större enkelhet var eftersträvans-
värd, liksom större ansvarstagande – till exempel genom självförvaltande av 
studentbostäder, konviktorier och kooperativa boklådor.

Myrdals inlägg ledde till skarpa reaktioner. Sven G. Svenson välkomnade 
hennes engagemang för förbättrat studiestöd, men han ansåg att hon i övrigt 
hade hämtat sina föreställningar om studenternas levnadssätt från veckotid-
ningar snarare än från verkligheten. Från auditoriet kom en och annan spy-
dig fråga, till exempel om Myrdal trodde att städerskefacket verkligen skulle 
uppskatta att studenterna själva började städa sina rum. Många fruktade att 
en utbyggnad av högskolan skulle leda till överproduktion av studenter och 
därmed devalvera studiernas värde. Publikens reaktioner gjorde konsthistori-
kern Gregor Paulsson så beklämd att han lämnade aulan i protest. Myrdal för-
klarade att hon hade förväntat sig mer av dem som bedrev teoretiska studier, 
men detta hade tyvärr visat sig vara en from förhoppning.

I Laboremus’ mötesprotokoll konstaterades att debatten ”trots en del stö-
rande uppträden” som helhet varit lyckad och intressant. Meningsutbytet 
fortsatte dagen därpå. Den socialdemokratiska Morgon-Tidningens förstasida 
hade rubriken ”Socialt vetande mörklagt bland ’ljusets riddarvakt’ ”. Auditori-
ets sätt att hantera debatten visade, enligt tidningen, att ”den förenkling i stu-
denternas levnadssätt som fru Myrdal trodde sig kunna märka också utmärkte 
deras tänkande”. Morgon-Tidningens referat återgavs i andra tidningar, varav 
flera förfasade sig över Uppsalastudenternas konservativa grundsyn och över 
det hånfulla bemötande som den inbjudna föreläsaren hade fått. Tidningen 
Upsala, vars politiska hållning inte överensstämde med Myrdals, ryckte där-
emot ut till studenternas försvar. Det var knappast deras skyldighet ”att vet-
giriga och vattenkammade ila tillstädes när en socialdemokratisk prominens 
gör dem den äran”.
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25 februari 1947

Skattedebatt slog publikrekord

Skatterna stod i den politiska debattens centrum i början av 1947. Den soci-
aldemokratiske finansministern Ernst Wigforss hade lanserat en ny skattepo-
litik med förstärkta progressiva inslag, varvid höjningen av kvarlåtenskaps-
skatten tilldrog sig mest uppmärksamhet. Förslagen var kontroversiella och 
det inrikespolitiska klimatet skärptes. I slutet av februari drabbade Wigforss 
samman med Högerpartiets Ivar Anderson, Folkpartiets Åke Holmbäck, Bon-
deförbundets Petrus Gränebo och kommunistledaren Hilding Hagberg i en 
auladebatt om skattepolitiken. Arrangör var Laboremus.

Två år tidigare, i april 1945, hade Wigforss framträtt vid Allmänna diskus-
sionsföreningens debatt om socialiseringsfrågan, vilken i sista stund hade flyt-
tats från sal X till aulan på grund av publiktillströmningen. Wigforss, som 
varit inställd på en vetenskaplig seminariediskussion, hade den gången haft 
svårt att anpassa sin framställning efter den nya lokalens format. Aulan tedde 
sig i hans ögon som ”en jättecirkus”.

Från skattedebatten i den till trängsel fyllda aulan. Georg Lagerstedts teckning prydde 
Stockholms-Tidningens reportage.
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Detta var dock intet i jämförelse med den syn som mötte honom och hans 
meddebattörer vid skattedebatten i aulan 1947. Intresset överträffade denna 
gång alla förväntningar och arrangemanget blev ett av de mest välbesökta i 
universitetshuset genom tiderna. Dagens Nyheters imponerade referent talade 
om ”absolut publikrekord”, och arrangörsföreningen noterade inte utan stolt-
het i sitt protokoll: ”Drygt 2 000 personer närvoro här och dessutom åhördes 
debatten via högtalare av ett par hundra personer i lärosal X.” Det som sades i 
aulan nådde därtill långt fler, eftersom delar av debatten direktsändes i radio.

Laboremus’ ordförande Folke Ellborg hälsade storpubliken och deltagarna 
välkomna, varefter Ernst Wigforss öppnade debatten med en utförlig presen-
tation av skatteförslaget, vilket han ivrigt försvarade. Han underströk att de 
föreslagna åtgärderna inte syftade till någon ”socialisering” utan var en nöd-
vändig ”hävstång för att hindra uppkomsten av jätteförmögenheter och de-
ras fortplantning genom arv”. Kvarlåtenskapsskatten stred inte mot rådande 
rättskultur och förslaget hade utformats efter mönster från de anglosaxiska 
länderna. Det hade inte, som vissa belackare velat påskina, ”kommit med isiga 
vindar österifrån”. Någon risk för att svenskar skulle börja emigrera på grund 
av den föreslagna reformen förelåg inte av den enkla anledningen att liknande 
skatter fanns i nästan alla länder, några sydamerikanska stater undantagna. 

Ivar Anderson betraktade Wigforss’ inledande inlägg som ”en lektion i 
den geniala förenklingens konst”. Han ansåg att finansministern bagatellise-
rade skatteförslagets samhällsekonomiska konsekvenser för medelklassen och 
förordade i stället större försiktighet med utgifterna. Åke Holmbäck delade 
detta synsätt. Han påpekade att krigsårens höga skattetryck var skadligt när 
nu fredliga förhållanden hade inträtt. Näringslivets utveckling och ökningen 
av nationalinkomsten gjorde därtill ytterligare skattehöjningar för de rika 
överflödiga. Petrus Gränebo underströk den borgerliga enigheten genom att 
påminna om att det höga skattetrycket en gång hade fått själva Romarriket 
på fall.

Efterspelet till den fyra timmar långa debatten handlade lika mycket om 
form som om innehåll. Ernst Wigforss’ halvtimmeslånga inledningsanförande 
var nämligen betydligt längre än vad som överenskommits på förhand. Detta 
medförde att endast tio minuters radiotid återstod för Ivar Anderson, vilket 
på sina håll uppfattades som en socialdemokratisk PR-kupp. Sveriges Radios 
telefonväxel blev nedringd av arga lyssnare med borgerliga sympatier.
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1 maj 1947

Barnens dag med 
Furuviks ungdomscirkus

Förväntansfulla barn på väg in i universitetshuset vid Barnens dag-firandet den 1 maj 1947. 
I bakgrunden syns några av Furuvikskosackerna. 

Under 1930- och 1940-talen blev firandet av Barnens dag stora tilldragelser, i 
Uppsala likaväl som i andra städer. År 1947 slog deltagarantalet nya rekord. 
Omkring 3 500 barn ingick i det barntåg som drog fram längs stadens gator 
från samlingsplatsen vid Vaksalaskolan. Tåget anfördes som brukligt av ”Far-
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bror Anders”, byggmästaren Anders Diös. I täten red ett antal så kallade Furu-
vikskosacker, vilka satte sin prägel på festligheterna. Bara några dagar tidigare 
hade Furuviks ungdomscirkus haft premiär för dans- och riduppvisningsfö-
reställningen ”Kosackerna” på Fisktorget i Gävle, och nu hade turen således 
kommit till Uppsala. Vid framkomsten till universitetshuset bjöds barnen på 
choklad i förhallen, varefter vidtog soaré i aulan. Folkskolans stråkorkester 
spelade och landshövding Hilding Kjellman anknöt i sitt hälsningsanförande 
till det nyss avslutade hundraårsminnet av Erik Gustaf Geijers bortgång, vil-
ket hade firats med en välbesökt aulahögtid. Geijers tankar hade, menade 
Kjellman, fått en social inriktning genom Barnens dag-insamlingen ”Mitt 
sommarbarn”. Landshövdingen delade även ut ”Farbror Anders’ hederspris” 
för bästa insamlingsresultat, vilket tillföll lärarkåren vid Uppsala stads folk-
skolor. Operasångerskan Ruth Moberg framträdde till ackompanjemang av 
Ejnar Haglund och Sofiaflickorna bjöd på gymnastikuppvisning.

Huvudnumret var emellertid Furuviksbarnen, det vill säga Furuvikspar-
kens på den tiden riksbekanta barnkabaré, vilken framträdde med folkdans 
och folkvisor. De gjorde succé, precis som de hade gjort hemma i Gävle. 
 Upsala Nya Tidning lämnade denna skildring från aulaföreställningen: ”Sist 
på programmet uppenbarade sig fem de näpnaste furuviksbarn, små fullfjäd-
rade artister, antingen de nu agerade i krinolin och bellmansbyx eller som 
jitterbuggare. Applåderna ville aldrig ta slut, och furuviksungarna kommer 
nog efter detta att bli stående BD-gäster i Upsala – märkvärdigt förresten, att 
vägen mellan Upsala och Gävle varit så lång! Soaréprogrammet var som sagt 
nära nog idealiskt och torde vara det trevligaste i raden av fina BD-soaréer. 
Den fulltaliga publiken utstrålade över lag idel belåtenhet.”



15
9

q

5 mars 1948

Protestmöte mot Pragkuppen

Studentkårens ordförande Folke Rudberg talar under mötet i aulan. 

I februari 1948 entledigade den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien ett 
antal professorer vid Praguniversitetet på grund av deras motstånd mot ”den 
folkdemokratiska regimen”. I stället tillsattes ett antal regimtrogna ersättare 
att sköta deras föreläsningar. Samtidigt avstängdes ett antal oppositionella 
studenter från undervisningen. Detta flagranta övergrepp på den akademiska 
friheten väckte starka reaktioner i Västvärlden och inte minst i Skandinavien. 
Lunds studentkår antog den 1 mars ett skarpt uttalande mot den tjeckoslo-
vakiska regimens övergrepp. Samtidigt demonstrerade flera tusen studenter i 
Oslo, vilka själva hade blivit utsatta för liknande övergrepp några år tidigare 
under den tyska ockupationen. Studenterna i Göteborg hade samma uppfatt-



160 UNIVERSITETET SOM ARENA

ning, och den 5 mars anordnade Uppsala studentkår en allmän studentsam-
mankomst för att formulera en protest.

Aulan var överfylld och all akademisk undervisning var inställd medan mö-
tet pågick. De närmare 2 000 sittplatserna räckte inte till, varför deltagarna 
fyllde gångarna och dörröppningarna. Antalet närvarande uppskattades därför 
till bortåt 2 300. Initiativet till mötet kom från studentkåren, men det blev 
likafullt en samlad akademisk manifestation, eftersom en rad professorer och 
lärare hedrade den med sin närvaro, liksom universitetets prokansler Erling 
Eidem, dess rektor Fredrik Berg och dennes företrädare Nils von Hofsten.

Förste talare var Fredrik Berg. Han underströk att situationen vid Praguni-
versitetet var en fråga som berörde ”alla här vid universitetet, lärare såväl som 
studenter”. Av det skälet var det helt naturligt att sammankomsten hölls i 
aulan; valet av lokal kunde med rätta betraktas som ”ett uttryck för att uni-
versitetets ledning är helt solidarisk med studentkårens ledning i denna an-
gelägenhet”. Kränkningen av den akademiska friheten vid akademien i Prag 
berörde ”djupt alla fria universitet”.

Efter rektors tal förklarade studentkårens ordförande Folke Rudberg stu-
dentsammankomsten för öppnad. Han äntrade därefter talarstolen för att 
påminna om den tyska ockupationsmaktens övergrepp på Praguniversitetet 
1939. Nu var den akademiska friheten åter satt på undantag. Makthavarna och 
ideologin hade skiftat men metoderna var desamma: ”På ett skrämmande sätt 
har vi under de senaste dagarnas händelser i Prag erinrats om att den ideologi, 
som sätter sin lit till det väpnade våldet, till utrensningen och undertryck-
andet av oliktänkande och som icke erkänner någon frihet utanför de egna 
partiorganisationerna, att den icke är död utan ånyo hotar att sprida sig över 
Europa.”

Slutligen antogs en resolution, genom vilken Uppsala studentkår med kraft 
protesterade mot ”de övergrepp, som med undertryckande av den akademiska 
undervisningens frihet och oberoende begåtts mot studenter och lärare vid 
Pargs universitet”. Resolutionen i sin helhet prydde hela förstasidan på Ergos 
följande nummer.

Uppslutningen bakom resolutionen var stor, även om clartéisten Hans 
 Göran Franck, långt senare socialdemokratisk riksdagsman, i ett inlägg i Ergo 
ansåg att protesten varit förhastad och att den ensidigt var grundad på ut-
ländska journalisters tendentiösa rapportering. Franck var emellertid ganska 
ensam om denna åsikt. Händelserna i Tjeckoslovakien föranledde nämligen en 
rad lärosäten i Västeuropa, bland dem Uppsala universitet, att avböja inbju-
dan till firandet av Karlsuniversitetets 600-årsjubileum i april 1948.
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16 mars 1948

Auladebatt om svensk politik

Tage Erlander i talarstolen i universitetsaulan 1948. 

Kampanjen inför 1948 års andrakammarval blev hätsk, i synnerhet var ton-
läget mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet mycket uppskruvat när ef-
terkrigstidens politiska riktlinjer skulle dras upp. Folkpartiet, understött av 
Dagens Nyheter, anklagade regeringen för socialiseringsiver och strävan efter 
planhushållning. Den socialdemokratiske riksdagsmannen Seth Molander sva-
rade under sommaren med att beskylla Folkpartiet för att ha mottagit stora 
ekonomiska summor från storfinansen. Beskyllningarna visade sig vara grund-
lösa och Molander avsade sig sin riksdagsplats. Kort före valet i september 
möttes de båda partiledarna Tage Erlander och Bertil Ohlin i Vasaparken i 
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Stockholm inför bortemot 50 000 åskådare. I valet gick Folkpartiet starkt 
framåt, men socialdemokratin lyckades mobilisera sina väljare och kunde be-
hålla regeringsmakten.

Redan ett halvår före valet hade de båda centralfigurerna i svensk inri-
kespolitik, Erlander och Ohlin, drabbat samman i universitetsaulan. Denna 
debatt, vars ämne var ”Aktuell svensk politik”, arrangerades gemensamt av 
Uppsala arbetarekommun och Folkpartiets lokalavdelning. Biljettintäkterna 
tillföll Europahjälpen och det torde ha blivit en god slant, eftersom debatten 
tilldrog sig stort intresse. Upsala Nya Tidning konstaterade exempelvis vid 
anblicken av debattlokalen: ”Sällan har aulan varit så absolut fullsatt, bokstav-
ligen från golv till tak. Till och med i absiden bakom talarstolen satt folk tätt 
sammanträngda.”

Förväntningarna gick inte att ta miste på när Uppsala arbetarekommuns 
ordförande, riksdagsmannen Einar Eriksson, hälsade debattörerna välkomna. 
Lottdragning avgjorde talordningen, Erlander fick börja. Han visade omgående 
att debatten skulle föras med blanka svärd. Den senaste tidens utveckling i 
omvärlden – händelserna i Tjeckoslovakien låg bara några veckor tillbaka i 
tiden – hade, det tillstod han, förminskat de utrikespolitiska motsättningarna. 
När det däremot gällde inrikespolitiken såg Erlander inga utsikter till avspän-
ning: ”Oppositionen har ansett det riktigt att utnyttja den internationella kri-
sen för att skapa missförstånd, slitningar och spänningar inom nationen och 
talar om regeringens vanstyre.” Kritiken gällde inte minst att valutareserven 
hade minskat. För socialdemokratin var det dock, menade Erlander, en själv-
klarhet att det politiska arbetet måste föras vidare sedan demokrati och all-
män rösträtt hade uppnåtts; nu gällde det att åstadkomma ”ökade möjligheter 
för människorna att välja det sätt de vill leva på genom att öka deras ekono-
miska resurser”.

Bertil Ohlin anklagade regeringen för bristande långsiktighet och för att 
föra ett slags ad hoc-politik med förödande resultat för landets ekonomi. 
Socialdemokratin förmådde inte heller ta ansvar för sitt misslyckande, utan 
försökte övervältra ansvaret på oppositionen. I den fortsatta debatten talade 
Ohlin om ”socialiseringshotet” och beskyllde Erlander för att inte tillräckligt 
tydligt markera avstånd till kommunisterna. Erlander replikerade att han re-
dan många gånger klargjort socialdemokratins inställning till kommunisterna: 
”Vi vill inte ha dem, och vi ska väl ta itu med dem, om vi får kraft för att 
genomföra det.”

Överstelöjtnant Torsten Holm, bekant krigshistoriker och ordförande i 
Folkpartiets lokalavdelning, tackade duellanterna efter slutreplikerna. Han 
uttryckte därvid förhoppningen att ”våra inre och yttre förhållanden även i 
fortsättningen måtte bli sådana att fria debatter som den nu förda inte förhin-
dras”. Det var en av få saker som kvällens båda huvudpersoner kunde enas om.
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15 november 1948

Antisemitism i historia 
och nutid

På hösten 1948 mördades diplomaten Folke Bernadotte under sitt medlings-
uppdrag i Palestina. Bakom mordet låg den sionistiska Sternligan, vars ledare 
Yitzhak Shamir blev premiärminister i Israel 1983. Attentatet gav på sina håll 
i Sverige upphov till antisemitiska uttryck och stämningar. I en nekrolog över 
Bernadotte omtalades dådet rentav som det värsta illdåd som begåtts av ”en 

Hugo Valentin framträdde under Verdandis debatt om antisemitismen.
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judehand” sedan korsfästelsen på Golgata. Skulden lades på hela det judiska 
folket, inte bara på attentatsmännen.

Följderna av mordet bekymrade Verdandi, inom vilken man hade hoppats 
att rashat och antisemitism skulle vara avslutade kapitel efter Tredje rikets 
fall. För att göra upp med såväl det medvetna som det omedvetna rashatet, 
främst det som riktades mot judar, anordnade föreningen en debatt om anti-
semitismen i lärosal V.

Som huvudtalare hade inbjudits författaren, tillika redaktören för Bonniers 
Litterära Magasin, Ebbe Linde. Denne var mest bekant som lyriker och över-
sättare, men han hade redan 1935 utgivit skriften Raslära, raspolitik och reak-
tion, egentligen en bearbetad svensk översättning av den norske läkaren Karl 
Evangs Rasepolitikk og reaksjon. Inledningsvis konstaterade Linde att antise-
mitismen hade mycket gamla anor och han lämnade en kort historisk exposé 
över densamma. Det var dock främst de nutida aspekterna han uppehöll sig 
vid. Han noterade att antisemitiska strömningar förekom i både USA och 
England och att de befann sig på frammarsch i den arabiska världen. Sverige 
var inte heller immunt mot dessa föreställningar. 

Själva existensen av antisemitism gjorde det svårt att bekämpa antisemi-
tismen, framhöll Linde. Judehatet framkallade av naturliga skäl såväl judiskt 
självhävdelsebehov som judiska mindervärdeskänslor, och denna polarisering 
lade hinder i vägen för en framgångsrik assimilation. Å andra sidan var den 
motsatta extremen – full sionism och judisk utvandring till Israel – fullstän-
digt otänkbar. Den enda varaktiga lösningen på problemet låg därför i att 
skapa förutsättningar för tolerant samexistens. Lämpligen borde detta ske dels 
genom upprättande av en judisk stat, dels genom införande av hårdare lagar 
mot antisemitismen. 

Historielektorn vid Högre allmänna läroverket i Uppsala, professor Hugo 
Valentin hade 1924 författat det klassiska arbetet Judarnas historia i Sverige 
och senare den till flera språk översatta Antisemitismen i historisk och kritisk 
belysning (1935). Han var således väl förtrogen med det aktuella ämnet och han 
bidrog med ett långt inlägg. I huvudsak instämde han med Ebbe Linde men 
han lämnade flera kompletterande iakttagelser. Särskild uppmärksamhet ville 
han fästa vid kristendomsundervisningen i skolan, vilken hade inpräntat ett 
slags teologiskt grundat judehat hos många barn. Detta hat hade inte försvunnit 
när väl det kristna sammanhanget blivit svagare, det hade endast antagit en ny, 
sekulär form. Sverige borde därför reformera kristendomsundervisningen och 
för eleverna tydliggöra antisemitismens inhumana och odemokratiska karaktär.

Den efterföljande diskussionen kretsade bland annat kring den dolda anti-
semitismen i Sverige, vilken tog sig uttryck i en allmänt avvisande hållning till 
judar. Dylika stämningar var, enligt en talare, märkbara även inom upsalien-
siska studentkretsar.
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26 november 1948

Kinseyrapporten

Den nya tidens uppfattning om människans sexualliv kan betecknas med en 
term, nämligen Kinseyrapporten. Alfred Kinsey var läkare och professor i 
zoologi vid Indiana University i USA och från 1942 föreståndare för Institute 
for Sex Research. Kinsey tog initiativ till den dittills största undersökningen 
om sexualvanor, vilket resulterade i två stora rapporter, den första om man-
nens beteende vanligen betecknad bara med termen Kinseyrapporten 1948; 
den andra, om kvinnans sexuella beteende kom 1953.

Kinseyrapporten diskuterades vid en livlig auladebatt 
hösten 1948.
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Laboremus arrangerade hösten 1948 en diskussionskväll i aulan över ämnet 
”Ungdomens sexuella problem”, vilket samlade ”bortåt tusentalet åhörare”. 
Förste inledare, docenten Bror Rexed, senare professor i Uppsala och gene-
raldirektör för Socialstyrelsen, presenterades som Kinseys främste uttolkare i 
Sverige. Han fann det glädjande att man numera kunde ”utan alltför kraftiga 
affekter och gammal förlegad skamkänsla” öppet diskutera dessa brännande 
spörsmål. Han gick sedan igenom Kinseyrapporten och behandlade det mesta 
i fråga om sexuella mönster och sociala hinder, moralkrav, samlagsteknik och 
psykiska kontakter, om homosexualitet, onani och sublimering, med Kinseys 
upplysande siffror och tabeller. Rapporten ger inga värdeomdömen, framhöll 
han, men dess fakta kastar nytt ljus över själva det sexuella handlandet och 
dess samhälleliga inställning. 

Andre inledare, biskop John Cullberg, efterlyste en kritisk studie av Kin-
seyrapporten. Trots att det sexuella är ”mer omfattande” än man dittills trott 
är det inte meningslöst att upprätthålla moraliska och ideella normer. Den 
kristna uppfattningen är varken sexualfientlig eller asketisk, det viktiga är 
individens personliga ansvar. Även de sexuella intressena måste underordnas 
det andliga.

Psykiatrikern Nils Haak framhöll att många unga lever i ett sexuellt nöd-
läge, sexuallivets hämmande medför de största risker, de unga kan bli sned-
vridna karaktärer. Sexuellt undertryckande kunde ofta leda till neuroser. De 
som rekommenderar avhållsamhet är själva sexuellt apatiska. Det finns för 
mycket grums i de äldres inställning till de ungas sexualliv.

Studentprästen Krister Stendahl, senare professor vid Harvard och biskop 
i Stockholm, ansåg att Kinseyrapporten kunde ge mycken nyttig upplysning. 
Sexualproblemet måste få vettiga proportioner, menade han. Det är ju endast 
en sida i livets stora sammanhang. Det måste skapas balans i vår litteratur, 
konst och film. Vi måste sträva till mänsklighet, människan är inte ett medel 
utan själv ändamål.

Professorn i statistik Herman Wold prisade Kinseys rapport som en fors-
karbragd, men påvisade ändå att det fanns svagheter i verket. Kinsey har, sade 
han, missuppfattat Sigmund Freud och röjer osäkerhet i fråga om moralnor-
mer, vilkas betydelse och funktion han inte insett. Han ansåg att mycket ta-
lade till förmån för sublimering, och vi måste alla hjälpa ungdomen till rätta. 
Professor Sigfrid von Engeström citerade läkare som menade att abstinens inte 
medför någon våda. Fri sexualitet betyder inte frihet från neuroser, men sexu-
ell tygellöshet kan medföra neuros. Radikala läkare vill aldrig vidröra detta 
eller problemet med veneriska sjukdomar. 
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12 mars 1949

Studentkårens stora fest

Aulabanketten under studentkårens hundraårsjubileum. 

På våren 1949 kunde studentkåren fira sitt hundraårsjubileum, vilket man 
gjorde under ståtliga former. Den inledande, mer formella, högtidligheten 
ägde rum i Rikssalen på slottet i närvaro av en rad hedersgäster, däribland 
kronprinsparet, statsminister Tage Erlander, utrikesminister Östen Undén, 
ecklesiastikminister Josef Weijne, landshövding Hilding Kjellman, ärkebiskop 
Erling Eidem och universitetets rektor Fredrik Berg samt dess prorektor Åke 
Holmbäck.
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Studentkårens ordförande Folke Rudberg höll hälsningstalet. Han betonade 
att kåren hade genomgått en omfattande förändring under det sekel som gått: 
”Kåren av år 1849 skiljer sig i mycket hög grad från kåren av i dag. Då var 
den ett organ med huvudsaklig uppgift att representera studenterna utåt vid 
högtidliga tillfällen, men numera har den alltmer blivit en intresseorganisa-
tion för studenterna, som försöker tillvarata deras intressen i de frågor som 
på det närmaste berör dem under deras studieår vid universitetet.” Till sist 
kunde Rudberg från talarstolen annonsera att Handelsbanken hade donerat 
en stipendiefond till studentkåren, vilken under åtminstone tio år framåt i 
tiden skulle kunna utdela ett årligt resestipendium om 5 000 kronor. Stipen-
diet skulle belöna ”förtjänt yngre aktiv studerande inom studentkåren som 
utmärkt sig för studier inom ämnen av samhällsekonomisk betydelse”.

Högtidstalet hölls av den tillförordnade universitetskanslern Thore Eng-
strömer, som särskilt framhöll betydelsen av studentkårens politiska verksam-
het, framför allt demonstrationerna till stöd för universiteten i Oslo och Prag.

Kårbaler hade arrangerats i studentkårens regi såväl 1927 som 1937. Någon 
ny aulabal genomfördes däremot inte 1947, då världskriget ännu låg nära i ti-
den. Kårjubileet 1949 erbjöd ett gott tillfälle att återuppliva traditionen. Efter 
högtiden i Rikssalen vidtog bankett för omkring 1 100 gäster i aulan. Folke 
Rudberg tackade i sitt välkomsttal framför allt Uppsala stad för dess välvilliga 
inställning till studenterna och deras behov. Bland talarna märktes även den 
åttiosexårige lektorn Enar Sahlin, äldst av de kårordförande som ännu var i 
livet.

Kronprinsen berörde i sitt tacktal hur villkoren för studenterna i grunden 
hade förändrats sedan han själv kom till Uppsala som student nästan femtio 
år tidigare: ”Vad som hänt sedan dess känner vi alla. Inställningen till livet har 
blivit hårdare och mer realistisk. Problemen är mer ingående, av en helt annan 
storleksordning i dag. Jag kan icke pejla den akademiska ungdomens livssyn. 
Nu som då växlar ståndpunkter och utblickar. Jag fruktar att pessimismen har 
vunnit litet grand över optimismen.” Materiellt hade mycket däremot föränd-
rats till det bättre, inte minst beträffande bostadssituationen för studenterna, 
och äran för detta tillkom inte minst studentkårens arbete.

Efter middagen plockades alla bord och stolar bort, varefter dansen börja-
de. Balen, som interfolierades med framträdande av Allmänna Sången, pågick 
till klockan två. Två dagar efter jubileet noterade Tage Erlander i sin dagbok: 
”Studentfestligheterna i Uppsala var roliga. Den akademiska vältaligheten har 
mindre av ståt och pompa i Uppsala än i Lund. Men det är nog närmast en 
fördel, fast vid ett sådant tillfälle som lördagens?”

På Carolina Rediviva uppmärksammades kårjubileet med en utställning, 
för vilken Gurli Taube svarade. En historik över det upsaliensiska studentlivet 
utkom året därpå, Upsalastudenten genom tiderna (1950).
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26 april 1949

Fredsaktivister 
och världsfederalister

Den amerikanske stridspiloten Garry Davis, som under andra världskriget 
tjänstgjort som bombflygare, gjorde 1948 sensation när han på en trappa i Paris 
avsade sig sitt amerikanska medborgarskap för att i stället bli ”världsmedbor-
gare” under FN:s beskydd. Aktionen blev upptakten till en fredsrörelse som 
snabbt samlade en stor opinion, framför allt i Frankrike där en rad intellektu-
ella som Jean-Paul Sartre, Albert Camus och André Breton gav Davis sitt stöd. 
I mitten av april 1949 offentliggjordes manifestet ”Världsmedborgarpakten”, 

Gunnar Ekelöf översatte ”Världsmedborgarpakten” till svenska och deltog i 
auladebatten.
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enligt vilket världsmedborgarna förklarade ”hela mänskligheten kollektivt i 
försvarstillstånd mot statssuveräniteten, ideologierna, alla arter av propagan-
da, som försöker rättfärdiga kriget som utväg”.

Davis’ förkunnelse nådde snart fram till svenska tidskrifts- och tidnings-
spalter. På våren 1949 blev den nya rörelsen för första gången föremål för en 
offentlig debatt i Sverige, det skedde i universitetsaulan inför drygt 400 åhö-
rare. Litteraturklubben, som anordnade debatten, hade lyckats enrollera flera 
av dåtidens tongivande svenska författare: Gunnar Ekelöf, Lars Forssell, Erik 
Lindegren, Gustaf Hedenvind-Eriksson och Stig Sjödin. Även Werner Aspen-
ström och Karl Vennberg hade tackat ja till att medverka men lämnade åter-
bud i sista stund. Vennberg sände dock ett skriftligt uttalande som upplästes 
i aulan. I deras ställe inkallades Bengt Anderberg som ersättare. Dessutom 
deltog överläkaren Eva Lagerwall och den socialdemokratiske riksdagsmannen 
Gustaf Fahlander, vilken företrädde den nybildade Svenska Arbetsgruppen 
för Världsfederation (senare Sveriges Världsfederalister).

Temat för diskussionen var ”Mondialismen, Garry Davis och freden”. Någon 
debatt förekom dock knappast, eftersom talarna turades om att prisa den nya 
fredsrörelsen. Hedenvind-Eriksson betraktade Davis’ initiativ som ett åter-
upplivande av Victor Hugos sekelgamla fredsmanifest. Mondialismen skänkte 
en strimma hopp i en tid eljest präglad av människoförakt, och där man ta-
lade om nästa världskrig på samma sätt som man talade om nästa skörd. Lars 
 Forssell förutspådde att Davis hade lagt grunden till framtidens mest bety-
dande fredsrörelse. Bengt Anderberg påpekade att mondialismens styrka låg i 
dess betoning på samarbete och samförstånd. 

Erik Lindegren resonerade på samma sätt: Davis’ insats kunde öppna en 
ny utväg i ett läge där inga sådana tycktes finnas. Mondialismen avspeglade 
i det avseendet Europas vanmakt. Dess förutsättningar var kanske inte de 
bästa, men den som satsade på dess idé spelade inte hasard, eftersom den 
utgjorde det avgjort bästa inslaget i det västerländska idékomplexet. Eva La-
gerwall framhöll att mondialismen erbjöd möjligheter att göra något konkret 
av de retoriska fraser om ”nya världsmedborgare” som brukade användas om 
nyfödda barn. Gustaf Fahlander uppmanade auditoriet att ansluta sig till rö-
relsen, bilda arbetsgrupper och göra praktiska insatser. 

Gunnar Ekelöf hade understrukit att mondialismens avsaknad av forma-
liserad organisation snarast var en styrka, men avigsidorna blottlades å andra 
sidan i slutet av mötet. Arrangörsföreningens ordförande Bengt Nirje uppma-
nade då deltagarna att teckna sig som världsmedborgare men listor saknades. 
En affisch revs till slut itu och sändes runt i aulan, där åskilliga namnteck-
ningar skrevs på baksidan.

Entusiasmen var det således inget fel på, men mondialismens långsiktiga 
betydelse i Uppsala skulle knappast motsvara de högt ställda förväntningarna. 
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23 maj 1949

Thomas Mann om 
Goethe och demokratin

Våren 1949 befann sig Thomas Mann i Sverige för att mottaga ett hedersdok-
torat vid universitetet i Lund. Under besöket gjorde han – tillsammans med 
hustrun Katia och dottern Erika – en snabbvisit till Uppsala för att hålla en 
aulaföreläsning om Goethe och demokratin. Föreläsningen kunde genomföras, 

Thomas Mann som nypromoverad hedersdoktor i Lund 1949. Han flankeras av två blivande 
professorer i litteraturhistoria, Carl Fehrman och Staffan Björck. Efter promotionen reste 
Mann till Uppsala för att tala i aulan.
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trots att Mann precis hade erhållit ett telegram med budskapet att hans son 
Klaus Mann hade begått självmord.

Aulan var fylld till sista plats, och arrangemanget, rapporterade Upsala 
Nya Tidning, ”formade sig till en personlig hyllningsfest för den åldrade men 
alltjämt obrutne diktaren”. Rektor Fredrik Berg hälsade den celebre gästen 
välkommen, och publiken gav honom en stående ovation. I den följande fö-
reläsningen, som innehöll anspelningar på såväl samtiden som det egna för-
fattarskapet, underströk Mann att Goethe näppeligen kunde räknas till 
demokratins förkämpar. Hans ideal var ”Ruhige Bildung”, inte radikala sam-
hällsomstörtningar. Följaktligen förhöll han sig skeptisk mot franska revolu-
tionen, vilken i hans ögon framstod som förnuftsvidrig. Parlamentarismens 
förtjänst kunde han heller inte se.

Efter föreläsningen mottog Thomas Mann Allmänna Sångens sångarhyll-
ning på universitetstrappan. Studentkårens ordförande Folke Rudberg karak-
teriserade honom som ”den aktiva förkämpen för en demokratisk humanism, 
representanten för det bästa av vad tysk kultur åstadkommit under vårt år-
hundrade”.

Omedelbart därefter avreste Thomas Mann och hans entourage till Stock-
holm med bil.
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3 oktober 1949

Debatt om tro och vetande

Filosofen Ingemar Hedenius inledde vid mitten av 1940-talet en stor och ut-
dragen debatt om tro och vetande. Med liv och lust polemiserade han i april 
1946 med biskop John Cullberg vid en av Clarté anordnad debatt om religion 
och vetenskap i lärosal X. Samma år rekryterades han till Dagens Nyheter, där 
den nye chefredaktören Herbert Tingsten samlade en skara kulturradikala 
skribenter. Hedenius fick därmed ett nytt forum för sin kristendomskritik. 
Redan sommaren 1946 publicerade han artikeln ”Patetisk tro”. Året därpå 
blev Hedenius professor i praktisk filosofi och därmed hade han som opini-
onsbildare fått ytterligare en plattform. Han var sålunda väl rustad när han 
1949 sammanfattade sin kritik mot kristendomen och kyrkan i boken Tro och  
vetande. 

Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius under en studentdebatt 
i Uppsala. Infällt syns omslaget till Hedenius’ kontroversiella bok 
Tro och vetande (1949).
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Boken hade utkommit på våren. Den 3 oktober var det så dags för huvud-
personen att framträda i en offentlig debatt vid sitt eget universitet. Arrangör 
var Clarté. Förutom Hedenius deltog Victor Svanberg, nybliven professor i 
litteraturhistoria (1947), docenten Olle Herrlin, senare domprost i Uppsala 
och biskop i Visby, samt studentprästen Krister Stendahl, senare professor vid 
Harvard och därefter biskop i Stockholm.

Aulan var i det närmaste fullsatt, men så hade också frågeställningen de-
batterats grundligt under flera år. Hedenius hade slipat sina argument. Hans 
kritik hade två huvudsyften, varav det första var att skilja tron från vetandet. 
Kristen tro förutsatte att man på ett ovetenskapligt sätt ägnade sig åt försant-
hållande av en mängd berättelser i Bibeln. Hans andra syfte var att fästa upp-
märksamheten på det orimliga i att Sverige hade en statskyrka, vilken man 
automatiskt föddes in i utan att själv kunna ta ställning. Prästutbildningen 
borde heller inte ske inom det statliga universitetet utan i privata institut.

Inledaren Olle Herrlin ansåg det vara orimligt att av kristna begära utom-
religiösa belägg för Guds existens, eftersom denna inte kunde bevisas utanför 
det område där den erfares. Mot detta invände Svanberg att vetandet inte 
sökte efter absolut visshet men väl efter största möjliga sannolikhet, för vil-
ket särskilda metoder hade utvecklats. Detta var självklart inom alla veten-
skapsgrenar förutom den teologiska, inom vilken den icke-troende fortfarande 
betraktades som en färgblind vilken förgäves försökte bedöma färger. Tro i 
vetenskaplig bemärkelse var för Svanberg detsamma som tillit, det vill säga en 
ovetenskaplig kunskapskälla som hörde till ”ett övervunnet kulturstadium”.

Stendahl menade att teologerna sysslar med närmevärden på den himmel-
ska fullkomningen. Den får forma en trons lyrik, som med människors ord 
försöker säga det som inte kan sägas. Därför symboler, därför tillit. Vi kristna 
vill ha rätt att anta Guds existens i intellektuell mening, sade han och fick 
applåder.

Hedenius fick till och med ”stormande bifall”, när han inledde med att be-
klaga om hans bok skulle vara ”den indirekta orsaken” till att Clarté och där-
med kommunismen fått göra sig vinst på kvällens diskussion. Därefter konsta-
terade han bland annat att om teologi utan trosövertygelse är möjlig, då måste 
den också kunna förstås av alla. Vidare undrade han om allt det metafysiska i 
kristendomen får fattas symboliskt, och huruvida detta skulle gälla frågan om 
det eviga livet. Enligt lokaltidningen bestod publiken av cirka 1 500 personer, 
av vilka säkert 1 000 troppade av efter Hedenius’ inlägg.

En dryg månad senare, den 8 november, framträdde Ingemar Hedenius på 
nytt, denna gång inför en fullsatt sal X och med Verdandi som arrangör. Titeln 
på föredraget var denna gång ”Att välja livsåskådning”, vilket även blev titeln 
på Hedenius’ nästa bok i ämnet, utgiven 1951.
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17 november 1949

Kommunism och 
demokratisk nödvärnsrätt

Ingemar Hedenius var en flitig debattör under hösten 1949, och han hade fler 
måltavlor än kyrkan och kristendomen. Mitt under Tro och vetande-debatten 
riktade han ett lika intensivt angrepp på kommunismen. Kritiken framförde 
han i tidskriften Studenten. Hedenius’ utspel föranledde Fria Gruppen att en 
månad senare arrangera en debatt i universitetsaulan över ämnet ”Kommunis-
ter, halvkommunister och den demokratiska nödvärnsrätten”. Förutom Hede-
nius deltog litteraturkritikern och den tidigare kommunisten Per Meurling, juris 
professorn Ivar Strahl och Expressens chefredaktör Ivar Harrie. Omkring 600 
personer hade slutit upp för att lyssna. Arrangörsföreningen Fria Gruppen hade 
brutit sig ur Clarté efter Pragkuppen 1948.

Ivar Strahl öppnade debatten med att juridiskt klarlägga möjligheterna för 
det demokratiska samhället att ingripa mot sina fiender. Han underströk att 
var och en hade rätt till åsiktsfrihet, och han varnade för att tumma på denna 
princip enbart för att kunna bekämpa någon viss politisk riktning.

Ingemar Hedenius’ artikel om kommunismen i Studenten följdes av debatter i både pressen 
och universitets aulan.
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Efter den juridiska utredningen följde en filosofisk. Ingemar Hedenius 
redogjorde för sin syn på demokrater, kommunister och halvkommunister. 
Såsom demokrater betraktade han dem som försvarade det fria samhällets 
rättsprinciper, vilka inbegrep fria och demokratiska val, yttrandefrihet och 
organisationsfrihet. Kommunisterna å sin sida ville avskaffa eller kraftigt in-
skränka dessa rättigheter för att i stället införa ett styrelseskick av Sovjet-
modell. ”Halvkommunister” var i hans ögon alla de som sade sig vilja inta en 
mellanställning, en ”tredje ståndpunkt”, men som i allt väsentligt anslöt sig till 
kommunistsidan.

Hedenius övergick sedan till att bemöta Ivar Harrie, som i Expressen hade 
ondgjort sig över hans syn på kommunismen. Någon anledning att visa mild-
het mot denna ideologi eller dess företrädare fann Hedenius inte. I en demo-
krati fanns ingen anledning att ta hänsyn till dem som hotade demokratins 
 existens. Kommunisternas åsiktsfrihet borde därför begränsas och endast till-
låtas så länge den inte innehöll uppmaningar till brottslig konspiration. Stu-
dentföreningen Clarté – vilken enligt Hedenius’ uppfattning styrdes av ”kom-
munister, omgivna av ett litet hov av halvkommunister” och vars tidskrift 
spred renodlad kommunistpropaganda – avfärdades som en ren styggelse. Han 
uppmanade därför varje demokratiskt sinnad student att snarast utträda där-
ur. Hedenius’ anförande mottogs med både jubel och applåder.

Ivar Harrie upprepade därefter sin ståndpunkt att Hedenius drev sin anti-
kommunism alldeles för långt. Det vore att göra det lätt för sig att betrakta all 
kommunistisk opinionsbildning som per definition konspiratorisk och antide-
mokratisk, likaså att driva utfrysningen av kommunister för långt, till exem-
pel genom att bojkotta utställningar av konstnärer som Albin Amelin. 

Per Meurling angrep Sveriges kommunistiska parti (SKP), vars ledare han i 
princip betraktade som skyldiga till högförräderi. De rapporterade regelbun-
det till Moskva, de hade byggt upp en egen struktur med hemliga bostäder för 
att vid behov kunna gömma sig, och deras agerande byggde på direkta order 
från Sovjetunionen. Detta var skäl nog för den svenska säkerhetspolisen att 
noga övervaka dem i fredstid och att med kraft ingripa mot dem vid krigsfara. 

Den efterföljande diskussionen blev intensiv. Clartéisten Gösta Rahnberg 
varnade för att införa ett så nebulöst begrepp som ”halvkommunist”, eftersom 
detta skulle kunna användas mot vem som helst. Ulf Himmelstrand, seder-
mera professor i sociologi och representant för utbrytarföreningen Fria Grup-
pen, beklagade att man inom Clarté aldrig hade förmått att sakligt diskutera 
ett enda ämne. Studenten Staffan Hasselberg fick sista ordet. Han förordade 
liksom Harrie en humanitär inställning till kommunisterna; genom överty-
gelse, inte genom sanktioner, skulle man bäst förmå dem att ansluta sig till 
demokratin.
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9 februari 1951

Kyrkan och sexualmoralen

Bland de ämnen som studenterna gärna ville diskutera på 1950-talet var sexu-
alfrågan en av de angelägnaste. Ett så kallat biskopsbrev i ämnet blev en signal 
för föreningen Laboremus att anordna en debatt med titeln ”Kyrkan och sexu-
almoralen”. Aulan var fullsatt och diskussionen varade i tre timmar.

Biskop John Cullberg var första inledare och han försökte mjuka upp de 
ståndpunkter som framlagts i biskopsbrevet. Det skulle inte ses som ett inlägg 
i debatten utan som en vägledning för prästerna. Det ville svara på hur det 
sexuella livet gestaltas inom ramen för kristen livsstil. Skilsmässorna och den 

Biskop John Cullberg inledde debatten inför en fullsatt aula.
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förslappade barnuppfostran var problem som måste uppmärksammas, fram-
höll han. Brevet vände sig mot mentaliteten att äktenskapet inte skulle vara 
livet ut, vilket inte hindrade att man i vissa fall ändå kunde tillåta skilsmässor. 
Unga äktenskap sådana som studentäktenskap var att föredra framför föräk-
tenskapliga förbindelser. Skattepolitiska och socialpolitiska åtgärder borde un-
derlätta tidig hembildning; socialt reformarbete var bättre än abort på sociala 
indikationer. 

Cullberg sade också att biskopsbrevet inte vänder sig mot den homosexu-
ella läggningen utan mot den homosexuella handlingen och hoppades att lä-
karvetenskapen skulle finna ett botemedel mot homosexualitet. Det är dock 
inte absolut bevisat att denna är konstitutionell och det behöver påpekas att 
dess yttranden inte är naturliga. 

Läkaren, docent Folke Holtz, menade att det krävdes från pubertet till mo-
gen ålder en undervisning om sexuallivets både sunda utformning och faror. 
Sedan bör mogna och ansvarskännande människor få utforma sitt sexualliv 
så som de anser riktigt. Men äktenskapet skall tas på allvar och barnlösa äk-
tenskap räddas genom insemination. Slutligen förordade han preventivmedel 
inom och utom äktenskapet samt avskaffande genom samhällets försorg av de 
sociala indikationerna. 

Sexuella förbindelser bör vara långa, helst livslånga, de blir bättre om det 
finns barn och dessa bör få växa upp med en mor och en far i ett harmoniskt 
hem, sade professor Victor Svanberg. Sexualpolitikens mål måste vara män-
niskornas lycka här på jorden. Alla bör få lycka och därför får inte tidiga, till-
fälliga eller underliga sexuella förbindelser kriminaliseras. Individernas lycka 
är samhällets enda existensberättigande. Biskopsbrevets innebörd är trots 
uppmjukning nu dock uttryck för en auktoritetsmoral. För mig är kärnan i 
den sexualmoralkodex som biskopsbrevet utgör oresonliga gudomliga budord, 
som i biskoparnas händer upplöser sig i en serie undantag som modern huma-
nitet gett upphov till.
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20 oktober 1951

Sociologer och kulturknuttar

År 1947 hade Sveriges första sociologiska institution inrättats i Uppsala. Till 
innehavare av den nya professuren i detta ämne utsågs Torgny T. Segerstedt, 
som därmed lämnade den professur i filosofi som han innehaft under åtta år.

Lördagen den 20 oktober 1951 försvarade Georg Karlsson sin avhandling 
Adaptability and Communication in Marriage: A Swedish Predictive Study of 
Marital Satisfaction i lärosal IV. Det var den första disputationen inom den 
nya disciplinen sociologi och intresset var stort. Disputationsakten blev dra-
matisk och den följdes av en animerad pressdebatt, vilken på längre sikt fick 
stora konsekvenser vad beträffar samhällsvetenskapernas ställning vid uni-
versitetet.

Torgny T. Segerstedt riktade i Ergo ett angrepp på 
Gunnar Helén sedan denne hade kritiserat hans  
förste elev Georg Karlsson. 
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Karlssons studie byggde på enkäter från och intervjuer med kontrahenterna 
i 205 upsaliensiska äktenskap. Såväl hans teser som – och framför allt – hans 
forskningsmetod blev hårt ansatta under disputationen. Fakultetsopponen-
ten Gunnar Boalt framförde visserligen sin kritik på ett hovsamt sätt, något 
som inte kunde sägas om psykologiprofessorn Rudolf Anderberg under dennes 
långa extraopposition.

Gunnar Helén ägnade avhandlingen en ingående kritisk granskning i Stock-
holms-Tidningen några dagar senare, varvid han visserligen distanserade sig 
från Anderberg, vilken han ansåg sakna ”vanligt folkvett”. Den huvudsakliga 
skulden för avhandlingens brister lade Helén på ämnesföreträdaren Torgny T. 
Segerstedt, och inte på respondenten. Segerstedt gick i svaromål i Ergo, varvid 
han myntade det bevingade uttrycket ”kulturknutte” om Helén. Han avsåg 
därmed att Helén – likt en skinnknutte på motorcykel – stormade fram i den 
ena kulturdebatten efter den andra för att ställa till med oväsen, med bort-
seende från ”de fakta och teoretiska överväganden som kan ligga bakom ett 
argument eller ståndpunktstagande”.

Segerstedt blev tvungen att föra en likartad polemik i sin egen fakultet när 
dess ledamöter samlades för att sätta betyg på avhandlingen. Tolv ledamöter, 
det vill säga halva församlingen, röstade för AB. Bland dessa fanns förutom 
 Segerstedt även alla andra professorer i de sociologin närmast liggande äm-
nena. De övriga tolv ledamöterna var emellertid av annan mening. Tre röstade 
för Ba, sex förordade B och tre ledamöter ville rentav underkänna avhandling-
en. Eftersom ordföranden med sin utslagsröst förordade B blev slutresultatet 
att avhandlingen tillerkändes Ba.

Det låga betyget – men framför allt det sätt varpå betygssättningen gått till 
– väckte irritation bland fakultetens samhällsvetare och historiker. De fann 
det absurt att ett antal professorer i språkämnen ingrep på ett för dem främ-
mande område och drev igenom ett lågt betyg på en avhandling. Ingemar He-
denius skrev två debattartiklar i Dagens Nyheter, där han riktade hård kritik 
mot språkprofessorerna för att de brutit mot den oskrivna lagen ”att man röstar 
på ämnesprofessorns betygsförslag, såvida inte någon annan person med ve-
tenskaplig auktoritet på avhandlingens område grundligt styrker att ett annat 
förslag är bättre”. Genom sitt förfarande hade språkmännen gjort blivande dok-
torers öden till ”en lekboll i händerna på stridande makter”. Georg Karlssons 
karriär blev dock inte spolierad, vilket många hade befarat. Han fungerade un-
der flera år som ämnesföreträdare under Torgny T. Segerstedts rektorat, innan 
han i mitten av 1960-talet utsågs till professor i sociologi i Umeå.

Den motsättning mellan språkvetare och samhällsvetare som kom i dagen 
i samband med Karlssons disputation bidrog till att samhällsvetenskaperna så 
småningom avsöndrades till en egen fakultet.
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26 september 1952

Uppsala möte

”Varför inte tvärtom?”, frågade sig studentkåren i Uppsala hösten 1952. Vad 
man undrade var varför studenterna i Stockholm nästan uteslutande besökte 
Uppsala under våren, medan upsaliensarna framför allt begav sig till huvud-
staden på hösten. Nu tyckte studenterna, med kårordföranden Allan Parkman 
i spetsen, att det var hög tid att göra tvärtom – därför inbjöd man högskole-
iterna i Stockholm till en fullspäckad höstfest i Uppsala. Till detta ”Uppsala 
möte” inbjöds även studenterna vid Ultuna.

Ambitionsnivån var hög, och Ergo utkom med ett specialnummer (8½ 
1952). Dagen till ära avgick extratåg från Stockholm, och de tillresande möttes 

Från förberedelserna inför Uppsala möte 1952. Organisationskommitténs sekreterare Sture 
Klasén talar i två telefoner och röker. Bakom honom står kårens vice ordförande Staffan 
Runestam med en affisch och kårordföranden Allan Parkman med en bunt papper. 
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vid ankomsten av Uppsalastudenternas fanborg och Södermanlands-Nerikes 
nationsorkester Hornboskapen. Gemensamt tågade studenterna till universi-
tetshuset, anförda av universitetets rektor Åke Holmbäck och hans kolleger 
Harald Cramér (Stockholms högskola) och Ragnar Nilsson (Lantbrukshögsko-
lan). Vid Stora torget blev studenttåget vittne till ett intermezzo. Ur en port 
stormade en yngling med en päls under armen samtidigt som en kvinna på bal-
kongen ovanför ropade efter polis. ”Stölden” skulle visa sig vara upptakten till 
en av dagens många programpunkter, nämligen en fingerad rättegång i sal X.

I universitetsaulan talade de tre rektorerna om såväl utbildningssituatio-
nen som behovet av samverkan och, naturligtvis, betydelsen av möten av det 
slag som nu arrangerades. Harald Cramér påpekade att det var märkligt, men 
desto mer välkommet, att ett studentmöte av detta slag inte hade anordnats 
tidigare.

Lunchen, som serverades i Carolinaparken, bestod av ärtsoppa, fläsk och 
svagdricka, varefter följde ett ambitiöst visningsprogram. Gruppvis kunde 
studenterna välja mellan studiebesök på Pharmacia, Upsala Ekeby, Nymanbo-
lagen, Gamla Uppsala, Gustavianum eller Carolina Rediviva. Det fanns också 
möjlighet att prova på arbete i filmstudio eller att beskåda en flyguppvisning 
med det nya stridsplanet J 29 (”Flygande tunnan”) på F 16. De som stannade 
kvar i universitetshuset kunde i sal X beskåda den humoristiskt färgade ”rätte-
gången” mot pälstjuven (spelad av studenten Jan Cederin), under vilken borg-
mästaren Bertil Hagström uppträdde som domare och Kurt Winberg som 
försvarsadvokat.

Under eftermiddagen genomfördes en fotbollsmatch mellan akademiska lä-
rare från Uppsala och Stockholm. Hemmalaget, i vars uppställning ingick bland 
andra Harald Riesenfeld, Ivar Werner, Karl-Heinz Kiessling och Gudmund 
Björck, vann med 5–2. Upsaliensarna var starkast även i roddtävlingen, vilken 
utgick från Flottsund och vars målgång var förlagd till Övre Föret.

På kvällen var det dags att återvända till universitetshuset, där en aulasoaré 
genomfördes med Gösta Knutsson som konferencier. Ejnar Haglund spelade 
piano och Hans Furuhagen kåserade. Höjdpunkten var frågesporten, där ett 
Uppsalalag bestående av kvartetten H.S. Nyberg, Sven Hörstadius, Jan Stiern-
stedt och Leif Mutén vann en knapp seger över stockholmarna, vilka anför-
des av Harald Cramér. Därefter följde sexa och dans på nationerna fram till 
klockan ett på natten, då extratåget rullade tillbaka mot Stockholm.

Uppsala möte blev en framgång – ett av huvudnumren i 1950-talets upsali-
ensiska studentliv – men det fick inte någon fortsättning.
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Ergos extranummer med anledning av Uppsala möte 1952. Teckningen är utförd av Staffan Lindén.
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10 oktober 1952

FN och mänskliga rättigheter

De aktiva studentföreningarna hade verkligen skiftande ämnen för sina mö-
ten. Lokala eller nationella kulturfrågor blandades friskt med stora internatio-
nella frågor. Uppsala kvinnliga studentförening arrangerade tillsammans med 
Verdandi en kväll över ämnet ”FN, de mänskliga rättigheterna och individens 
ansvar”. Huvudtalare var Agda Rössel, byråinspektor vid Arbetsmarknadssty-
relsen, ordförande i Yrkeskvinnornas samarbetsförbund och senare ambassa-
dör vid FN.

Många hade samlats i sal IX för att lyssna till detta angelägna ämne. Agda 
Rössel inledde genom att beskriva FN:s arbetssätt och organisation, samt gene-

Agda Rössel inledde en diskussion om mänskliga rättigheter.



186 UNIVERSITETET SOM ARENA

ralförsamlingens och säkerhetsrådets arbete. En kommission för de mänskliga 
rättigheterna tillsattes och dess förklaring av normerna antogs den 10 decem-
ber 1948. De arton delegaterna arbetade intensivt för att jämka ihop olika 
länders tänkesätt, vilket inte var lätt, ”främst hade östblocket avvikit i upp-
fattning”. 

När det gällde sociala, ekonomiska och kulturella konventioner hade det 
bärande syftet varit att förhindra tvångsarbete, garantera full och produktiv 
sysselsättning, samt säkerställa rättvisa lönevillkor. Den andra konventionen 
var den om rätten till liv. Tanke- och religionsfrihetsartiklarna var naturligtvis 
också mycket viktiga, liksom pressfrihet. Sedan tillkommer, framhöll Agda 
Rössel med emfas, att individer och grupper i varje land måste se till att de 
mänskliga rättigheterna respekteras.

Slutligen vidtog debatt under ordförandeskap av Ann-Mari Henschen, med 
inlägg av bland andra Leif Mutén, senare professor i finansrätt, Torsten Örn, 
med tiden ambassadör, samt juriststudenten Bohumir Engelmann. 

Flera talare ifrågasatte östblockets medverkan vid utarbetandet av de 
mänskliga rättigheterna, eftersom dessa inte tillämpas i de egna länderna. 
 Torsten Örn avslutade med följande passus: ”Har man inte inom vissa FN-
organ klättrat upp i ett högt elfenbenstorn, så högt att det kan befaras vackla 
och dra med sig även verkligt goda krafter inom FN.” 
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27 oktober 1953

Vilhelm Moberg 
och rättsrötan

Under 1950-talets början förde författaren Vilhelm Moberg en hätsk kampanj 
mot rättsrötan i Sverige. Han skrev böcker, höll föredrag och deltog i diskus-
sioner. Vad var då naturligare än att han också uppträdde i Uppsala. Verdandi 
ställde som vanligt upp, denna gång under ledning av Ann-Mari Henschen 
(senare Henschen-Dahlquist) som kort dessförinnan valts till föreningens 

Författaren Vilhelm Moberg svarade ja på frågan om överheten borde övervakas när han 
 gästade föreningen Verdandi hösten 1953.
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första kvinnliga ordförande. Det omnämndes särskilt i pressen att hon fick 
applåder för sitt inledningsanförande. Hon kunde dessutom tillägga att nettot 
för kvällen skulle tillfalla de svårast drabbade på Upplands-Väsby sinnesslöan-
stalt, något som föreningen engagerat sig i.

Ämnet var så lockande att man fick flytta evenemanget från Göteborgs na-
tion till universitetsaulan. Rubriken löd ”Behöver överheten övervakas?” Den 
kände författaren började med att beklaga att den fria debatten höll på att 
dö ut i vårt land. Han utvecklade, som Upsala Nya Tidning skrev, ”en icke 
föraktlig vältalighet, när han skildrade olika rättsskandaler. Alla dessa skanda-
ler måste vara ett symtom på att någonting är galet, att det finns ”en böld på 
samhällskroppen”. Han tog upp till granskning inte mindre än tio fall, Kejne, 
Haijby, Lundquist, Unman med flera, det vill säga sådana som nu är bort-
glömda men som då var ytterst aktuella. Vidare kom han in på Helandermålet 
och sade i detta sammanhang att Svenska kyrkan, som gjorde anspråk på att 
utföra en andlig fostrargärning till fromma för det svenska folket, först borde 
sopa rent framför sin egen dörr. Han tog också upp affären Hedlund, nämligen 
att inrikesminister Gunnar Hedlund fällts för vårdslös deklaration; om detta 
sade han att den politiska makten helt enkelt satt sig över demokratins utslag. 

Den andre inledaren, advokaten Olof Behm, underströk att den farligaste 
fiende som Sveriges advokater har att kämpa med var ”byråkratismen som 
för med sig slentrianslöhet och lust för ämbetsmannen att skjuta ifrån sig an-
svaret”. Han ansåg att Moberg hade rätt på många punkter, men att Sverige i 
princip ändå var ett land med hög rättskultur. Han pekade också på vikten av 
att allmänheten och tidningarna inte pressar sig på domstolarna på ett sådant 
sätt som flera gånger skett under rättsskandalerna.

Debatten mellan Vilhelm Moberg och Olof Behm flyttades till universitetsaulan, eftersom 
åskådarantalet vida översteg de 300 som rymdes på Göteborgs nation.
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18 oktober 1954

Universitet och samhälle

Efter andra världskriget inträdde den så kallade utbildningsexplosionen, då 
nya samhällsgrupper sökte sig till universiteten och studentantalet därför öka-
de dramatiskt. År 1956 fick universiteten nya statuter för första gången sedan 
1916. Universiteten ställdes inför en ny verklighet, och konsekvenserna därav 
diskuterades flitigt. Lärosal X var exempelvis fylld till sista plats när Labore-
mus på hösten 1954 anordnade en offentlig debatt under rubriken ”Universitet 
och samhälle”.

Föreningens ordförande, litteraturhistorikern Bo Bennich-Björkman, kunde 
hälsa den särskilt inbjudne universitetskanslern Arthur Thomson välkom-
men, liksom de båda inledarna: medicinaren Bror Rexed och litteraturhis-
torikern Gunnar Tideström. Statsmakternas njugghet gentemot humaniora, 
bildningsideal kontra yrkesanpassning, vetenskapens arbetsformer, doktorsav-
handlingarnas utformning och studenternas skyldighet att delta i kulturdebatt 
var några aspekter som berördes.

Talarna var ense om att humanistisk forskning behövde mer resurser, men 
de angrep problemet från olika utgångspunkter. Bror Rexed konstaterade att 

Litteraturhistorikerna Gunnar Tideström och Bo Bennich-Björkman diskuterade universite-
tens roll i samhället.
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universiteten hade förlorat sin ställning som landets andliga centra, men han 
tillade att detta inte behövde föranleda misströstan. Även framdeles kunde 
universiteten nämligen förväntas lämna viktiga bidrag till landets intellektu-
ella kultur. Det egentliga problemet var att den akademiska världen inte hade 
kunnat ta till sig insikten att läget hade förändrats. Universiteten var alltför 
mycket präglade av andlig konservatism och instängdhet. Så ville Rexed se en 
väsentligt förbättrad undervisning med ett starkare inslag av yrkesutbildning.

Gunnar Tideström slog an en mer pessimistisk ton. Han ansåg att sam-
hällets krav på nytta var på god väg att kväva universitetets klassiska bild-
ningsideal. Den som tillverkar karamellpapper anses vara nyttig för samhället, 
medan den som ägnar sig åt praktisk filosofi däremot betraktas som onyttig, 
klagade han. Den svåra situationen vid framför allt Filosofiska fakulteten bar 
syn för sägen. Antalet lärare var otillräckligt i förhållande till det raskt ökande 
studentantalet, och de ekonomiska anslagen förslog inte på långa vägar till att 
utbilda lärare i den takt som krävdes. Till följd av detta hade flera professorer 
inom humanistiska ämnen måst lägga sin egen forskning åt sidan för att enbart 
ägna sig åt undervisning och administrativa göromål. Visserligen delade Ti-
deström sin företrädare Anton Blancks uppfattning att den finaste uppgiften 
för en professor var att ta emot nyanlända studenter, men just därför borde 
de administrativa plikterna reduceras. Vidare framhöll Tideström att huma-
nisterna alltid befunnit sig i underläge gentemot medicinare, naturvetare och 
teknologer. Det hade alltid varit lättare att utverka anslag för medicinsk forsk-
ning än för forskning om exempelvis fransk litteratur. Humanisterna hade ett 
ansvar att avliva myten om att studiet av svunna tiders konst och litteratur 
med mera skulle leda bort intresset från samtidens problem och viktiga frå-
gor. Härvidlag framhöll han sitt eget ämne som exempel på motsatsen och 
påpekade att såväl Heimdals som Verdandis och Laboremus’ ordförande var 
licentiater i litteraturhistoria.

Herman Wold, professor i statistik, underströk å sin sida vikten av att forsk-
ning ägnades åt för samhället angelägna problem, och filosofie licentiaten Hans 
G. Boman fann det orimligt att naturvetare skulle behöva studera i åratal för 
att slutligen bli läroverkslärare, för vilken syssla de var vetenskapligt överkva-
lificerade. Mot detta invände universitetskanslern Thomson att vetenskaplig 
bildning var nödvändig för läroverkslektorer; det var endast med tvekan som 
han hade accepterat att man övergivit kravet att dessa skulle inneha doktors-
grad. Vidare framhöll Thomson i sin avrundning att han vid flera tillfällen 
hade betonat för statsmakterna att vetenskapen hade ett värde utöver kort-
siktig nytta.

Så småningom drogs streck i debatten. Många av de frågor som ventilerats i 
sal X denna afton skulle dock eka genom utbildningsdebatten under det kom-
mande halvseklet.
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24 februari 1956

Diktaren och hans tvättnotor

I slutet av 1955 införde litteraturdocenten Ulf Wittrock en artikel i Vecko-
journalen om förhållandet mellan Marika Stiernstedt och Albert Engström. 
Artikeln, som i hög utsträckning byggde på Stiernstedts dagboksanteckningar, 
föranledde Engströms tre barn, Malin Tufvesson, Lisa Larsson och Lars-Bruno 
Engström, att protestera i såväl Vecko-Journalen som Stockholms-Tidningen och 
Aftonbladet. De menade att initima personliga bekännelser av detta slag av 
hänsyn till de inblandade inte borde ha offentliggjorts: ”Hänsynslösheten drab-
bar inte de döda, för de har gjort sitt livsverk med den äran, men den drabbar 
oss barn i hjärterötterna och återfaller hårt på Veckojournalens ledning.” Ulf 

Ulf Wittrock, Viveka Heyman och Hans Lindström hade olika uppfattningar om värdet av 
biografisk och textkritisk litteraturforskning.
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Wittrock betraktade det hela mer osentimentalt. I sitt svar framhöll han att 
anhöriga inte borde ”upphäva förtrytsamma protester, när historieskrivningen 
närmar sig män och kvinnor, som angår oss alla”. Den fortsatta debatten blev 
känsloladdad, och invektiv som ”schakaler” respektive ”victorianer” slungades 
fram och tillbaka.

Debatten gav Litteraturklubben anledning att anordna en diskussion om 
gränserna för den litteraturhistoriska forskningen, ett ämne som uppenbarli-
gen väckte stort intresse. Lärosal X fylldes snabbt. Rubriken var ”Diktaren och 
hans tvättnotor”, vilket anknöt till den ironiska benämningen ”tvättnoteforsk-
ning”, först använd om Goethes tvättnotor men som senare har använts överlag 
som pejorativ benämning på litteraturforskarnas upptagenhet vid till synes 
oväsentliga biografiska detaljer.

Diskussionen fick en principiell karaktär; det specifika fallet kring Witt-
rocks polemik med Albert Engströms barn berördes endast i förbifarten. I 
stället gick skiljelinjen mellan anhängarna av den amerikanska nykritiken – 
vilka satte den litterära texten i centrum – och de som främst intresserade 
sig för biografisk litteraturforskning. Viveka Heyman, kulturredaktör vid tid-
ningen Arbetaren och senare verksam som bibelöversättare, sällade sig till det 
förra lägret. Hon förfäktade ståndpunkten att biografiska uppgifter på intet 
sätt bidrog till ökad förståelse för litterära verk. 

Docenten och Strindbergsforskaren Hans Lindström citerade Victor Svan-
bergs slogan ”dikt är liv” och menade att biografisk forskning tvärtom var en 
ytterst central uppgift för litteraturforskningen. All biographica, till och med 
tvättnotor, kunde berika studiet av de litterära verken. Lindström sekunde-
rades av Ulf Wittrock, som – enligt Ruth Halldéns referat i Upsala Nya Tid-
ning – ”i ett temperamentsfullt inlägg gjorde rent hus med alla falskt humana 
pressröster”.

Sven Linnér, nybliven docent och med tiden professor vid Åbo Akademi, 
försökte salomoniskt förena de båda riktningarna. Han delade uppfattningen 
att biografisk forskning kunde vara betydelsefull, men han varnade för faran 
att hemfalla åt sensationsmakeri.
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18 mars 1956

Josephine Bakers 
kamp mot rasismen

Josephine Baker på Slottsbacken. Bilden är tagen vid ett senare Uppsalabesök i maj 1961.

Våren 1956 gästades universitetet av den fransk-amerikanska artisten  Josephine 
Baker, som under två framträdanden samma kväll bjöd publiken – aulan var 
fullsatt – på en nostalgisk resa tillbaka till 1920-talets Folies Bergère med ett 
program som rymde såväl franska visor som amerikanska sånger. De banan-
kjolar och annat som trettio år tidigare hade orsakat proteststormar runtom i 
Europa var, enligt ett referat, utbytta mot ”mer drottninglika kostymeringar”, 
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men annars var det mesta sig likt. Gensvaret från publiken var stort; mot slutet 
av föreställningen rådde ”rena extasen”. I sitt avslutande tacktal berättade hon 
om sin ”regnbågsfamilj”, det vill säga de föräldralösa pojkar av olika ursprung 
som hon adopterat och som hon uppfostrade på sitt gods i Frankrike.

Josephine Baker gjorde ytterligare ett framträdande i universitetshuset 
denna dag. Några timmar före föreställningarna i aulan höll hon nämligen ett 
välbesökt föredrag i sal X om rasproblematiken i sitt gamla hemland USA. 
Hon framträdde i en enkel vardagsdräkt, vilket erbjöd en talande kontrast till 
de kreationer hon brukade som scenkläder. Intäkterna från entréavgifterna 
gick till Sveriges Förenade Studentkårers aktion för fyra färgade afrikanska 
studenter. Bakom arrangemanget stod Verdandi och Laboremus.

I talet beklagade Josephine Baker att de amerikanska lagar som stadfäste 
mänskliga rättigheter inte efterlevdes. De färgades situation i USA var alltjämt 
mycket svår. De var utsatta för systematisk diskriminering och i sydstaterna 
även för rasistiska våldsdåd. Rasförtrycket drabbade även den indianska be-
folkningen, vilken var hänvisad till en tillvaro i misär i misskötta reservat. 
Rasismen var dock inte blott ett amerikanskt problem, det visade inte minst 
situationen i Sydafrika.

Med ett ”ladies and gentlemen” vände sig Josephine Baker slutligen direkt 
till publiken: ”Jag tror att gemenskap och broderskap kan förverkligas män-
niskor och raser emellan. Jag bekänner mig bara till en ras – den mänskliga.” 
Hennes ord mottogs med en flera minuter lång applåd, varefter hon drog sig 
undan för att förbereda sig inför kvällens båda aulaföreställningar.

Upsala Nya Tidnings 
artikel om Josephine 
Bakers framträdande  
i lärosal X.
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5 oktober 1956

Kekkonen på besök

President Urho Kekkonen i kanslersrummet tillsammans med rektor Torgny T. Segerstedt 
och kung Gustaf VI Adolf. 

År 1956 hade Urho Kekkonen efterträtt Juho Kusti Paasikivi som Finlands 
president. Det var en välmeriterad person som utsetts till detta höga ämbete. 
Han hade varit riksdagsman i många år, riksdagens talman, justitieminister 
två gånger, inrikesminister, statsminister och utrikesminister två gånger. Som 
president skulle han sitta i tjugofem år, 1956–81.

På hösten 1956 begav sig Kekkonen enligt traditionen till Sverige på sitt för-
sta utländska statsbesök. Efter en intensiv dag i Stockholm kom Kekkonen, i 
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sällskap med kung Gustaf VI Adolf till Uppsala, dit de kördes av prins Bertil i 
en blå Porsche. Första uppvaktningen ägde rum vid Flottsund, där de mottogs 
av Ultunas rektor, professor Ragnar Nilsson, och styrelseordförande, lands-
hövding Georg Andrén. Efter en rundtur på Lantbrukshögskolan (som Ultuna 
då kallades), åkte sällskapet till domkyrkan, där domprosten Olle Herrlin tog 
emot. Här besågs bland annat Erik den heliges relikskrin och Gustaf Vasas 
sarkofag, på vilken inte minst de finska landskapsvapnen fångade presiden-
tens intresse. Överbibliotekarie Tönnes Kleberg visade Carolina Rediviva och 
demonstrerade en planritning från 1600-talet över Kajaneborg, i vars närhet 
Kekkonen växte upp, liksom handskrifter av Michael Agricola och Johan 
Ludvig Runeberg. Även medföljande damer såg ut att trivas. Presidentens hus-
tru, fru Sylvi Kekkonen, var nämligen författare med bland annat en samling 
aforismer bakom sig. 

Lunch vidtog på Uppsala slott, med drottning Louise som åkt direkt dit och 
därefter återvände till huvudstaden. I lunchen deltog universitetets rektor, 
ärkebiskopen och domprosten, stadsfullmäktiges ordförande, professor Åke 
Malmström, samt ett antal framstående professorer: The Svedberg, Gunnar 
Hägg, Arne Fredga och Arne Tiselius. Efter lunchen stod universitetet på pro-
grammet. Rektor Segerstedt smet i förväg från slottets lunch och stod nu på 
universitetets trappa och tog emot. Uppe i kanslersrummet hade en skara 
dekaner samlats som fick skaka hand med presidenten. Sedan fördjupade man 
sig i Augsburgska konstskåpet ”som med yviga gester och stor vältalighet” 
demonstrerades av professor Gregor Paulsson. En titt i aulan visade nationsfa-
norna som hängde ned från galleriet. 

Därefter visades Kemikum med Gunnar Hägg och Arne Fredga som cice-
roner. Stig Claesson och Arne Tiselius visade sina lokaler. I cyklotronhallen 
utvecklade The Svedberg sin ”ciceroncharm” enligt en tidningsrapport. Presi-
denten med följe bilade därefter tillbaka till Stockholm, varifrån de tog flyget 
från Bromma till Finland.

Efter hemkomsten skickade presidenten och hans hustru ett tacktelegram. 
De tackade för storslagen gästfrihet och vänlighet som visats dem och deras 
följeslagare ”under tre oförglömliga dagar i Stockholm och Uppsala”.

Det var inte första – och inte sista – gången som Uppsala och universitetet 
blivit en sevärdhet i samband med statsbesök i Stockholm.
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5 november 1956

Sympatimöte för Ungern

Studentkårens ordförande Christian Sylvan (stående) och de tre talarna vid manifestationen 
för Ungern. Från vänster Lászlo Hámori, Ture Nerman och Torgny T. Segerstedt. 

Hösten 1956 utbröt en revolt i Ungern, riktad mot den kommunistiska dik-
taturen och Sovjetunionens inflytande. Kraven på demokrati och frihet drevs 
inte minst av studenter, vilka dock snart fick stöd av nästan hela det unger-
ska folket. Den reforminriktade premiärministern Imre Nagy hade avsatts 
av Moskva året innan, eftersom man fruktade att han ville bryta loss Ungern 
från Sovjetblocket. På hösten 1956 tog Nagy makten på nytt, nu som ledare 
för en nationell samlingsregering, men den sovjetiska militären ingrep snabbt 
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Affisch med kallelse till den allmänna studentsammankomsten med anledning av Sovjet unionens 
ingripande i Ungern 1956.
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för att slå ned upproret, och för att försäkra sig om att regimen under den nye 
partichefen János Kádárs ledning inte förlorade makten. Händelserna väckte 
starka känslor i Sverige och Uppsala. Den 1 november anordnade de politiska 
studentföreningarna vid universitetet ett protestmöte i sal IX med tal av för-
läggaren Åke Thulstrup och nordisten Karl-Hampus Dahlstedt. 

Den 4 november 1956 inledde de sovjetiska trupperna en massiv slutoffensiv 
över hela Ungern. Dagen därpå arrangerade studentkåren en allmän student-
sammankomst i aulan, som snart fylldes till sista plats. Arrangörerna anordna-
de en högtalaranläggning i förhallen, som snart var fylld även den. Sammanlagt 
uppskattades antalet deltagare till omkring 3 000 personer. Till skillnad från 
demonstrationerna för universiteten i Oslo 1943 och i Prag 1948 var det denna 
gång inte den renodlat akademiska solidariteten som stod i fokus, det var för-
svaret av demokratin och Ungerns nationella självbestämmande.

Universitetsaulan under stödmötet för Ungern 1956. 
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Torgny T. Segerstedt höll vad som torde vara det skarpaste politiska talet 
som någonsin hållits av en rektor för universitetet. I talet – som dagen därpå 
trycktes i Upsala Nya Tidning under rubriken ”Ett folk mördas” – betonade 
han att det inte var några utländska agenter, reaktionärer eller provokatörer 
som låg bakom upproret i Ungern. Folkresningen var en logisk följd av det 
ungerska folkets legitima frihetslängtan, och Segerstedt försäkrade att ”inga 
quislingar skall rubba oss i denna vår vetskap.” Det yttersta ansvaret för att 
”ett folk nu förblöder” lade han på ledarna i Kreml.

Ungraren Lászlo Hámori underströk att revolten inte var förorsakad av 
svåra materiella förhållanden; den reflekterade en vilja att kasta av sig det 
sovjetiska förtrycket i såväl politisk som kulturell mening. Han påpekade att 
ungerska barn under tio år hade undervisats i rysk historia i stället för ung-
ersk, att både ryska språket och leninistisk-stalinistisk ideologi hade gjorts till 
obligatoriska ämnen vid universiteten och att pressfriheten hade avskaffats.

Författaren Ture Nerman betonade att det var omöjligt att stå andligt neu-
tral i kampen mellan frihet och förtryck. Av detta skäl måste man uttala sin 
”beundran för Ungerns hjältefolk” liksom sin ”avsky för dess mördare”. Det in-
träffade omöjliggjorde ett fortsatt vänskapligt förhållande mellan Sverige och 
Sovjetunionen: ”Vi vill inte se de ryska ledarna här, med dem har vi ingenting 
gemensamt men representanter för frihetskampens Ungern skall mottas med 
öppen famn.”

Slutligen antogs en resolution, vari Uppsala studentkår uttryckte sin sorg och 
förbittring över att den ungerska regeringen fängslats och ersatts av en mario-
nettregim utan folkligt stöd. Den svenska regeringen uppmanades att agera dip-
lomatiskt och genom att bistå de ungerska flyktingar som kommit till Sverige.

Tre dagar efter manifestationen anordnade studentkåren, OD och Uppsala 
arbetarekommun ett stort protestmöte på Vaksala torg, varifrån ett fackeltåg 
utgick till universitetshuset, där en aulasoaré genomfördes till stöd för Ung-
ernhjälpen.
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12 november 1956

Moral och utrikespolitik

Herbert Tingsten (till vänster) och Ivar Harrie diskuterar en artikel i The Economist under en 
rökpaus inför debatten om moral och utrikespolitik. 

Herbert Tingsten var en ofta sedd gäst i Uppsala under 1940- och 1950-talen. 
Som chefredaktör för Dagens Nyheter var det han som ledde kulturdebatten i 
Sverige under tretton år. Han samlade kulturradikala skribenter i sin tidning 
med Ingemar Hedenius i spetsen. Ofta drevs rena kampanjer i kulturella och 
politiska frågor, inte minst när det gällde moraliska och religiösa aspekter. När 
Tingsten gjorde sina framträdanden satt ofta en hejarklack från redaktionen 
på första bänk, med Kurt Samuelsson som primus motor.

Efter Suezkrisen hölls en debattkväll i universitetets aula, som enligt tid-
ningarna var fylld till bristningsgränsen. Ämnet var ”Moral och utrikespolitik” 
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Affisch från Verdandis diskussionskväll om ”Moral och utrikespolitik”.
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och de två inledarna var Tingsten och Ivar Harrie, chefredaktör på Expressen. 
Harrie kunde inte acceptera att Israel, England och Frankrike hade angripit 
Egypten. Jag tror på moraliska värderingars möjlighet också när det gäller po-
litiska skeenden, sade Harrie. Alla var överens om att fördöma Sovjet efter an-
fallet på Ungern, men det väckte en oerhörd bitterhet och besvikelse när Israel 
angrep Egypten, och när England och Frankrike satte igång den klassiska ap-
paraten för anfallskrig. Orsaken till denna bitterhet var att vi tyckte oss finna 
ett exempel på att alla makter var lika goda kålsupare. Harrie underströk att 
det inte får finnas en lag för fiender och en för vänner.

Tingsten tycktes mena, sade Harrie, att det var en moralisk plikt att någon 
gång bryta mot lagen, i detta fall FN:s stadganden. Men Tingsten framhärdade 
i att Israel hade rätt att ta saken i egna händer. Israel hade, sedan det blev fritt, 
utsatts för ständiga provokationer och aktioner. Nasser hotade med att ”radera 
ut Israel”. Jag kan inte förstå, sade Tingsten, hur den människa är beskaffad 
som kan känna moralisk indignation mot Israel i ett sådant läge. Kan man 
verkligen känna bitterhet över att denna lilla stat vill värja sig mot en över-
mäktig omvärld?, frågade han.
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30 november 1956

Rymdfärd med Martinson

Harry Martinson hade debuterat 1929 med diktsamlingen Spökskepp, och ut-
gav älskade självbiografiska romaner som Nässlorna blomma (1935) och Vägen 
till Klockrike (1948), innan han invaldes i Svenska Akademien 1949. Mest upp-
märksamhet fick emellertid hans diktepos Aniara (1956), om ett rymdskepp 
som är på väg från den ödelagda jorden och kommer ur kursen för att för-
svinna bort i rymdens mörker. Operan Aniara skrevs efter Martinsons epos 
av Karl-Birger Blomdahl (musik) och Erik Lindegren (libretto); den uruppför-

Harry Martinson flankerad av Staffan och Gunilla Bergsten under sitt besök hos Litteratur-
klubben 1956. 
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des 1959 på Operan i Stockholm. Harry Martinson framträdde vid ett flertal 
tillfällen i Uppsala och universitetshuset, bland annat inför en fullsatt aula i 
oktober 1950.

Sex år senare gästade Martinson Litteraturklubben i Uppsala, denna gång 
för att tala om Aniara. Aulan kom inte till användning denna gång, men sal X 
var fylld till sista plats när ordföranden, litteraturhistorikern Staffan Bergsten, 
hälsade välkommen. Martinson uppehöll sig framför allt vid diktens innehåll 
snarare än vid dess form. Han framhöll att den moderna tekniken hade gett 
oss en komplicerad världsbild, och att det var diktarens uppgift att ta ställning 
till denna. I Aniara ville han diskutera den moderna människans situation, och 
rymdskeppet kunde ses som ett försök att belysa denna situation. Men det var 
en teknisk övertro som förde fram mot ett meningslöst mål. 

Martinson ville att hans diktepos skulle ses som en tankeställare, som ut-
gångspunkt för en diskussion om tekniken i vår värld och inte som en estetisk 
prestation.

I Upsala Nya Tidning skrev Ruth Halldén ett personligt referat:

Blygt tummande sitt vattenglas, skyggt leende – och kanske inte riktigt 
i sitt rätta element vare sig i talarstol eller i söndagskostym – upp-
trädde i går Harry Martinson inför ett ljudlöst och gripet auditorium, 
som till brädden fyllde universitetets största sal. Oföränderlig genom 
åren, trots sin skenbart paradoxala utveckling från naiv primitivist till 
transcendental siare, är och förblir Martinson publikens och gudarnas 
älskling. Kanske man här var mest imponerad av skaldens fullständiga 
brist på exhibitionism. Han tillhör det fåtal som mindre intresserar sig 
för att fullkomna sin talang än att framföra ett budskap.
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18 oktober 1957

Är pornografi skadlig?

Den norske författaren Agnar Mykle åstadkom stort rabalder med sin roman 
Sången om den röda rubinen, framför allt för dess frispråkiga sexualskildringar. 
Romanen kom ut 1956 men indrogs i Norge året därpå och åtalades som sed-
lighetssårande. År 1958 frisläpptes den. Även i Sverige väckte Mykles bok stor 

Victor Svanberg, Gunnar Brandell och Sven Stolpe i pornografidebatten i aulan. 
Teckning av Sven Rydén i Svenska Dagbladet.
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uppmärksamhet, och vid rättegången i Oslo uppträdde bland andra Olof La-
gercrantz som vittne till Mykles försvar.

Frågan gällde hur frispråkig en författare kunde få vara, och var gränsen 
gick mellan vad som kallades pornografi och vad som kunde betecknas som 
estetiskt godkänd litteratur. I Uppsala anordnade Litteraturklubben en debatt 
under rubriken ”Är pornografi skadlig?” Återigen hade arrangörerna under-
skattat publikintresset, fler än 1 000 studenter slöt upp. Trängseln var så stor 
att det, som Dagens Nyheter rapporterade, ”nästan blev slagsmål utanför sal X”. 
Debatten flyttades till aulan, varigenom alla kunde beredas plats.

Diskussionen inleddes av assessor Jan Gehlin, själv författare, som utredde 
den juridiska gränsen. Därefter uppträdde författaren Sven Stolpe som förvän-
tades företräda en mera konservativ linje, och det avslöjades att tre biskopar, 
däribland Bo Giertz, hade tackat nej till att medverka. Stolpe var emellertid 
inte så reaktionär som många trott. Han hade ingenting emot Mykle, och han 
sade sig inte förstå att seriösa författare kunde hoppa över den mäktiga faktor 
i livet som sexuallivet utgör. Tvärtom önskade han dikten ”större sinnlighet, 
mer eld, mer vilja till sanning i sina sexualskildringar”. Om han fann porno-
grafi stötande, så var det uteslutande av estetiska eller berättartekniska skäl. 
Det sexuella borde vara insatt i ett sammanhang och ha en organisk funktion 
i dikten, och det skulle inte skildras oartistiskt. Men var det oaptitliga började, 
det var en fråga för professorer i litteraturhistoria, inte för polismästare. 

Litteraturprofessorn Victor Svanberg, som sällan var nödbedd att debat-
tera kontroversiella frågor, ville inte acceptera den estetiska synpunkten. Om 
nu pornografin skulle vara skadlig, varför skulle den då bli ofarlig om den 
skildrades på ett estetiskt ypperligt sätt, frågade han sig. Stor konst skulle 
således aldrig kunna vara ”snuskig”. Tvärtom borde det väl vara så att goda 
sexualskildringar måste bli mer eggande, mer förföriska än dåliga, eftersom de 
var sannare och mer övertygande. Svanberg ville inte sätta upp några barriärer 
utan ansåg tvärtom pornografi vara nyttig. Inget sexualtabu hade någon funk-
tion i vårt samhälle, det enda som kunde tänkas vara djupt skadligt skulle vara 
grovt sadistisk pornografi, av det slag som eggade drifter långt mer destruktiva 
än den sexuella. 
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14 december 1957

Albert Camus om 
konstnären och hans tid

Albert Camus välkomnas av universitetets rektor Torgny T. Segerstedt. 

I december 1957 mottog Albert Camus  Nobelpriset i litteratur. Några dagar 
senare gästade han Uppsala på inbjudan av Verdandi, Litteraturklubben och 
Maison de France, samt under ”patronage” av universitetets rektor Torgny T. 
Segerstedt och Frankrikes ambassadör. Det var ambassadrådet i Paris, Kjell 
Strömberg, författare och tidigare Uppsalastudent, som av Camus lyckades 
utverka löfte om ett föredrag, det enda som han höll under sitt Sverigebesök. 
Maison de France hade inrättats 1946 av franska staten för att främja det kul-
turella utbytet mellan svenska studenter och franska gäststudenter.
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För första gången sedan Thomas Manns framträdande i slutet av 1940-talet 
gästades således Uppsala av en Nobelpristagare i litteratur. Publikintresset var 
stort, omkring 2 000 personer slöt upp i aulan som var fylld till bristnings-
gränsen. Albert Camus tågade in tillsammans med Torgny T. Segerstedt och 
med ett antal franska diplomater, däribland ambassadören Gabriel Bonneau, i 
följe. Sedan Segerstedt hållit ett kort välkomsttal talade Camus under rubri-
ken ”L’artiste et son temps”. Hans bärande tanke var att den moderne förfat-
taren måste ta intryck av sin samtid och aktuella problem. Författaren skulle 
inte dra sig undan och ägna sig åt ”l’art pour l’art”, men han fick heller inte bli 
slav under någon politisk ideologi. Det gällde således att hantera balansgången 
mellan propaganda och lättsinne. Uppgiften bestod i att finna allmänmänskli-
ga problemställningar kring människans förhållande till kärleken, döden, en-
samheten och naturen. Författarens syfte var ytterst att tjäna friheten.  Camus’ 
föredrag publicerades i svensk översättning i BLM:s januarinummer 1958.

Upsala Nya Tidnings litteraturkritiker Ruth Halldén konstaterade att 
 Camus hade uppträtt med patos, kraft och övertygelse. Han lyckades därige-
nom ”ge det som egentligen inte är annat än en sympatisk estetisk teori sken av 
djup och allmängiltig sanning”. Efter föredraget vidtog en kortare frågestund, 
där Camus lämnade korta svar på ett antal frågor, vilka i förväg hade sänts 
till Carl-Olof Gierow i organisationskommittén. Camus medgav att han hade 
inspirerats av författare som Fjodor Dostojevskij och André Malraux, och han 
förklarade att den gåtfulla rollfiguren advokat Clamence i hans senaste roman 
Fallet varken var god eller ond. Den obligatoriska frågan om hans förhållande 
till existentialismen ställdes också, med nekande svar som följd. Camus för-
klarade att riktningen för honom tedde sig som ett tåg utan lokomotiv och 
utan någon sista vagn.

Studentföreningarna hade önskat att få bekanta sig med Camus under mer 
enskilda former efter föredraget, men dessa planer avvisades av de franska 
diplomaterna. I stället ordnade franska ambassaden en mottagning på Söder-

Biljetten till Albert 
Camus’ föredrag i 
aulan. Entréavgiften 
var femtio öre. 
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manlands-Nerikes nation. Visserligen blev studenterna inbjudna, men någ-
ra möjligheter till samspråk med Camus gavs inte. Litteraturklubbens Bure 
Holmbäck har i en tillbakablick skrivit att Camus hela tiden omgavs ”av en 
massiv mur” bestående av folk från franska ambassaden och Maison de France 
och att studenterna endast ”var satelliter i en yttre ring”. Arrangemanget för-
anledde därför viss besvikelse bland studenterna, även om bitterheten, enligt 
Sydsvenska Dagbladet Snällpostens referat, inte riktades mot Camus utan ”mot 

Albert Camus föreläser i aulan om konstnären och hans tid.
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den diplomatiska beskäftighet, som i vanliga fall brukar slå ut i all sin prakt-
fulla tomhet över blixtrande cocktailglas och gröna oliver, men som föga pas-
sar in i akademiska umgängesvanor”.

Kanske bidrog detta till att Camus lämnade tillställningen redan efter nå-
gon halvtimme för återfärd till Stockholm. Under mottagningen hann han 
dock träffa sin sedermera berömde landsman Michel Foucault, vilken vid mit-
ten av 1950-talet förestod Maison de France och på olika sätt var delaktig i 
arangemanget.

Den 4 januari 1960, drygt två år efter framträdandet i Uppsala, avled Albert 
Camus i en bilolycka i Villeblevin i Frankrike.



21
3

q

27 januari 1958

Teologi och vetenskap

Kyrkan, teologin och vetenskapen var aktuella ämnen för flera av studentför-
eningarna. I sekulariseringens tidevarv var detta säkert naturligt, dessutom 
stimulerades diskussioner i dessa ämnen av tidningarnas kultursidor. Labore-
mus och Verdandi arrangerade en diskussion över ämnet ”Teologi och veten-
skap”, och som vanligt var besöksantalet så stort att man fick flytta till aulan.

Mot varandra stod professorn i systematisk teologi Hjalmar Lindroth, och 
professorn i filosofi Ingemar Hedenius. Vem som var anfallare och vem som 
var försvarare säger sig självt. Lindroth fick börja trots att han var försvarare. 
Teologin, framhöll han, arbetar med samma självrannsakan verkställd i sam-
ma omfång och med samma grundlighet och skarpsinne som vetenskapernas 

Ingemar Hedenius och Hjalmar Lindroth under auladebatten om Teologiska fakultetens 
framtid.
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vetenskap, filosofin. Ingen seriöst arbetande teolog förbiser i dag distinktionen 
mellan tro och vetande. Teologin är inte vetenskapen om Gud utan om tron 
och dess yttringar. Gudstron tycks vara en mänsklighetens angelägenhet av 
första rang, och det finns anledning att göra den till föremål för speciell veten-
skaplig forskning. 

Ingemar Hedenius menade att kyrkan måste skiljas från staten, vilket inne-
bär att den teologiska fakulteten försvinner och inrangeras i den humanistiska 
fakulteten. Första motiveringen är att teologerna är bundna av utomveten-
skapliga hänsyn i sin forskning. Om teologerna är humanister i sin vetenskap-
liga metod, bör de uppskatta en sådan föreslagen reform: ”När så småningom 
teologerna har blivit humaniserade, kan vi gemensamt gå en lysande framtid 
till mötes. En teologisk isolering kan bli en isolering till döds för kristendoms-
forskningen i vårt land.”

I den fortsatta diskussionen stod Harald Riesenfeld, också han teologipro-
fessor, på Lindroths sida, och han påstod att situationen för teologerna var 
precis densamma i andra länder, vilket Hedenius förnekade. Victor Svanberg, 
professor i litteraturhistoria, ställde upp på Hedenius’ sida och menade att 
historiska metoder måste gälla för teologin liksom för alla andra historiska 
discipliner.
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6 februari 1959

Konstnären i välfärdsstaten 

Representanter för en rad olika konstarter gästade universitetshuset vintern 
1959 för att diskutera konstnärernas ekonomiska villkor. Debatten, som ägde 
rum i sal X, rörde ämnet ”Konstnärerna i välfärdsstaten”. Flera ledande kul-
turpersonligheter hade lockats till Uppsala, och debatten sändes i radio.

Arrangörsföreningen Verdandis ordförande Mats Kihlberg hälsade väl-
kommen, och lämnade inledningsvis ordet till Karl-Birger Blomdahl, som 
året innan skrivit musiken till operan Aniara. Blomdahl konstaterade att det 
var omöjligt för en svensk tonsättare att kunna leva på sina inkomster. Den 

Göran Brunius, Karl-Birger Blomdahl och Jan Gehlin diskuterar konstnärernas villkor i 
välfärdsstaten. 
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ekonomiska ersättningen motsvarade inte ens under lyckliga omständigheter 
det arbete som måste nedläggas; en halvtimmeslång symfoni kunde kräva ett 
halvårs möda. Om vederbörande hade tur att få sitt verk inspelat på lp-skiva 
stannade ersättningen på femtio öre per sålt exemplar, det vill säga inalles 150 
kronor i bästa fall (försäljningen brukade uppgå till mellan 200 och 300 ex-
emplar). Blomdahl noterade vidare att det rika Sverige utdelade avsevärt lägre 
belopp i stipendier till sina tonsättare än de övriga nordiska länderna.

Regissören Stig Torsslow underströk att samma svåra villkor gällde för 
skådespelarna. Unga Dramatenelever måste arbeta hårt för att i bästa fall få 
en osäker anställning med påvra förhållanden. Göran Brunius förklarade att 
konstnärerna hade att verka under lika dystra auspicier. De målande konstnä-
rerna var därtill helt beroende av dagsljuset, varför de omöjligen kunde dryga 
ut sina inkomster med extraarbeten på dagarna.

I jämförelse med övriga konstnärer hade författarna bättre villkor och för-
utsättningar, det tillstod Jan Gehlin. Ingen författare behövda svälta, men det 
var likafullt viktigt att öka allmänhetens förståelse för att litterärt verksam-
ma personer också var vanliga samhällsvarelser med ekonomiska behov som 
måste tillgodoses.

De inledande inläggen stimulerade till fortsatt livlig diskussion, vari del-
tog bland andra författaren Sven Lindqvist, violoncellisten Gunnar Gentzel, 
konstnären Kurt Ullberger och Gerlesborgsskolans grundare Arne Isacsson.
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7 april 1959

Mendès France om Algeriet

Frankrikes före detta konseljpresident, den kontroversielle vänsterpolitikern 
Pierre Mendès France, framträdde på våren 1959 inför en nästintill fullsatt 
universitetsaula, med – som Upsala Nya Tidning noterade – ”ett markant in-
slag av akademiska spetsar”. Bakom inbjudan stod Utrikespolitiska föreningen, 
Liberala studentklubben och Verdandi. Under sin korta ämbetsperiod i mit-
ten av 1950-talet hade Mendès France fattat beslutet att återkalla Frankrikes 

Pierre Mendès France talar i universitetsaulan. Notera mjölkglaset intill talarstolen. 
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stridskrafter från Indokina. Den vapenvila han slöt med Ho Chi Minh, och det 
efterföljande franska uttåget från Indokina, ledde till att Mèndes France blev 
föremål för bitter kritik, ibland med antisemitisk underton, från nationalis-
tiskt sinnade fransmän.

Ämnet för Mendès Frances föreläsning var dock inte händelserna i Indo-
kina, utan utvecklingen i Algeriet, vilken satte sin prägel på den politiska 
situationen i Frankrike under 1950-talets andra hälft. Rubriken för föredraget 
var ”Den franska krisen 1945–59”.

Mendès France, som hade intagit middag på Västgöta nation i sällskap med 
bland andra Dagens Nyheters mångårige Pariskorrespondent Victor Vinde och 
förutvarande riksbankschefen Ivar Rooth, hälsades välkommen av Utrikes-
politiska föreningens ordförande Sven G. Ericsson. Talaren – enligt lokaltid-
ningen ”en liten mörk undersätsig herre i mörk kostym, som uppträdde med 
mycket avmätta och mycket ofranska gester och som behandlade irriterande 
fotografer med utstuderad likgiltighet” – inledde med en utförlig skildring 
av läget i det franska kolonialväldet, i synnerhet Algeriet. Han beklagade att 
frågan inte hade kunnat lösas på ett fredligt sätt såsom skett i Tunisien och 
Marocko. De Gaulle hade inte förmått uträtta något positivt i Algeriet, trots 
att han suttit vid makten under tio månader. Mendès France var knappast 
objektiv i sin skildring av De Gaulle, vilken han ofta kritiserade. Upsala Nya 
Tidnings reporter påpekade att han framstod som ”en oppositionsledare i ta-
larstolen”. Samma år som Mendès France framträdde i universitetsaulan blev 
han utesluten ur det radikala partiet (som han hade lett fram till 1957) på 
grund av sitt motstånd mot De Gaulle. 

Mendès France engagerade sig inte bara för utrikespolitiska spörsmål. Han 
arbetade exempelvis energiskt för att minska vinkonsumtionen i Frankrike 
till förmån för mjölkdrickande. För att föregå med gott exempel drack han 
gärna mjölk i offentliga sammanhang; även universitetsaulans talarstol var un-
der föredraget utrustad med en mjölkflaska.
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9 april 1959

Tysklandsfrågan 
ur DDR-perspektiv

En aprilkväll 1959 framträdde Östberlins borgmästare Friedrich Ebert i en 
fullsatt sal IX på inbjudan av Clarté. Dessförinnan mottogs han av Åke Malm-
ström, professor i civilrätt, i dennes egenskap av stadsfullmäktiges andre vice 
ordförande. Med Malmström som ciceron blev Ebert förevisad både Carolina 
Rediviva och universitetets aula.

Östberlins överborgmästare Friedrich Ebert talade i Stockholm, 
Uppsala och Lund inför sammanlagt mer än tusen åhörare under Sverige besöket 
1959. Svenska Clartéförbundet hade bjudit in honom till Sverige och i tidskriften  
Clarté publicerades hans föredrag om Tysklandsfrågan i svensk översättning. 
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Friedrich Ebert, som var son och namne till Weimarrepublikens förste pre-
sident Friedrich Ebert den äldre, hade gjort en snabb politisk karriär i DDR. 
Från 1948 till 1967 tjänstgjorde han som överborgmästare i Östberlin. Det tal 
han höll hos Clarté i universitetshuset utvecklade sig till ett enda långt för-
svarstal för den östtyska regimen och dess syn på Tysklands uppdelning efter 
andra världskriget. Berlinkrisen var, framhöll Ebert, helt och fullt orsakad av 
västmakternas agerande. CSU-politikern Franz Josef Strauss, försvarsminister 
i Bonn, var inte bara son till en slaktare utan också själv en sådan, deklarerade 
talaren, som vidare bestämt förnekade att sammanslagningen av de socialde-
mokratiska och kommunistiska partierna till det statsbärande SED (Sozia-
listische Einheitspartei Deutschlands) 1946 hade skett till följd av sovjetiska 
påtryckningar. I så fall skedde väl samarbetet mellan socialdemokrater och 
kommunister i den svenska riksdagen likaså under ryskt tryck, påpekade han. 
Flyktingströmmen västerut skulle snart vända tillbaka på grund av arbetslös-
heten i Västtyskland och den raskt stigande levnadsstandarden i Östtyskland. 
Förhoppningen kom snart på skam; två år senare uppfördes Berlinmuren för 
att stoppa den omfattande flyktingströmmen till Västberlin.

Mötet besöktes inte bara av clartéister. I publiken fanns också västtyskar 
och flyktingar från öst, vilka tog tillfället i akt att ställa Ebert till svars. Den 
efterföljande diskussionen blev följaktligen livlig men talaren vidhöll sina 
ståndpunkter och avfärdade de frågeställare som efterlyste friare val i DDR. 
 Åhörarna fick, enligt tidskriften Clartés devota artikel, ”stifta bekantskap 
med den gnistrande debattören Friedrich Ebert”.

Det var meningen att Eberts tal skulle ha följts av filmvisning. Clarté hade 
nämligen haft för avsikt att visa den nya östtyska dokumentärfilmen Unter-
nehmen Teutonenschwert, producerad av Annelie Thorndike, och i vilken den 
västtyske Natogeneralen Hans Speidel pekades ut, dels som ansvarig för sam-
arbete med nazisterna, dels för inblandning i attentatet mot Alexander I av 
Jugoslavien och Frankrikes utrikesminister Louis Barthou i Marseille 1934. 
Visningen av detta propagandastycke från öst blev dock aldrig av.

Friedrich Eberts besök i Sverige, särskilt det faktum att han togs emot av 
statsminister Tage Erlander, väckte oro och irritation i Västtyskland, vars 
ambassadör Hans-Ulrich von Marchtaler inlämnade en formell protest. Det 
dröjde dock till 1972 innan Sverige erkände DDR som självständig nation.

Vid sin avgång som överborgmästare åtta år efter Uppsalaframträdandet 
utsågs Friedrich Ebert till hedersmedborgare i Berlin. Titeln fråntogs honom 
postumt efter murens fall och Tysklands återförening.
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22 maj 1959

Sven Stolpe och 
drottning Christina

Få disputationer har tilldragit sig en sådan uppmärksamhet som när författaren 
Sven Stolpe 1959 försvarade sin litteraturhistoriska avhandling om drottning 
Christinas maximer, Från stoicism till mystik. Stolpe var en välkänd kultur-
personlighet som hade debuterat som skönlitterär författare redan 1929. Kort 
därefter avlade han en licentiatexamen i litteraturhistoria men lämnade sedan 
den akademiska karriären. I slutet av 1950-talet ville han dock disputera för 
att meritera sig för eventuella framtida akademiska befattningar. Han etable-

Respondenten Sven Stolpe (till vänster) samtalar med de tre opponenterna, från vänster Lars 
Gustafsson, Lechard Johannesson och Germund Michanek.
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rade kontakt med de båda professorerna i litteraturhistoria Gunnar Tideström 
och – framför allt – Victor Svanberg. Inte minst Svanberg lät sig imponeras 
av Stolpes manuskript, vilket han uppfattade som ”en vetenskaplig bragd”. 
Svanberg och Stolpe var goda vänner, trots att deras åsikter gick isär i många 
avseenden. Svanberg uppskattade ”outsiders” som vågade bryta nya vägar, inte 
minst i kontroversiella frågor. 

Till fakultetsopponent hade utsetts docenten Lars Gustafsson, sedermera 
lektor och professor i Örebro, vilken ställdes inför en delikat situation. Han 
var drygt tjugo år yngre än Stolpe, han hade aldrig tidigare fungerat som oppo-
nent, och han visste mycket väl att hans professor önskade att disputationen 
skulle förlöpa smärtfritt.

Stämningen var laddad vid disputationen och aulan fylldes snabbt. Stolpe, 
som uppträdde i jackett i stället för frack, lyckades med elegant retorik vinna 

Sven Stolpe i talarstolen på scenen i aulan. De tre opponenterna sitter vid bordet till höger.
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publiken till sin sida, men de historiskt insatta insåg att Gustafssons sakliga 
och lågmälda anmärkningar rymde tungt vägande kritik mot avhandlingens 
källkritik och – inte minst – mot den bärande tesen om Christinas utveckling 
från stoicism till mysticism.

Andreopponenten Lechard Johannesson hade inga bärande anmärkningar 
utan redogjorde i positiv anda för Stolpes teser. Tredjeopponenten Germund 
Michanek avslutade med att uppmana drottning Christina själv att träda 
fram. Drottningen, som gestaltades av advokaten Per Adlercreutz, gick skarpt 
till rätta med respondenten.

Några extraoppositioner förekom inte, måhända var publiken redan uttröt-
tad efter den fem timmar långa akten. Mot slutet vände sig Stolpe till sin 
opponent och förklarade att hans påstridighet skulle tolkas som ett utslag 
av vänlighet. Efter disputationen var han dock mindre ämabel. Opponentens 

Drottning Christina (Per Adlercreutz) i egen hög person kritiserade Sven Stolpes teorier i 
universitetsaulan. 



224 UNIVERSITETET SOM ARENA

kritik hade uppenbarligen förtörnat honom. Under ett kort sammanträffande 
med Gustafsson uttryckte han sig på ett sådant sätt att denne ”fann det rik-
tigast att inte delta i kvällens disputationsmiddag som jag blivit inbjuden till”.

Den spektakulära auladisputationen följdes av en affekterad debatt, i vilken 
man vände ut och in på såväl avhandlingens brister som dess förtjänster. Som 
Stolpes främste kritiker framträdde historikern Sten Carlsson, som i sektionen 
endast ville tillerkänna avhandlingen det låga betyget Icke utan beröm god-
känd. Ja, ur rent historiskt perspektiv ansåg han att till och med att betyget 
Godkänd hade varit välvilligt. Stolpe fick till slut Med beröm godkänd, men 
några av ledamöterna tillstod att det endast var ”med tvekan”. Något docent-
betyg kunde det inte bli tal om. Debatten, framför allt mellan Carlsson och 
Svanberg, fortsatte i pressen. Stolpe utgav senare pamfletten Metoden Carlsson 
(1962).

I praktiken blev slutresultatet att Stolpes förhoppningar om en återgång till 
den akademiska banan grusades, trots det stöd han fått av Victor Svanberg. 
Opponenten Lars Gustafsson har behandlat den märkliga disputationen – lik-
som dess preludium och efterspel – i skriften Sven Stolpe, drottning Kristina 
och Uppsala (2012).

Få disputationer i Uppsala har blivit fö-
remål för löpsedlar i kvällspressen, men 
så skedde när Sven Stolpe försvarade sin 
avhandling om drottning Christina.
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23 september 1959

Strid eller samverkan 
i utrikespolitiken

Under hösten 1959 skakades Sverige av en politisk strid som rörde centrala 
 aspekter av den svenska neutralitetspolitiken, och vilken fick långtgående par-
tipolitiska följder. På våren 1956 hade statsminister Tage Erlander och inri-
kesminister Gunnar Hedlund genomfört ett officiellt besök i Sovjetunionen. 
 Chrustjovs planerade svarsbesök senare samma år sköts emellertid på framti-
den på grund av händelserna i Ungern. I januari 1959 ansåg regeringen att tiden 

Statsminister Tage Erlander försvarar regeringens utrikespolitik i universitetsaulan 1959.  
Av Erlanders dagbok framgår att han höll talet under inre vånda, eftersom han visste att han 
hade stora delar av auditoriet emot sig: ”Det är länge sedan jag kände så stark olust inför ett 
offentligt uppträdande som den före mötet i aulan i Uppsala.” 
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var mogen att välkomna Chrustjov till Sverige. Besöket skulle enligt planerna 
äga rum i augusti samma år. Både Högerpartiet och Folkpartiet reagerade starkt 
mot detta beslut. De menade att Chrustjov var en diktator och den främste 
företrädaren för ett omänskligt politiskt system. Högerledaren Jarl Hjalmarson 
uppfattade det planerade besöket som ytterligare ett exempel på socialdemo-
kratins undfallenhet mot Sovjetunionen och dess ledare. Han gjorde flera of-
fentliga utspel, och till slut valde Chrustjov att ställa in Sverigebesöket. 

Hjalmarson hade under hela 1950-talet verkat för en omorientering av den 
svenska utrikespolitiken i en mer västvänlig riktning. Flera av hans utspel 
hade väckt irritation hos socialdemokratin, inte minst hos dess utrikesminis-
ter Östen Undén. När Chrustjov inhiberade sitt besök i Sverige uppfattades 
detta ytterst som en konsekvens av Hjalmarsons uttalanden. Undén och so-
cialdemokratin ansåg därmed att måttet var rågat, och i september 1959 be-
slutade regeringen att inte godkänna Hjalmarson som ledamot av den svenska 
FN-delegationen, eftersom en sådan måste ställa sig bakom den fastlagda ut-
rikespolitiken. Beslutet blev hårt kritiserat. Regeringen beskylldes såväl för 
bristande demokratiskt sinnelag som för att gå Kremls ärenden.

Inom någon vecka nådde debatten Uppsala och universitetshuset. Den 
21 september framträdde Leif Cassel, riksdagsman för Högerpartiet, vid ett 
Heimdalarrangemang i lärosal X. Han upprepade anklagelserna om socialde-
mokraternas oförmåga att distansera sig från Sovjetunionen, och han menade 
dessutom att deras agerande var valtaktiskt betingat: de ville misstänkliggöra 
Hjalmarson inför riksdagsvalet följande år.

Två dagar senare gav statsminister Tage Erlander svar på tal inför en fullsatt 
universitetsaula. Laboremus stod som arrangör för hans föredrag om strid el-

Föreningen Laboremus’ mötesaffisch.
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ler samverkan i utrikespolitiken. I sitt nittio minuter långa föredrag lämnade 
Erlander en utförlig skildring av Hjalmarsons uteslutning ur FN-delegationen 
och dess bakgrund i diskussionen om Chrustjovs besök. Erlander försvarade 
sin utrikesminister och socialdemokratins linje i utrikespolitiken. Han fram-
höll sitt eget och partiets avståndstagande från Sovjetunionens agerande i 
Ungern 1956, och han erinrade om socialdemokratins kampanj mot kommu-
nismen 1948.

På förhand hade mötet annonserats som en vidräkning med Jarl Hjalmar-
son, och denna uteblev inte. Erlander påpekade att socialdemokratin tålmo-
digt hade översett med högerledarens återkommande förlöpningar, eftersom 
man värnat den gemensamma uppslutningen bakom alliansfriheten. Men 
Hjalmarsons uttalanden om Chrustjovs besök hade blivit droppen som fått 
bägaren att rinna över: ”Om man verkligen på allvar hävdar och tror, att hr 
Undéns politik är uttryck för undfallenhet mot Sovjetunionen, då betyder det 
att man bränt sina skepp, att man rivit ned alla förutsättningar för samling 
kring utrikespolitiken.”

Publiken i en nästintill fullsatt aula lyssnar till Tage Erlander 1959. Nere till vänster sitter 
Ingvar Carlsson, senare socialdemokratisk partiledare och statsminister. 
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27 november 1959

Protest mot apartheidregimen

Under hösten 1959 inskränkte apartheidregimen i Sydafrika informationsfri-
heten i landet, vilket väckte avsky runtom i världen. Den 23 september bil-
dades en särskild Sydafrikakommitté av representanter för nio studentfören-
ingar, däribland Liberala studentklubben, Heimdal, Verdandi, Laboremus och 
Utrikespolitiska föreningen.

Händelserna i Sydafrika och andra utrikespolitiska frågor kom delvis att 
överskugga kårbalen i aulan den 30 oktober 1959. Både inom och utom stu-

Per Wästberg kritiserade apartheidpolitiken i Sydafrika i skarpa ordalag inför en fullsatt aula.
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dentkåren förekom kritiska röster, och studenterna beskylldes för att hellre 
vilja roa sig på bal än engagera sig till stöd för sina kamrater i andra länder. 
Journalisten och historikern Stig Hadenius påpekade i Aftonbladet att studen-
terna i Lund hade inrättat en stipendiefond för att hjälpa studenter från andra 
länder. Han tillade bitskt: ”I Uppsala räknar man också. Man undersöker om 
kårbalen skall gå på 45 eller 50 kronor per person. Universitetets aula, där 
balen skall äga rum, har inget dansgolv och det är dyrt att lägga på. Det krävs 
fina viner. Helst härtappade då man skall skåla med den kungliga högheten 
Desirée.” Hadenius var dock inte mer uppbragt än att han själv deltog i festen 
en vecka senare. Ergo underlät inte att påminna sina läsare om vad han skrivit 
i Aftonbladet och publicerade ett fotografi av honom från middagen i aulan. Av 
bildtexten framgick att kårbalens moraliskt så indignerade kritiker var ”i färd 
med att – ja, just det, ja! – aväta den festliga kårbalsmiddagen!”

Även på ett större plan skulle det visa sig vara möjligt att förena nytta 
med nöje. En månad efter balen arrangerade nämligen en rad politiska och 
ideella studentföreningar en gemensam ”protest mot det vita minoritetsstyret 
i Sydafrikanska unionen”, varigenom de även avsåg att visa sin ”avsky för den 
åskådning om rasers olikställighet varpå detta förtryck grundas”. Behållningen 
från mötet gick oavkortat till stipendier för färgade sydafrikanska studenters 
utbildning. 

Tre talare var inbjudna: den amerikanske fackföreningsmannen Walter P. 
Reuther, Dagens Nyheters tidigare chefredaktör Herbert Tingsten och förfat-
taren Per Wästberg. Reuther, som ledde United Automobile Workers, fram-
höll med emfas att USA:s arbetarrörelse ställde sig solidarisk med de för-
tryckta i Sydafrika. 

Tingsten lämnade en bakgrundsteckning av den politiska utvecklingen i 
Sydafrika, som enligt hans uppfattning ännu balanserade på gränsen mellan 
kvardröjande frihetstankar och fullständigt tyranni. Just därför hade omvärl-
den – både stora och små länder – ett ansvar att tydligt klargöra sin stånd-
punkt. Regimen i Sydafrika lyssnade till protester, vilka dessutom tjänade som 
moraliskt stöd för de färgade befolkningen och för de många vita som också 
upprördes av rasförtrycket. 

Per Wästberg, som i Dagens Nyheter under året hade rapporterat från Rho-
desia och Sydafrika, lämnade en rad exempel på rasförtrycket. Han menade 
att ”nazismens judestjärna har tänts över Sydafrika”.

Innan aulamötet avslutades antogs en protest, i vilken studenterna uttryck-
te sin avsky, såväl för rasförtrycket i sig som för den åskådning om rasers olik-
ställning på vilket förtrycket grundades. En förhoppning uttalades samtidigt 
om att framtidens Sydafrika skulle bli ett fritt och jämställt land, genomsyrat 
av de värden som utmärkte västerländsk demokrati. 
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29 november 1959

”Skandalen i Uppsala”

”Stockholmspressen har öppnat uppsalastudenternas ögon” var den bildtext som i Ergo 
åtföljde Staffan Lindéns teckning med anledning av Lundmanaffären 1959.

Varje lördagsmorgon klockan åtta samlades studenter frivilligt i universitets-
huset för att lyssna på föreläsningar i ämnet fysisk antropologi. Från 1947 var 
det i lärosal IV men så småningom hölls föreställningarna i sal X. Få av stu-
denterna tog betyg, men alla ville höra. Orsaken var att föreläsaren, docent 
Bertil Lundman, var en stor underhållare. Utan finkänslighet beskrev han folk- 
raser och främmande kulturer, visade bilder och beskrev ibland infödingar 
med hänvisningar till kända Uppsalabor. Ämnet fysisk antropologi gick ut på 
att mäta skallar på människor och indela dem därefter. Ämnet var en fort-
sättning på den rasbiologi som bedrivits av professor Herman Lundborg vid 
Rasbiologiska institutet. Ingen tog emellertid Bertil Lundman riktigt på allvar.

Men en novembersöndag 1959 väcktes Uppsala ur sin dvala. I en huvud-
ledare i Dagens Nyheter tog man heder och ära av ett universitet som tillät 
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en sådan form av undervisning. Här hade studenterna protesterat mot ras-
förtrycket i Sydafrika, samtidigt som studiehandboken rekommenderar kurs-
böcker, som utgör ”handböcker i fördomar, pekoral till form och innehåll”. 
Ledarskribenten pekade särskilt ut Bertil Lundman och Rolf Nordenstreng, 
vilka stått för flera av kursböckerna. 

Samtidigt som dessa kursböcker radade upp fördomar mot andra folkslag, 
så framställdes nordborna som de mest högtstående människorna. Särskilt fina 
var de svenska antropologerna, ”genom samvetsgrannhet, klar överblick och 
nobel vidsyn typiska representanter för svensk vetenskap”. 

Med andra folk och raser stod det sämre till, enligt kursböckerna. Lapparna 
var ”ärliga och fridsamma” men saknade energi och viljestyrka och borde där-
för hålla sig till renskötseln. Zigenarna var ”utan tvivel det sämsta folkelemen-
tet i vår världsdel”, och judarna var ett helt främmande folk, som fått för stark 
maktställning icke blott inom finansens värld utan också i litteraturen och 
pressen. Ännu värre blev det när indianer och negrer beskrivs – som nutida 
läsare tror man faktiskt inte det är sant. Det kan räcka med ett citat som talar 
om hur barnsliga och ombytliga niggrerna (!) är, de flamsar och skrattar men 
kan vid lämplig behandling bli trogna tjänare: ”En sådan natur är naturligtvis 
en utmärkt slav, som, frånsett enstaka utbrott, väl finner sig i sitt öde, ja t.o.m. 
är flabbig i slavhandlarens kedjor”. Ledaren i Dagens Nyheter slutar så här:

Detta ondsinta dravel utläres alltså som vetenskap vid det enda uni-
versitet där ämnet ’fysisk antropologi’ finnes. Vi betvivlar att efter na-
zismens fall någon läroanstalt i världen bjuder på något liknande. Det 
borde omedelbart bli slut med detta elände, som gör rasfördomar till 
obligatorium vid ett svenskt universitet.

Artikeln åstadkom naturligtvis turbulens. Torgny T. Segerstedt tillsatte en 
kommitté för att granska kursböckerna i ämnet. I tidningarna uttalade han 
sig med en viss tvekan. Han återkom till begreppet ”den akademiska friheten” 
och menade att Dagens Nyheter krävde ett slags censur, som varit forskningen 
och universiteten främmande.

Dagens Nyheter svarade Segerstedt att de citerade passagerna borde falla 
under allmänt åtal, eftersom strafflagen förbjuder hot, förtal eller smädelse 
mot ”folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse”. En rad tidningar 
ingrep i diskussionerna, både med ledare och genom läsarnas insändare. Da-
gens Nyheter återkom flera gånger, bland annat med en ny huvudledare med 
rubriken ”Skandalen i Uppsala”. 

Resultatet av utredningen blev att Lundman fick fortsätta med sina föreläs-
ningar, men att en del av kursböckerna rensades bort. Affären fortsatte under 
lång tid att vara en smutsfläck på universitetets rykte. 
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27 januari 1960

Den intellektuelle 
och politiken

Förhållandet mellan dagspolitik och intellektuell verksamhet stod i fokus när 
ett flertal studentföreningar, däribland Verdandi, Heimdal, Liberala student-
klubben och Laboremus, gemensamt arrangerade en diskussionskväll kring te-
mat ”Den intellektuelle och politiken”. Birgitta Kettner (senare Dahl, statsråd 
och riksdagens talman) hälsade de tre inledarna – filosofiprofessorn Harald 
Ofstad, sociologen Georg Karlsson och docenten Gunnar Helén – välkomna 
till en fullsatt lärosal X. Nio år tidigare hade, som vi har sett (sidorna 179–180), 
Helén i Stockholms-Tidningen riktat svidande kritik mot Karlssons avhandling 
men nu framträdde de således sida vid sida.

Gunnar Helén och Georg Karlsson inspirerade till livlig debatt om förhållandet mellan poli-
tiken och de intellektuella.
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Harald Ofstad ansåg att den intellektuelle inte gärna kunde ta avstånd från 
politiken, eftersom det låg i sakens natur att hans förnuftsmässiga och erfa-
renhetsmässiga ståndpunkter kunde få politiska implikationer. Detta var dock 
inte detsamma som att det alltid var lyckligt att intellektuella aktivt engage-
rade sig i politiken. Ofstad fann lämpligast att de intellektuella i så fall främst 
ägnade sig åt mer övergripande och principiella frågor.

Georg Karlsson menade för sin del att intellektuella människors ställnings-
taganden i huvudsak följde samma mekanismer som andra gruppers, det vill 
säga de bestämdes i stor utsträckning av gruppnormer. Möjligen kunde de in-
tellektuellas träning i kritiskt tänkande förstärka deras självständighet. Karls-
son noterade vidare att studenter ofta avstod från att binda sig partipolitiskt 
under studietiden och att de visade intresse för saklig information.

Gunnar Helén hade erfarenhet från både den intellektuella och den po-
litiska världen. Han hade disputerat i nordiska språk på en avhandling om 
Birger Sjöberg men sedan övergått till en karriär som journalist och politiker. 
Han blev riksdagsman i början av 1950-talet, utsågs 1965 till landshövding i 
Kronobergs län och blev sedan partiledare för Folkpartiet mellan 1969 och 
1975. I debatten om de intellektuella och politiken hade han av arrangörerna 
uppmanats att försöka uppträda som politiker, vilket han gjorde efter bästa 
förmåga. Helén betonade att det inte bara var den politiska propagandan som 
anpassades efter en viss situation, ehuru han tillstod att politikern måste ha 
täckning – och vid behov kunna redovisa densamma – för de slagordsmäs-
siga förenklingar han ibland måste använda. Vidare underströk Helén att det 
politiska vardagsarbetet i kommittéer och utskott var kvalificerat och många 
gånger vetenskapligt till sin karaktär. Det retoriska politiska språket kunde 
dock inte jämföras med språket i en faktabroschyr, eftersom ingen på förhand 
kunde veta hur exempelvis en valrörelse kommer att gestalta sig.

Heléns anförande föranledde Ofstad att replikera och varna för dold osak-
lighet i politikernas framställning. Hans kollega i Uppsala, Ingemar Hedenius, 
påpekade att det för den intellektuelle är naturligt att säga: ”Jag vet inte.” Po-
litikerna måste däremot fatta ett beslut och ta ansvar för det, oavsett om han 
råkar ha en bestämd uppfattning eller ej. Bara under en samlingsregering eller 
i situationer där oppositionen är mycket samarbetsinriktad kunde man, enligt 
Hedenius, hoppas på en intellektualisering av politiken.

Med dessa inkast var diskussionen i full gång. Filosofie licentiaten Leif 
Carlsson ansåg att de intellektuella som av högfärd avstod från att ta ställning 
i annat än övergripande principfrågor skulle få problem att vinna trovärdighet. 
Statsvetaren Nils Elvander menade att intellektuella gjorde störst nytta som 
självständiga opinionsbildare inom eller utom politiska partier.
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2 februari 1960

Radhakrishnan 
och metafysiken

Sarvepalli Radhakrishnan under mottagningen i kanslersrummet. Till vänster syns rektor 
Torgny T. Segerstedt, till höger filosofiprofessorn Ingemar Hedenius. 

I början av 1960 genomförde Indiens vicepresident Sir Sarvepalli Radhakrish-
nan ett fyra dagar långt besök i Sverige, som han elva år tidigare hade gästat 
under sin tid som Indiens ambassadör i Moskva. Den sjuttioettårige Radha-
krishnan var inte bara verksam som politiker, han hade även gjort sig känd 
som filosof och religionshistoriker. Som sådan nedlade han ett omfattande ar-
bete för att öka förståelsen mellan österländsk religion och västerländsk filosofi. 
Denna strävan genomsyrade den appell för världsgemenskap och förståelse som 
han höll vid en Unesco-konferens på Grand Hotel under Sverigebesöket 1960. 
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Dagen därpå gästade Radhakrishnan Uppsala och universitetet. Han anlän-
de i extravagn med tåg från Stockholm och i hans entourage ingick bland and-
ra Indiens ambassadör Kewal Singh, ordföranden i Svensk-indiska föreningen 
Hugo Cedergren, arkeologen Hanna Rydh och undervisningsrådet  Ragnar 
Lund, som var ordförande i svenska Unesco-rådet (Radhakrishnan hade tidi-
gare varit ambassadör vid Unesco). Efter ankomsten besökte Radhakrishnan 
domkyrkan, Anatomiska teatern i Gustavianum och Carolina Rediviva, där 
han dröjde länge och bland annat gladde de närvarande med att recitera ur 
förevisade sanskritverk. Sedan fördes han till universitetshuset, där många av 
universitetets övriga gäster redan hade samlats i kanslersrummet. Torgny T. 
Segerstedt betonade i sitt välkomsttal att Radhakrishnan i grunden var uni-
versitetsman, vilket denne uppenbarligen uppskattade. Såväl Segerstedt som 
Radhakrishnan hade varit professorer i filosofi.

Radhakrishnan var mycket intresserad av hur universitetet hade gått till 
väga för att skapa balans mellan humanistiska och naturvetenskapliga utbild-
ningar. Kring frågeställningar av detta slag samtalade han med företrädare för 
vitt skilda discipliner, däribland kemisten Arne Tiselius, statistikern Herman 
Wold och teologen Bengt Sundkler.

När mottagningen var över hade det blivit dags för Radhakrishnan att före-
läsa över ämnet ”The Metaphysical Quest”. Publikuppslutningen gjorde att 
föredraget fick flyttas från sal IX till sal X, som snart fylldes till bristnings-
gränsen även den. Rektor Segerstedt blev utan plats, och blev tvungen att slå 
sig ned på golvet bredvid katedern innan han så småningom fick en extrastol.

Radhakrishnan inledde sitt föredrag med att konstatera att människan hade 
en metafysisk impuls, som var nödvändig för att hon skulle lyckas bringa ord-
ning i tillvarons mångfald. Hos människan fanns likafullt ett drag att vilja 
betvinga naturen, något som hade lett till förödelse och blivit ett hot mot 
mänskligheten. Metafysiken var nödvändig, underströk Radhakrishnan, ef-
tersom vetenskapen själv hade öppnat dörren till mysterierna i kosmos. Talet 
mottogs med applåder, varefter vicepresidenten som gåva till universitetet 
överlämnade ett fotografi i storformat av Mahatma Gandhi och Rabindranath 
Tagore. Dessa båda var, enligt Radhakrishnan, Indiens två mest betydande ge-
stalter under 1900-talet, varför han önskade att de skulle få en hedrande plats 
vid Uppsala universitet. Efter föredraget gav universitetet middag för Radha-
krishnan på Gillet, varefter denne återvände till Stockholm.

År 1962, två år efter Sverigebesöket, valdes Sarvepalli Radhakrishnan till 
Indiens president. Han innehade detta ämbete fram till 1967.



23
7

q

2 november 1960

Nathalie Sarraute 
om den nya romanen

Nathalie Sarraute talar i lärosal IX den 2 november 1960. 

Frankrikes krig i Algeriet engagerade många studenter i Uppsala åren kring 
1960. Engagemanget omfattade även Frankrikes behandling av de fransmän 
som motsatte sig landets krigföring, inte minst de 121 intellektuella som un-
dertecknat ett gemensamt protestupprop mot agerandet i Algeriet.

I oktober 1960 antog nio studentorganisationer vid universitetet ett gemen-
samt protestuttalande mot Frankrikes behandling av de intellektuella som 
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protesterade mot politiken i Algeriet. Verdandis ordförande Jakob Lindberg 
och Bo Wirmark, internationell sekreterare i Laboremus, tillika ordförande 
i Uppsala studentföreningars internationella aktionskommitté, begav sig till 
franska ambassaden i Stockholm för att överlämna protesten. Ambassadtjäns-
temännen vägrade att ta emot den, varför den i stället fick sändas per post till 
den franska regeringen.

När en av ”de 121”, författaren Nathalie Sarraute, kort därefter gästade Upp-
sala var intresset stort, trots att ingen av hennes romaner ännu hade översatts 
till svenska. Sarrautes föreläsningsturné i Skandinavien skulle ha bekostats av 
franska staten, vilken dock inhiberade sitt ekonomiska stöd när hon under-
tecknade uppropet. Sedan ett antal nordiska studentorganisationer övertagit 
ansvaret för finansieringen kunde turnén genomföras, och i början av novem-
ber framträdde Sarraute inför en välfylld sal IX. Föredraget var litterärt, inte 
politiskt, inriktat. Sarraute talade om den nya franska romanen och dess sätt 
att skildra individer och den mänskliga psykologin. Till skillnad från den tra-
ditionella romanen, där individernas karaktär i mångt och mycket tjänade syf-
tet att föra intrigen framåt, ville Sarraute och andra teckna mänskliga psyken 
som en ständigt skiftande och oförutsägbar gruppering av känslor. Begrep-
pet ”den nya romanen” har framför allt blivit förknippad med Alain Robbe-
Grillet, men Sarrautes debutroman Tropismes (1939) var ett av strömningens 
första verk.

Sarraute talade på sitt modersmål och hennes auditorium var så väl förtro-
get med franska språket att översättningen nästan helt indrogs.

Föredraget följdes av en frågestund, varvid merparten av frågorna rörde 
 Algerietfrågan och de franska myndigheternas behandling av Sarraute och 
andra intellektuella. På en direkt fråga förklarade hon att det var ofrånkomligt 
att människor greps av samvetsbetänkligheter inför striderna i Algeriet – ett 
uttalande som mottogs med entusiastiska applåder. Efter föredraget anordna-
des en supé för Sarraute på Gillet.

Halvtannat år senare sattes punkt för det mer än sju år långa kriget och 
Algeriet blev självständigt.
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Publicisten Herbert Tingsten och biskopen John Cullberg i universitetshuset inför debatten 
om kristendom och demokrati, ett ämne där deras åsikter var diametralt motsatta.

7 december 1960

Skarp duell om demokrati 
och kristendom

Ett år efter den stora apartheiddebatten var Herbert Tingsten tillbaka i Upp-
sala, denna gång för att diskutera frågan om kristendom och demokrati. Som 
motdebattör hade arrangörsföreningen Laboremus inkallat en annan i dessa 
sammanhang återkommande gäst, nämligen John Cullberg, biskop i Västerås. 
Precis som vid många andra debatter räckte inte lärosal X när publiken ström-
made till. Arrangemanget fick flyttas till aulan, där huvuddebattörernas ord-
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växling allt som oftast kom att föras i ett uppskruvat tonläge. ”Skarpa hugg 
skiftades mellan de båda inledarna”, löd Arbetarbladets sammanfattning.

John Cullberg öppnade diskussionen med ett längre anförande, vari han 
utlade sin syn på demokrati. Detta system byggde, menade han, på majori-
tetsvilja i kombination med absolut individuell frihet. Minst lika viktigt var 
försvaret av människovärdet, vilket var djupt rotat i demokratins väsen. Den 
demokratiska människosynen ledde ytterst sitt ursprung till antikens stoiska 
filosofi, men det var först efter kristendomens genombrott som den hade vun-
nit allmän acceptans. Cullberg medgav att kristendomen hade intagit en pas-
siv hållning till sociala reformer, men han underströk samtidigt att åtskilliga 
äldre och råare seder – allt från dödsstraff till ättestupa – hade utmönstrats 
sedan den kristna människosynen vunnit burskap. På så sätt hade evangeliet 
banat väg för demokratin.

Tingsten gick till skarpt angrepp såväl mot Cullbergs historieskrivning som 
mot hans definition av demokratibegreppet. Dessutom fann Tingsten det an-
märkningsvärt att biskopen inte alls hade berört kristendomen och hur den 
skulle definieras. Kyrkan hade, framhöll han, alltid varit upptagen av den en-
skildes frälsning och följaktligen varit ointresserad av världsligt reformarbete 
– himmelriket hade därmed blivit ”de fattigas politiska utopi”. Genom histo-
rien hade kyrkan alltid varit överhetens lydiga redskap, åtminstone intill dess 
att Nathan Söderblom hade fört fram nya tankar och perspektiv. Under andra 
världskriget – där en stor majoritet inom den tyska kyrkan slöt upp bakom 
nazismen – hade kyrkans undfallenhet mot totalitarismen framträtt i öppen 
dager. Desto mer stötande fann Tingsten därför biskopens försök att inräkna 
kyrkan bland demokratins skapare. Evangeliet hade inte lett till någon demo-
kratisering.

De provokativa inläggen gav upphov till en animerad fri diskussion, vari 
Tingsten ivrigt understöddes av Ingemar Hedenius, vilken betraktade Cull-
bergs anförande som ett utmärkt exempel på kyrkans förfall. Såväl antise-
mitismen som fördömandet av oliktänkande bevisade, menade Hedenius, att 
människovärdet inte stod lika högt i kurs inom kyrkan som Cullberg velat 
göra gällande.
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20 september 1961

Minneshögtid för 
Dag Hammarskjöld

Omkring 3 000 studenter tågade från Slottsbacken till universitetshuset för att hedra Dag 
Hammarskjölds minne. 

Strax efter midnatt den 18 september 1961 kraschade Dag Hammarskjölds 
plan i Ndola i Nordrhodesia (Zambia), dit han hade begivit sig för att förhandla 
med Moise Tshombe, ledare för den kongolesiska utbrytarprovinsen Katanga. 
Personalen på flygplatsen hade noterat att generalsekreterarens plan aldrig 
gick ned för landning, varför man utgick från att beslut i sista stund hade fat-
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tats om att flyga vidare. Omständigheterna gjorde att det dröjde till morgonen 
innan planet saknades, och först på eftermiddagen påträffades vraket någon 
mil från flygplatsen.

Klockan 15.45 den 18 september tillkännagavs nyheten om Hammarskjölds 
död via Sveriges Radio. Beskedet väckte djup förstämning, inte minst i Upp-
sala där han hade vuxit upp och tillbringat många år vid universitetet.

Två dagar senare, onsdagen den 20 september, anordnade studentkåren en 
stor manifestation för att hedra Hammarskjölds minne. Ett specialnummer 
av Ergo hade under stor tidspress framtagits av redaktören Per Sörbom, och 
det förelåg i tid till hyllningen. På borggården uppe vid slottet samlades bort-
åt 3 000 studenter, vilka sedan tågade nedför Slottsbacken till universitetets 
aula, som fylldes till sista plats liksom trapphallen.

Torgny T. Segerstedt framhöll det naturliga i att universitetet ville hedra 
sin alumn, vilken han betecknade som ”universitetets mest kände lärjunge 
genom tiderna”. Han noterade det förunderliga i att pojken som en gång hade 
vandrat till och från skolan längs Öfre Slottsgatan utanför aulan till sist skulle 
bli ”en verklig faktor i världshistorien och en hel världs moraliska tillgång”. 
Riksbibliotekarien Uno Willers påminde om Uppsalas särskilda betydelse för 
Hammarskjöld, och operasångaren Uno Ebrelius framträdde.

Studentkårens ordförande Bengt Bratt påminde om att Hammarskjölds 
minne högtidlighölls även vid övriga universitets- och högskoleorter. Han 
läste upp ett uttalande från Sveriges förenade studentkårer, vari studenterna 
i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå gemensamt uttryckte sin 
sorg och bestörtning över det inträffade. Allmänna Sången framförde slutligen 
”Stilla skuggor”, varefter många av deltagarna förflyttade sig till domkyrkan, 
där minnesandakt och fredsbön hölls.

Tillsammans med demonstrationerna till stöd för universiteten i Oslo 1943 
och Prag 1948 samt protestmötet mot övergreppen i Ungern 1956, blev ma-
nifestationen för Hammarskjöld den största i studentkårens historia. Fler än 
tusen studenter tog aktiv del i arrangemangen kring Hammarskjölds begrav-
ning en dryg vecka senare.



24
3

q

30 oktober 1961

Med Santa Maria mot Salazar

På senhösten 1961 gästades Verdandi av den portugisiske ”kaparkaptenen” 
och regimkritikern Henrique Galvão, vilken lockade mer än tusen åhörare 
till universitetsaulan. Tio månader tidigare hade Galvão blivit världsberömd 
som ledare för den spektakulära kapningen av den portugisiska lyxkryssaren 
Santa Maria. Avsikten med aktionen var att rikta världens blickar mot de 

Verdandis ordförande Lars Lönnroth med föreningens celebre gäst Henrique ”Piraten” 
Galvão utanför universitetsaulan.
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politiska och sociala förhållandena i Estado Novos Portugal och dess kolonier, 
vilka styrdes med järnhand av diktatorn António de Oliveira Salazar. Med 
denna föresats lyckades Galvão till fullo; aktionen rönte stor uppmärksamhet 
i pressen runt om i världen.

Från början hade Galvão tillhört Salazars förtrogna. Av denne fick han upp-
draget att övervaka kolonierna, men den verklighet som han mötte i dessa 
länder fick honom att byta sida. I en rapport – som närmast hade formen av 
anklagelseakt mot Salazar – skildrade han den omänskliga behandlingen av 
lokalbefolkningen i Angola och Moçambique, något som ledde till att han 
fängslades. År 1959 lyckades han fly till Sydamerika, där han omgående bör-
jade planlägga sin aktion mot regimen i hemlandet.

Kapningen av Santa Maria – vilken av de sammansvurna benämndes ”Ope-
ration Dulcinea” – ägde rum den 23 januari 1961 sedan Galvão och hans till 
resenärer maskerade kumpaner hade gått ombord i Venezuela och Curaçao. 
När de väl hade tagit kontroll över fartyget, som hade cirka 650 passagerare, 
färdades de fram och tillbaka på havet. Galvão använde radion för att mana 
till revolt mot Salazar i såväl Portugal som kolonierna. Efter elva dagar till havs 
anlöpte Santa Maria Recife i Brasilien, där kaparna erhöll politisk asyl varmed 
aktionen avslutades. Galvão nådde således aldrig sitt ursprungliga mål, nämli-
gen att resa till Angola för att där inleda ett uppror. Likafullt bidrog kapningen 
till att gerillakrig mot kolonialmakten utbröt i landet, vilket till slut blev själv-
ständigt efter Estado Novos fall i mitten av 1970-talet.

Galvãos aktion väckte beundran på många håll. Verdandi bjöd in honom 
till Uppsala via Anders Ehnmark och Expressen. Till föreningens förvåning 
och glädje tackade han ja. När han väl kom möttes han av storpublik och han 

Arrangörsföreningen Verdandis vice ordförande Marianne Martinson med Santa Maria-
kaparen Henrique Galvão.
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hälsades, enligt Upsala Nya Tidning, med ”en av de hjärtligaste applåder som 
någonsin hörts i aulan”. Galvão föreläste på franska men två tolkar översatte 
hans tal till svenska. Från aulans talarstol redogjorde han för situationen i Por-
tugal och för fartygskapningen, varvid han förklarade att han inte hade något 
emot att bli kallad pirat. Han tillade dock: ”Jag är ingen romantisk pirat som 
seglar under den gamla fruktade dödskalleflaggan. Nej, jag vill vara en frihe-
tens pirat och segla under en flagg som bär frihetens tecken. Den sortens pirat 
tycks på sina håll vara minst lika fruktad som forna tiders pirater.”

En livlig frågestund följde på anförandet. Studenternas intresse för situa-
tionen i de portugisiska kolonierna blev bestående. År 1962 utgav exempelvis 
Verdandi-debatt Anders Ehnmarks och Per Wästbergs skrift  Angola/Moçam-
bique, vilken delvis var inspirerad av Galvãos aktion och hans besök i Uppsala. 
Samma år utkom dessutom kaparens egen berättelse i svensk översättning, 
Santa Maria: Mitt korståg för Portugal.

Henrique Galvão lockade en månghövdad och entusiastisk publik till universitetet. Längst 
till vänster på främre raden sitter Verdandis förutvarande ordförande Jakob Lindberg. För-
fattaren Lars Gustafsson sitter snett bakom honom på andra raden.
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Henrique Galvão dog i exil i Brasilien 1970. Verdandis dåvarande ordfö-
rande Lars Lönnroth har i sin bok Dörrar till främmande rum (2009) återkallat 
minnet av hans föreläsning inför Uppsalastudenterna 1961:

Jag fick äran att presentera denne sentida kaparkapten – till det yttre 
en spänstig gentleman i 60-årsåldern – inför en fullsatt universitets-
aula, där han dramatiskt och med flödande latinsk vältalighet skildrade 
såväl den ärelösa diktaturen i Portugal som den ärorika kapningen av 
Santa Maria. Vid den efterföljande supén underhöll Galvão Verdan-
dis ungdomliga styrelse med praktiska instruktioner, illustrerade med 
kulspetspenna på bordduken, hur man bäst kapar fartyg på öppet vat-
ten. Just då ville vi alla bli sjörövare.

Henrique Galvão i aulans talarstol.
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27 januari 1962

Litteraturforskning 
i stöpsleven

Diskussionen om litteraturforskningens dilemma engagerade (från vänster) Sören Halldén, 
Lars Lönnroth, Sven Linnér och Gunnar Qvarnström. 

När forskningen diskuteras är det nästan alltid humanistisk och samhällsve-
tenskaplig forskning det gäller. Det förekommer nästan aldrig att naturveten-
skaplig eller medicinsk forskning ifrågasätts i en öppen debatt, rimligen därför 
att den är för specialiserad för att allmänheten skall kunna delta eller ens vara 
intresserad.
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Lärosal X räckte inte till, varför debatten om Lars Lönnroths Litteraturforskningens dilemma 
flyttades till aulan.

Litteraturforskning har ett särskilt intresse för publiken, kanske därför att 
det handlar om författare eller böcker som vi känner till. År 1961 utgav den 
tjugosexårige litteraturhistorikern Lars Lönnroth en stridsskrift med titeln 
Litteraturforskningens dilemma. Han kritiserade den rådande trenden inom sitt 
ämne som spekulativ och godtycklig, inte minst den som sysslade med djup-
psykologi och symboltolkningar. Därvid utpekade han forskare som  Gunnar 
Axberger och Gunnar Qvarnström, vilka gjort freudianska folkningar av 
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bland andra Birger Sjöberg och Hjalmar Bergman. Psykologiska och estetiska 
tolkningar skulle utföras av litteraturkritiker, inte av forskare. Redan under 
debatten kring Sven Stolpes avhandling hade Lönnroth öppet tagit ställning 
mot sina professorer Victor Svanberg och Gunnar Tideström.

Lars Lönnroth ville se en återgång till en mer traditionell historisk forsk-
ning, som arbetade med källkritik och utgick från bevisbara dokument. En av 
hans favoriter var Lennart Breitholtz, professor i Göteborg, som utgett en rad 
skrifter om äldre fransk litteratur. Vidare tyckte Lönnroth att man skulle be-
arbeta litteraturen med hjälp av statistiska och sociologiska metoder, samt att 
man borde undersöka den ”lägre” underhållningslitteraturen. Därmed skulle 
man få en tydligare uppfattning om vad vanligt folk läste under olika tidsepo-
ker.

Skriften väckte stort rabalder. Eftersom Lönnroth var ordförande i fören-
ingen Verdandi, var det naturligt att denna förening skulle arrangera en all-
män debattafton. Skriften hade utkommit i slutet av höstterminen, och i bör-
jan av vårterminen 1962 var det dags. Lärosal X blev emellertid snabbt fylld 
till bristningsgränsen, varför man fick flytta över till aulan. Efter en inledning 
av författaren grep sig kritikerna an verket. Bland dem fanns docent Sven 
Linnér, som ansåg Lönnroths skrift ovederhäftig. Där fanns också  Gunnar 
Qvarnström, pikant nog eftersom han dels blivit angripen i skriften, dels an-
mält sig som sökande till den professur som skulle bli ledig efter Victor Svan-
berg. En annan diskussionsdeltagare var filosofidocenten Sören Halldén, som 
snart skulle flytta till Lund som professor. Han försvarade flera av de littera-
turforskare som använt psykologiska och filosofiska metoder.

Lars Lönnroths kontroversi-
ella skrift Litteraturforskningens 
 dilemma utkom i november 1961.  
En andra upplaga trycktes bara  
fyra månader senare. Aulade-
batten ägde rum däremellan.
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Diskussionen blev stundom häftig, med litteraturhistorikerna tydligt upp-
delade i två läger och med studenter som gladeligen följde bataljen. Debatten 
om ”litteraturforskningens dilemma”, det vill säga om litteraturhistorikernas 
svårförenliga roller som både objektiva historiker och estetiska smakdomare, 
var inte över i och med detta. Om dess följder skriver Lars Lönnroth i sina 
memoarer:

Mina egna professorer [Victor Svanberg och Gunnar Tideström] blev 
rasande, eftersom de båda – kanske med en viss rätt – ansåg att jag 
svikit deras förtroende och desavouerat dem inför deras fiender i fakul-
teten. De undvek dock båda att gå ut i offentlig debatt och vägrade att 
ställa upp i den diskussion om min bok som Verdandi ordnade i Upp-
sala universitets aula inför stor akademisk publik. Där var det i stället 
den hygglige docenten Sven Linnér som fick försvara den etablerade 
litteraturforskningen, och det gjorde han på ett älskvärt men ganska 
tamt och inte påfallande stringent vis. Däremot ordnade Svanberg och 
Tideström ett gemensamt seminarium – något som annars aldrig före-
kom – där de tillsammans turades om att läsa lusen av mig för mina 
påstådda förvrängningar och illvilliga oförsyntheter. Jag var redan så 
van vid polemik att jag inte blev speciellt skakad, men flera av mina 
likasinnade vänner – Sven Delblanc och andra – upplevde seminariet 
som en inkvisitionsdomstol och blev illa berörda. Svanberg skickade 
dessutom fram sin doktorand Karl-Erik Lagerlöf för att såga mig jäms 
med fotknölarna i den litteraturhistoriska facktidskriften Samlaren. 
Efter berömmet från Tingsten, Wizelius och Verdandivännerna upp-
fattade jag inte heller denna sågning som speciellt omtumlande, men 
jag insåg att jag inte längre hade någon framtid på litteraturhistoriska 
institutionen i Uppsala.
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23 mars 1962

Sara Lidman och Afrika

Sara Lidman var huvudattraktion vid en soaré för afrikanska studenter som 
arrangerades i universitetsaulan av Uppsala studentkår. ”Utan preludier och 
kommentarer läste hon med sin lågmälda men oerhört distingerade röst ett 
kapitel ur sin senaste bok, Afrikaromanen Jag och min son. Några kommen-
tarer behövdes inte heller”, skrev lokaltidningen. För det som fanns att säga 
därutöver, främst om hälsovård och läkarutbildning, talade två afrikanska stu-
denter, Zedekia Ngavirue och Emanuel Chalabesa. 

Sara Lidman i universitetshusets förhall i samband med aulasoarén för Afrika 1962.
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Studentkårens ordförande, Hans Waldenström, presenterade den akademi-
kerhjälp man satt i gång för att samla in pengar. Man syftade i första hand till 
att uppföra en undervisningsbyggnad för 400 000 kronor i Basutoland (Le-
sotho), som främst skulle inrymma en filosofisk fakultet. Dessutom ämnade 
man upprätta hälsovårdscentraler i flera afrikanska länder, där sjukvården var 
synnerligen underutvecklad. Syftet i övrigt var framför allt att ge effektiv 
hjälp till självhjälp åt de afrikanska folken, vars ”undervisning och fostran” var 
en nödvändig förutsättning för deras självständighet. 

Zedekia Ngavirue beskrev de svåra förhållanden som förelåg för hälsovår-
den i Sydafrika. Vidskepelse och okunnighet frodades genom bristen på lä-
kare, dödligheten bland spädbarn var omfattande, mödrarna fick inte lära sig 
att sköta sina barn, stora delar av befolkningen levde på svältgränsen med ett 
enda näringsfattigt mål majs om dagen. Den personliga hygienen var under-
målig, liksom bostadsstandarden. I ett enda rum kunde det bo upp till åtta 
personer.

Européerna hade uppfört flera stora sjukhus, men de räckte bara för deras 
egna behov. För de svarta fordrades särskilda sjukhuspass, vilka ofta förvägra-
des dem. De kunde få köa i veckor för att få komma till behandling. Målet för 
framtiden var ett sjukhus i varje större samhälle, men för det krävdes stora 
ekonomiska resurser utifrån. 

Emanuel Chalabesa talade om hälsovård och skolundervisning i Nordrho-
desia (Zambia), och hur anslagen för dessa ändamål sjunkit kraftigt de senaste 
åren. Det underutvecklade skolväsendet förmår inte, sade han, frambringa 
läkare till det antal och den kompetens man skulle behöva. I ett land på tre 
miljoner invånare kan man bara antaga femton studenter om året vid den me-
dicinska fakulteten. 

Mellan talen framförde Åke Holmquist flygelmusik, bland annat av Beet-
hoven, den tonsättare på vilken han året innan gjort sig känd som vinnare i 
10 000-kronorsfrågan på tv. 
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18 maj 1962

Fröding fyllde aulan

Respondenten Germund Michanek blickar ned på Ingemar Hedenius, 
Sven Stolpe och Victor Svanberg under disputationsakten i aulan. 
 Teckning av Yngve Svalander.

År 1896 utgav Gustaf Fröding samlingen Stänk och flikar, vari den erotiskt 
explicita dikten ”En morgondröm” ingick. Dikten ledde till att Fröding åta-
lades för sedlighetsbrott, från vilket han dock frikändes. Ännu efter mer än 
sex decennier utövade pikanteriet en viss lockelse, varför intresset var stort 
när litteraturhistorikern Germund Michanek på våren 1962 framlade sin dok-
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torsavhandling, vilken – i likhet med den dikt den behandlar – var betitlad 
En morgondröm. Publiktillströmingen var så stor att man för första gången 
sedan Sven Stolpe disputerade 1959 blev tvungen att flytta disputationsakten 
till universitetets aula. Michanek hade framträtt som tredjeopponent vid Stol-
pes disputation, och Stolpe fanns i publiken när det blev dennes egen tur att 
försvara sin avhandling. Disputationsakten bevittnades av många av dåtidens 
tongivande humanister i Uppsala. Michaneks professor och handledare Victor 
Svanberg var givetvis där, liksom filosofen Ingemar Hedenius, egyptologen 
Torgny Säve-Söderbergh och lärdomshistorikern Sten Lindroth. I auditoriet 
fanns vidare skalden Bo Setterlind, konsthistorikern Per Palme och allvetaren 
Ejnar Haglund.

Opponenten Ulf Wittrock fann avhandlingen välkomponerad och gedigen. 
Den efterföljande diskussionen handlade bland annat om i vilken utsträck-
ning Fröding varit påverkad av filosofen Friedrich Nietzsche, teosofen Helena 
Blavatsky och författaren Verner von Heidenstam. Efter fyra timmar (längre 
än så var aulan inte tillgänglig) flyttades disputationsakten till lärosal IX, där 
tredjeopponenten Per Adlercreutz tog över.

Disputationen följdes av en flera månader lång strid i Historisk-filosofiska 
sektionen om huruvida Michanek skulle bli docent, vilket Victor Svanberg 
önskade. Svanberg hade dock inte underrättat sin kollega Gunnar Tideström, 
varför ärendet fick bordläggas till höstterminen. Meningarna var delade och 
kritikerna – vilka anfördes av Tideström och Sten Lindroth – ansåg att Mi-
chaneks ämne var snävt och framställningen alltför populär till sin karaktär 
för att docentbetyg skulle kunna utdelas. Svanberg sekunderas ivrigt av Inge-
mar Hedenius, som var inspektor för Michaneks nation Västgöta. Hedenius 
och Svanberg hade varit vapendragare under Tro och vetande-debatten, men 
därefter invecklats i ett animerat meningsutbyte sedan Boris Pasternak till-
delats 1958 års Nobelpris i litteratur. Nu stod de – genom omständigheternas 
spel – alltså åter på samma sida. 

Frågan om Michaneks docentur löstes först i december, mer än ett halvår 
efter disputationen, sedan Staffan Björck kallats in som sakkunnig. Efter viss 
tvekan förordade denne avslag på Michaneks ansökan – och så blev även sek-
tionens beslut. Både Svanberg och Hedenius förde skarpt formulerade reser-
vationer till protokollet.

Germund Michanek fick sin docentur 1964 och kreerades till jubeldok-
tor 2012, jämnt femtio år efter den publikdragande disputationen på Fröding-
avhandlingen.
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16 november 1962

Den första Capricen

En av de mest omtalade och publikdragande begivenheterna har varit  Orphei 
Drängars årliga Capricer, då kören under humoristiskt uppsluppna former 
framträder tillsammans med på förhand hemliga gästartister. Alice Babs, 
 Monica Zetterlund, Grynet Molvig, Håkan Hagegård, Ernst-Hugo Järegård, 
Povel Ramel, Martin Ljung, Hans Alfredson, Tage Danielsson, Lena Nyman, 
Margaretha Krook, Elisabeth Söderström, Tommy Körberg och Peter Mattei 
är några av de många artister som under åren har gästat OD. Publikintresset 
har alltid varit stort. Köande biljettspekulanter brukar tälta utanför universi-
tetshuset natten mot den dag då de åtråvärda biljetterna börjar säljas.

Det tog dock flera år innan Capricerna antog sin moderna form av stora 
shower. De första capricerna var betydligt mer sparsmakade; OD:s ansträngda 
ekonomi medgav inga utsvävningar. Kören kunde i början av 1960-talet blicka 

Andratenorernas bord under Orphei Drängars första 
Caprice. Infällt är ett flygblad med vilket publiken 
inbjöds till den nya formen av musikalisk underhållning.
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tillbaka på många år med svag ekonomi, även om Eric Ericson hade nedlagt ett 
omfattande arbete för att bygga upp verksamheten på nytt. De ekonomiska 
bekymren fortsatte emellertid att lägga hinder i vägen, och förhållandet blev 
akut efter en Norgeturné på våren 1962.

Nöden kan ibland vara uppfinningarnas moder. Under sommaren 1962 bör-
jade man inom OD diskutera möjligheten att ordna ett slags soaré, där något 
av de interna tillställningarnas kreativa fantasi kunde visas för offentligheten. 
Soaréer – med olika inslag av sång, musik och deklamationer – hade varit van-
liga i Uppsala och aulan under krigsåren, då de ofta hade formen av recettgalor 
och solidaritetsprojekt. Själva begreppet soaré ansågs dock alltför prosaiskt 
och vardagligt, varför man i stället kom att använda begreppet Caprice – lan-
serat av Folke Bohlin.

Publiken hade inbjudits via annonser och flygblad. När kören väl intågade 
var aulans scen prydd med byster av prins Gustaf och Gunnar Wennerberg. 
Kören satt vid långbord – fördelade efter stämmorna. Folke Bohlin var konfe-
rencier och presenterade de medverkande solisterna, däribland Uno Ebrelius, 
Ejnar Haglund, Carl-Olof Jacobson, Carl Achatz och Seve Ljungman.

Initiativet blev väl mottaget av Upsala Nya Tidnings musikkritiker, tillika 
OD:s tidigare dirigent, Carl Godin, och Svenska Dagbladets recensent kon-
staterade dagen efter föreställningen: ”Med uppknäppta och till slut avtagna 
frackrockar framför borden med de fyllda bägarna åstadkom de gode Orphei 
Drängar ett nyckfullt och charmfullt tumult på fredagskvällen i universitets-
aulan, då uppsalaborna trängdes från golv till tak för att avnjuta detta OD:s 
upptåg.” Intäkterna täckte med råge den förlust som Norgeturnén hade för-
orsakat.

Så har det fortsatt. Uppsalaborna har fyllt aulan år efter år. Capricerna har 
blivit en av körens främsta intäktskällor, även om kostnaderna också är stora, 
i synnerhet sedan showinslagen blivit allt mer vidlyftiga.

I samband med Capricernas femtioårsjubileum 2012 utgav Christer Åsberg 
boken Följ era Capricer!, vari OD:s krumsprång i dessa avseenden tecknas i 
både text och bild.
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9 februari 1963

Inspectores jubilerar

I februari 1963 firades studentnationernas och inspektorsämbetets 300-års-
jubileum i aulan med inspektorer, kuratorer, andra funktionärer och studen-
ter. I sitt välkomstanförande underströk professor Ivan Engnell, inspektor för 
Gotlands nation, tillika inspector inspectorum, att uppdraget var både fint och 
maktpåliggande: ”Inspektorsämbetet är ingen sinekur. Man måste bygga och 
åter bygga, tigga och åter tigga”. Men ämbetet har inte spelat ut sin roll, fort-
satte han, vi sitter som gisslan hos nationerna, där studenterna lyckligtvis be-
stämmer allting – praktiskt taget. 

Ecklesiastikminstern Ragnar Edenman, sedermera landshövding i Uppsala, tog nationssyste-
met i försvar.
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Inspektorsämbetet infördes på 1660-talet. Bakgrunden var att studenterna 
börjat samla sig till nationer, efter mönster från det medeltida universitetet i 
Paris och med närmaste förebilder vid samtida nordtyska lärosäten. Professo-
rerna såg emellertid med oblida ögon på studenternas verksamhet, den kunde 
ju medföra vissa risker. Därför försökte de förbjuda nationerna, utan större 
framgång. Olof Rudbeck föreslog då att universitetet skulle tillåta nationerna 
men i stället tillsätta en inspektor, som skulle fungera som övervakare. Vik-
tigast var förstås att hålla ett öga på tre saker: studier, ekonomi och vandel. 
Ibland var arbetet lätt. En del nationer var mycket små, medlemsantalet var 
kanske under dussinet. Det innebar också att en professor kunde vara in-
spektor för flera nationer samtidigt. Men så småningom växte nationerna till 
storleken, bland annat därför att en del mindre slogs ihop. Längre fram, på 
1800-talet, började man också bygga egna nationshus, samt på 1900-talet egna 
studentbostäder. Då hade också inspektorsämbetet vuxit till ett viktigt och i 
vissa fall tidskrävande ämbete, dock fortfarande utan lön eller arvode. Under 
1960-talets början kunde nationernas – och därmed inspektoratens – framtid 
te sig osäker.

Osäkerheten kring nationssystemets framtid märktes bland annat i det ut-
förliga referatet från nationsjubileet i Norrlands nations Landsmannahälsning: 
”När tiden fört oss till ett perspektivgivande avstånd kan vi bedöma, om na-
tionernas 300-årsjubileum var en dance macabre på undergångens brant eller 
en manifestation av styrka och fortsatt livskraft. För den som deltog i firandet 
syntes den senare tolkningen vara den riktiga.”

Professor Carl-Martin Edsman, inspektor på Norrlands nation, höll hög-
tidstalet i aulan, varvid han gav glimtar från inspektorsämbetets tidigare 
 historia. Tal hölls vidare av curator curatorum Johan Zotterman och student-
kårens ordförande, Bengt Erik (”Max”) Rydén. Allmänna Sången sjöng under 
ledning av Nils-Olof Berg. På kvällen samlades man till middag på respektive 
nation, och på söndagen var det lunch i Rikssalen på slottet. Då underhöll Jan 
”Moltas” Erikson med glimtar från några studentspex.

Vid lunchen på slottet tackade statsrådet Ragnar Edenman för maten. Han 
anknöt till den pågående diskussionen om nationernas vara eller inte vara, och 
han sällade sig till nationernas försvarare och menade att det inte fanns något 
bättre alternativ till att indela en så stor studentkår som den Uppsala har. Det 
kan dock tilläggas att obligatoriet att tillhöra en nation och studentkår bestod 
ända till 2010.



25
9

q

8 maj 1963

Fest för exercitierna

Under uppsluppna och spexartade former firade universitetet våren 1963 
att 300 år hade förflutit sedan övningsämnena, exercitierna, tillkom. Det ur-
sprungliga syftet med dessa ämnen hade varit att erbjuda unga adelsmän prak-
tisk träning i de färdigheter – moderna språk, dans, ridning, musik, teckning 
och fäktning – vilka ansågs nödvändiga för dem i deras framtida värv. I takt 
med samhällets och universitetets utveckling har formerna för exercitieun-

Övningar i aulan under exercitiefesten 1963. 
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dervisningen förändrats; redan under 1830- och 1840-talet inrättades ordinarie 
lärarbefattningar (adjunkturer) för att ombesörja undervisningen i de moder-
na språken, vilka så småningom fick samma vetenskapliga status som latin, 
grekiska och orientaliska språk. De övriga exercitierna har, förutom dansen, 
levt kvar.

Exercitiernas 300-årsjubileum genomfördes i universitetets aula, där bän-
karna i gropen tillfälligt hade avlägsnats. På denna arena som därmed frigjor-
des framträdde dansörer, fäktare, gymnaster och Akademiska Kapellet. Häs-
tar fick inte föras in i universitetshuset, men en ryttarkavalkad, anförd av 
akademistallmästaren Kurt Wiksell, utgick från Carolina Rediviva och rörde 
sig genom staden med Hornboskapen i täten. Kavaljerer i tidsenlig klädedräkt 
uppvaktade med jämna mellanrum en ryttarinna under färden nedför Drott-
ninggatan och, så småningom, upp till universitetshuset.

Director musices Lars-Erik Larsson ledde Akademiska Kapellet under den 
första programpunkten, som var Johann Christian Friedrich Hæffners ”Fest-
marsch” i Sven E. Svenssons bearbetning. Vidare framfördes ”Andante” och 
”Presto” ur ”Concertino” för klarinett och stråkorkester, vilken Larsson själv 
hade komponerat.

I sitt hälsningstal förde rektor Torgny T. Segerstedt åhörarnas tankar till-
baka till 1600-talet, då den svenska stormakten trädde fram. ”Det är måhända 
ohistoriskt”, sade han, ”men jag föreställer mig ett följe av bondskt förvirrade 
stormän, som kände brister i sitt umgänge med Europa. Ur denna brist växte 
exercitiemästarämbetena fram.”

Dansforskaren Bo Peterzon hade därefter en hövisk danslektion med fyra 
unga adelsmän, vilken ackompanjerades av Gambakvartetten och Adam 
 Taubes gitarr. Därefter följde fäktningsuppvisning under ledning av fäktmäs-
taren Uno Thulin.

Lärdomshistorikern Sten Lindroth höll aftonens högtidstal, varvid han 
erinrade om ursprunget till Olof Rudbecks execitiegård och berättade om 
färgstarka exercitiemästare under de sekler som därefter hade passerat: ”Exer-
citiernas historia i Uppsala avspeglar det svenska samhällets utveckling och 
framför allt det gamla ståndssamhällets avveckling. Man kan till och med säga 
att exercitiehuset långt fram i tiden, sedan borgerliga vindar börjat blåsa, blev 
ett slags isolerat sista fäste för den adliga självhävdelsen.”

I samband med jubileet utgav Gurli Taube en historik över exercitierna och 
exercitiemästarna i Uppsala: Musik, dans, språk och andra akademiska färdig-
heter i Uppsala (1963).



26
1

q

30 januari 1964

Amerikas väg

Gunnar Myrdal i lärosal X 1964. 

I januari 1964 lyckades Utrikespolitiska föreningen och Verdandi övertala pro-
fessorn och nationalekonomen Gunnar Myrdal att komma till Uppsala för att 
presentera sin då högaktuella bok Amerikas väg (1963). Åhörarna i den till 
sista plats fyllda lärosal X fick höra Myrdal presentera sina tankar om hur 
Amerikas sociala och ekonomiska stagnation på bästa sätt kunde brytas. För-
hållandena i USA kände Myrdal mycket väl. Nära tjugo år tidigare hade han 
utgivit den klassiska studien av rasproblematiken – An American Dilemma. 
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Han var dessutom van att diskutera ämnet även muntligt; Amerikas väg bygg-
de på föredrag han hållit under en Amerikavistelse. 

Enligt Myrdal hade USA hamnat i en ond cirkel, där arbetslöshet orsakade 
fattigdom, vilken i sin tur ledde till låg utvecklingstakt – och därmed till än 
mer arbetslöshet och fattigdom. Landets många utrikespolitiska misstag ville 
han tillskriva psykologiska orsaker – en känsla av vanmakt hos en segerrik na-
tion som plötsligt möter bakslag. Politikerna hade således ställts inför det svåra 
problemet att finna en väg ut ur detta, vilket, enligt Myrdal, krävde tydligare 
insatser från statlig nivå, inte på delstatsnivå. Han inskränkte sig emellertid 
inte bara till att beskriva problemen; han föreslog därtill en rad konkreta åt-
gärder för att komma till rätta med dem: socialförsäkringssystemet måste för-
bättras, fackföreningarna stärkas, och arbetsmarknadspolitiken inriktas mot 
ökad rörlighet. Något var fundamentalt fel när världens rikaste land hade en 
stor underklass som saknade möjlighet att tillgodogöra sig välfärdssamhällets 
fördelar.

I lärosal X uttryckte Gunnar Myrdal trots allt stor optimism rörande USA:s 
möjligheter: ”Om Amerika sätter i gång att långtidsplanera och samtidigt be-
håller sitt dramatiska uppgående i nuet – då blir det ett idealland.”



26
3

q

15 februari 1965

Ideologiernas död

Under 1960-talet formade Herbert Tingsten tesen att ideologierna hade spelat 
ut sin roll, de var döda. Tanken hade han i princip presenterat redan när han 
i början av 1940-talet tecknade den svenska socialdemokratins idéutveckling, 
men den presenterades slutgiltigt i boken Från idéer till idyll (1966). Tingsten 
fick mothugg från många håll, bland annat av Olof Palme, då konsultativt 
statsråd, från 1969 statsminister och socialdemokratisk partiledare. De båda 
möttes redan 1961 i en radiodebatt om ideologiernas död.

I februari 1965 gästade Tingsten och Palme universitetsaulan för att återi-
gen dryfta frågan i en Verdandidebatt om ”Politik och pragmatik”. Tingsten 
upprepade sin kända ideologikritik. Han framhöll att de politiska ideologierna 

Olof Palme och Herbert Tingsten diskuterar ideologiernas död i universitetsaulan 1965.
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tjänade samma funktion som de folkdräkter dalkullorna tog fram vid särskilda 
högtider: ”Ideologierna i svensk politik är döda. Endast vid högtidliga tillfällen 
tas de fram som standar för politiska ledare, som en sorts livréer.”

Tingsten tecknade ett långt historiskt förlopp, varvid han framställde 
1700-talet som brytningstiden. Det var under detta sekel som människorna 
givit upp himmelriket som politisk utopi för att i stället koncentrera sig på det 
världsliga samhällets utformning. I denna historiska situation hade de stora, 
klassiska politiska ideologierna vuxit fram. Efter demokratins genombrott 
hade den ideologiska konfrontationen ersatts av en konsensuskultur, där över-
enskommelser stått i centrum. Kompromissen hade blivit kännetecknande för 
den moderna demokratin, något som Tingsten välkomnade. Han benämnde 
detta överideologi. Skillnaderna mellan partierna hade minskat och politi-
kerna hade i allt högre grad blivit förvaltare: ”Den demokratiska situationen 
är i grund förändrad: vi har i själva verket en gemensam ideologi, allmänna fö-
reställningar prydda med veteraner som ’socialism’, ’liberalism’ och så vidare.”

Som ett aktuellt exempel på kompromissandan anförde Tingsten i aulade-
batten finansminister Gunnar Strängs senaste budget, vilken upphovsmannen 
inte velat kalla ”socialistisk” utan ”socialdemokratisk”. Mot detta invände Pal-
me att budgeten inte saknade ideologiska aspekter. Han framhöll att tvärtom 
flera förslag lades i syfte att förbättra låginkomsttagarnas situation, eftersom 
inkomstutjämningen – vilket han betecknade som 1960-talets viktigaste sam-
hällsfråga – hade stagnerat.

Även Palme menade att de stora slutna tankesystemens tid var förbi, var-
för den ideologiska debatten hade blivit mer praktisk och verklighetsbeto-
nad. Detta var dock inte detsamma som att ideologierna var döda, endast ett 
tecken på att deras funktion hade förändrats. Palmes inställning till Tingstens 
ideologikritik representerade ett vanligt ställningstagande. Man gav Tingsten 
rätt i att de klassiska ideologierna hade spelat ut sin roll i den snäva meningen 
att politikerna inte längre lät sina beslut dikteras av ideologiska urkunder, 
författade av filosofer verksamma under 1800-talet. Begreppet ideologi kunde 
å andra sidan inte inskränkas på detta sätt om man skulle kunna föra en me-
ningsfull diskussion. Tingsten kritiserades därtill för att han inte klargjorde 
huruvida de klassiska ideologiernas ”död”, enligt hans uppfattning, hade re-
sulterat i att politikerna inte lät sig vägledas av några idéer över huvud taget, 
förutom av konsensustanken som överideologi.
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26 november 1966

”Blåblodsdans” för Peru

Prinsessan Christina vandrar upp för universitetshustrappan omgiven av demonstranter, 
vilka protesterade mot såväl kårbalen i sig som mot hennes deltagande i densamma.

Utrikespolitiken blev allt mer närvarande under 1960-talet, inte minst till 
följd av kalla kriget, avkolonialiseringen och Vietnamkriget. På ett helt annat 
sätt än tidigare engagerade sig studenterna för tredje världen, emellanåt under 
kontroversiella former. Under hösten 1966 uppstod exempelvis strid kring 
studentkårens engagemang för Peru, vilket kanaliserades genom SIAK (Sveri-
ges Internationella Akademikerkommitté).

I SIAK ingick såväl studenter som Saco-anslutna universitetslärare. Organi-
sationen, som var den svenska sektionen av World University Service (WUS) 
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hade tidigare samlat in pengar till Lesotho 1962 och till Huamanga-universi-
tetet i Peru 1964. Även 1966 års insamling gällde Huamanga-universitetet, där 
regimkritiska socialistiska grupper hade formerats. Dessa anfördes av filosofi-
professorn Abimael Guzmán, senare ledare för den beryktade maoistgerillan 
Sendero luminoso (”Den lysande stigen”).

Den fängslade peruanske bondeledaren Hugo Blancos öde upprörde många. 
De svenska studenterna visade sin solidaritet med Peru genom att anordna blod-
givningskampanjer och en särskild insamlingsvecka i månadsskiftet oktober 
–november 1966. På Forumtorget framträdde teaterensembler, och Gäst rike-
Hälsinge nation anordnade ”blodsdanser” för dem som senare skulle lämna 
blod på Akademiska sjukhuset. Insamlingen avslutades den 26 november med 
en bal i universitetets aula, den första kårbalen sedan 1959.

Insamlingen rönte kritik, dels fruktade många att medlen skulle tillfalla 
den styrande regimen i Peru i stället för de radikala studenterna, dels an-
såg man det vara osmakligt att använda en överdådig frackmiddag för en in-
samling till tredje världen. Känslorna mildrades inte av att Perus ambassadör  
J. Fernandez Davila inbjöds till balen (han lämnade visserligen återbud på 
grund av sjukdom). Dessutom inbjöds prinsessan Christina. Studentkårens 
direktion ville inte återkalla prinsessans inbjudan – det hade varit alltför oar-

Dans för sista gången på aulans trägolv 1966. Som insamlingsprojekt blev arrangemanget föga 
lyckat men något fel på stämningen var det av allt att döma inte. På bilden syns prinsessan 
Christina i mitten med studentkårens vice ordförande Gunnar Öjefors på sin högra sida och 
dess ordförande Sören Bäckman på sin vänstra.
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Prinsessan Christina och studentkårens ordförande Sören Bäckman på Hänt i veckans förstasida.
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tigt – men den uttryckte sitt missnöje över att kårstyrelsen inte hade fått 
möjlighet att yttra sig innan den utsändes. I Ergo ventilerades häftig kritik mot 
hela arrangemanget, inte minst mot prinsessans närvaro. Protester inflöt från 
Laboremus, Clarté och andra radikala studentföreningar.

När hedersgästerna började anlända till balen rusade ett femtiotal demon-
stranter upp på universitetshustrappan. Många av dem bar plakat med bud-
skap som ”Brakmiddag i överflöd hjälp åt peruan i nöd”, ”Oxfilé till Peru”, 
”Blåblodsdans för folk som blöder” och ”Hugo Blanco skall ges frihet”. En av 
balgästerna slet åt sig ett plakat men polisen avstyrde snabbt det tumult som 
uppstod. Rektor Torgny T. Segerstedt reagerade starkt på demonstrationen, 
som han bevittnade på nära håll. Han ansåg att demonstranterna inte borde ha 
tillåtits att ställa upp sig på universitetstrappan, och han fann det ynkligt och 
fegt att demonstrera mot en prinsessa på väg in till en fest. Kårpartiet UUS 
reagerade lika starkt mot ”de tarvliga, ohederliga och busaktiga medel som de 
radikala studentgrupperingarna använt för att ge uttryck åt sin inställning till 
SIAK och aulabalen”. Deras uppträdande vittnade om skrämmande omogen-
het hos bildade personer.

Den kontroversiella kårbalen rönte stor uppmärksamhet i både dagspress 
och veckopress. Det gällde inte bara demonstrationerna utan även det ekono-
miska utfallet. I augusti 1967, det vill säga nästan ett helt år post festum, avslö-
jade Aftonbladet – under rubriken ”För få studenter ville dansa med prinses-
san” – att den vinst som balen förväntades generera i själva verket hade blivit 
en ekonomisk förlust, vilken hade måst täckas genom medel ur kårstaten.
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28 november 1967

Stokely Carmichael 
om Black Power

Aulan var fullsatt och extrastolar fick sättas in när Uppsala senhösten 1967 
gästades av Stokely Carmichael, som i mitten av 1960-talet hade lett den ame-
rikanska medborgarrättsrörelsen Student Nonviolent Coordinating Commit-
tee (SNCC). Under hans ledning hade SNCC genomgått en radikaliserings-

Stokely Carmichael i talarstolen i universitetsaulan. 
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process, vilket inte gillades av alla. På våren 1967 hade Carmichael lämnat 
ordförandeskapet för organisationen, ur vilken han senare uteslöts. I stället 
började hans namn allt mer förknippas med Black Panther Party. Kontrover-
serna på hemmaplan hade inte förminskat hans popularitet i Uppsala. Talaren, 
som bara var tjugosex år gammal, hälsades med en fem minuter lång applåd 
när han steg upp i talarstolen. I sitt föredrag utlade han sin syn på de färgades 
situation i USA och om ”black power”, ett begrepp han själv hade myntat. 
Publiken var mycket entusiastisk.

Carmichael påpekade att det rådde såväl ett individuellt som ett institutio-
nellt rasförtryck i USA, det ena brukade man beklaga medan det andra om-
huldades. Han framhöll att USA:s integrationspolitik endast var humbug. Den 
svarta befolkningen var hänvisad till en gettoliknande tillvaro i slumområden 
och de var avskurna från politiskt och ekonomiskt inflytande. 

”Jag är inte för våld”, sade Carmichael, ”men det kommer en tid när man inte 
kan ta emot mer förtryck, orättvisor och förödmjukelser och måste slå till-
baka. Min generation vägrar bli förödmjukad på samma sätt som våra föräldrar 
och förfäder blivit. Vi säger stopp. Och det för all framtid.” Talaren gav inte 
mycket för Martin Luther Kings icke-våldslinje; han ansåg att den förfelade 
sitt syfte, eftersom USA saknade samvete.

Carmichael släppte inte det fasta grepp han omedelbart hade fattat om 
sin publik och vilket han, enligt Dagens Nyheter, skickligt utnyttjade reto-
riskt: ”Med omväxlande högljudda appeller och intima viskningar i mikrofo-
nen kunde han själv bestämma när applåderna skulle komma.” Det starkaste 
gensvaret kom när han berörde det pågående Vietnamkriget och påpekade 
att nästan hälften av de USA-soldater som stupat var färgade. Men nu var det 
dags för den färgade befolkningen att sätta stopp, det fanns ingen anledning att 
offra liv och blod för detta krig. Till Vietnam, tyckte Carmichael, borde man i 
stället skicka president Lyndon B. Johnson och hans familj. Där kunde de efter 
bästa förmåga få ägna sig åt att bekämpa kommunismen.

Sedan den långa avslutningsapplåden avklingat fylldes scenen av menings-
fränder till Carmichael. Diskussionen fortsatte en stund, men de många stu-
denter som dröjde sig kvar i förhallen för att invänta Carmichael väntade 
förgäves. Talaren leddes nämligen ut bakvägen och lämnade snabbt Uppsala, 
närmast för nya framträdanden i Oslo och Bergen. 

Stokely Carmichael distanserade sig i slutet av 1960-talet från Black Panther 
Party. Tillsammans med sin dåvarande hustru, sångerskan Miriam Makeba, 
lämnade han USA och slog sig ned i Guinea, där han blev rådgivare till landets 
premiärminister Ahmed Sékou Touré liksom till Ghanas president Kwame 
Nkrumah. För att hedra dessa två ledare för den afrikanska frihetsrörelsen 
ändrade han sitt namn till Kwame Ture. 
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10 oktober 1968

Segerstedt river ned affischer

Affischerna om studentrevolten uppsatta i universitetets förhall. Det var affischerna nere till 
vänster som Segerstedt lät avlägsna. 

Studentrevolten under 1960-talet gav eko i Uppsala, men inte alls av samma 
storlek eller våldsamhet som vid flera utländska universitet. En av de mer 
uppmärksammade händelserna inträffade på torsdagskvällen den 10 oktober 
1968. Ett av studentpartierna hade av rektor Torgny T Segerstedt fått lov att 
visa en film och en utställning om majrevolten i Paris. Studenterna hade emel-
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lertid lovat att sätta upp utställningen i övre trapphallen, samt att den skulle 
vara borta klocka åtta på kvällen.

Då Segerstedt kom till universitetsbyggnaden kvart över åtta satt utställ-
ningen fortfarande uppe – och dessutom i nedre trapphallen. Segerstedt bad 
då vaktmästarna att vända på fotografierna samt rev själv ned affischerna, 
mest bestående av enkla slagord. Medan en fransk student berättade om re-
volten i Paris, kom några studenter inspringande och ropade: ”Segerstedt river 
ner affischerna!” Salen utrymdes snabbt och studenterna omringade rektorn 
med frågor om varför han rev ner plakaten. ”Stämningen var hätsk”, skrev lo-
kaltidningen. Segerstedt försvarade sig med att studenterna brutit deras avtal, 
och att de därför fick skylla sig själva.

Senare på kvällen besökte en delegation på tre studenter rektorn i bosta-
den och bad att få en diskussion till stånd. Segerstedt lovade ställa upp någon 
vecka senare, då han nu skulle göra en utlandsresa. Vid midnatt var fortfa-
rande några studenter kvar i universitetshuset, där de satte upp plakat med 
texter som ”Avgå Segerstedt” och ”Makten är vår”.

Tisdagen den 22 oktober blev så dags för den efterfrågade diskussionen un-
der rubriken ”Universitetet – för vem?”, och som arrangör stod 10 oktober-
kommittén. En av arrangörerna inledde med att redogöra för händelserna den 
10 oktober. Han medgav att ett löftesbrott förelegat, men det var betydelselöst 
i förhållande till universitetsdemokratin. Sedan begärde rektorn ordet, och då 
frågade mötesordföranden: ”Ska vi låta Segerstedt snacka?”, vilket möttes av 
ett mumlande ”ja”.

Rektor Segerstedt redogjorde för sin syn på universitetsdemokrati och 
framhöll att några monopolkrav från studenternas sida inte kunde accepteras. 
Däremot var det inte orimligt att diskutera på vilka nivåer demokratin skulle 
fungera. Han påpekade att uppgifterna i studenternas flygblad om att han 
motsatte sig direkt demokrati var korrekta. Folket på torget kunde, menade 
han, inte få avgöra de här frågorna, eftersom det var en uppgift som ålåg de 
valda representanterna att hantera. Studentrepresentanterna är inte valda av 
oss, replikerade en av studenterna, utan det går mygelvägen. Det är faktiskt 
skit med studentrepresentationen, de borde väljas – inte bara formellt. 

Rektor Segerstedt sade slutligen: Jag är för studentdemokrati. Studentinfly-
tandet i utbildningsnämnder och institutionskollegier tillkom på mitt initiativ 
i utredningen U 63. Och jag är beredd att gå vidare.
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25 oktober 1968

UKAS i ny form

Olof Palme presenterar UKAS i aulan 1968.  
Teckning av Yngve Svalander.

I samband med olika studentoroligheter riktades skarp kritik mot den utred-
ning som föreslog fasta studiegångar enligt de direktiv som regeringen lagt 
fram 1965. Ambitionen var att lösa problemet med långa studietider inom 
de filosofiska fakulteterna. Man ville öka ”genomströmningen” som det hette 
med ett politiskt slagord. Direktiven angav därför att man skulle ha bundna 
studiegångar ända fram till examen, för att inte några studenter skulle sacka 
efter. Detta ansågs nödvändigt eftersom man ville få plats för nytillkomna 
studenter varje år.
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Spåren från de utländska universiteten förskräckte, där protesterade man 
också mot alltför bundna studier, och regeringen tog åt sig av den tilltagande 
kritiken. Fredagen den 25 oktober 1968 annonserades att utbildningsminister 
Olof Palme skulle redogöra för läget i aulan. Veckan innan hade man från 
universitetskanslersämbetet redan aviserat en del lättnader i den pågående 
utredningen.

Palme började med en allmän redogörelse om utbildningens plats i samhäl-
let. Utbildningen har, betonade han, betydelse både för samhället i stort och 
för den enskilda individen, för möjligheterna att utveckla demokratin och ska-
pa ökad jämlikhet i samhället. Utbildningen utgör ett av de viktigaste medlen 
för att förändra samhället. Men utbildningen måste också successivt förändras 
och förbättras. Den utomordentligt snabba expansionen av de filosofiska fa-
kulteterna gör en reform av dessa särskilt nödvändig, för att studenterna inom 
rimlig tid skall kunna fullfölja sina studier. 

Därefter redogjorde Palme för den nya reformen, som beskrevs med orden 
”stegvisa val”. Studenterna skulle välja en viss studiebana första året, vilken 
under andra året skulle leda till olika slags naturliga påbyggnader. Under tredje 
året skulle man få välja fritt bland olika ämnen. Här låg den första nyheten, 
eftersom förslaget ursprungligen omfattat bunden studiegång för alla tre åren. 
En annan nyhet var att den som inte hittade någon lämplig utbildningsväg 
skulle, ”efter kontakt med studie- och yrkesvägledning”, lägga upp en särskild 
utbildningsgång; en tredje att den som ansåg sig ha valt fel skulle ha möjlighet 
att byta till en annan studieväg. 

För att undvika att studenterna läste flera ämnen parallellt fanns det rikt-
punkter för hur mycket man skulle ha avklarat, innan man fick gå vidare till 
nästa. Den som uppvisade klart otillfredsställande studieresultat skulle inte 
få fortsätta att erhålla undervisning inom studievägen. Regeringen aviserade 
ökad studievägledning, bland annat genom heltidstjänster som studierådgivare 
på institutionsnivå och studievägledare vid de centrala förvaltningarna. 

Systemet med fasta studiegångar skulle successivt lösas upp ännu mera. 
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Amilcar Cabral i mitten och Göran Palm till höger i universitetsaulan 1968. Palm utgav 
senare Cabrals till svenska översatta bok Vår kamp er kamp.

27 november 1968

Amilcar Cabral och 
PAIGC:s frihetskamp

I mitten av 1950-talet hade befrielserörelsen PAIGC (Afrikanska partiet för 
Guineas och Kap Verdes oberopende) bildats i Guinea-Bissau med syftet att 
göra den portugisiska kolonin självständig. Rörelsens förgrundsfigur var sedan 
starten Amilcar Cabral, vilken hade återvänt till hemlandet efter att under en 
tid ha bedrivit studier i agronomi i Portugal. Under 1960-talet ledde  Cabral 
PAIGC:s militära gren, som med framgång bekämpade kolonialmaktens styr-
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kor. Mot slutet av 1968 kontrollerade PAIGC omkring två tredjedelar av lan-
dets yta. Vid denna tid genomförde Cabral ett besök i Sverige för att samman-
träffa med regeringen och representanter för Sida.

På inbjudan av bland andra Laboremus, Verdandi och Sydafrikakommittén 
gjorde Cabral ett framträdande i universitetsaulan för att bland studenterna 
väcka opinion för PAIGC:s frihetskamp. Han presenterade det omfattande 
arbete som nedlagts på återuppbyggnaden av sjukvård ock skolutbildning i de 
befriade delarna av landet; syftet med hans Sverigebesök var att utverka eko-
nomiskt stöd för detta. Cabral redogjorde också för den militära situationen i 
landet. Portugal hade fortfarande 35 000 soldater i Guinea-Bissau och använde 
sitt flygvapen för att bekämpa PAIGC. En stor del av ansvaret för det utdragna 
kriget lade Cabral på Nato, USA och Västtyskland, vilka han ansåg höll Por-
tugal under armarna – och utan vars ekonomiska bistånd kolonialmakten inte 
skulle kunna fortsätta kriget. Trots detta betvivlade inte Cabral att landets 
fullständiga befrielse snart skulle vara ett faktum. När självständigheten väl 
var uppnådd såg han fram emot att samarbeta med länder som Sverige, vilka 
saknade kolonialkomplex. Tills vidare uppmanade han dock svenska företag 
att inte investera i Guinea-Bissau, eftersom detta kunde gynna Portugals in-
tressen. Han såg gärna att den svenska resebyrå som var i färd att börja arran-
gera resor till Kap Verde-öarna fullföljde sina planer, men inte förrän PAIGC 
hade befriat öarna.

Cabrals föredrag i aulan kombinerades med visning av filmer som speglade 
befrielsekampen i Guinea-Bissau. Tal hölls även av författaren Göran Palm.

I januari 1973 mördades Amilcar Cabral i Conakry. Året därpå blev Guinea-
Bissau till slut självständigt. Landets förste president blev Cabrals yngre halv-
bror Luís Cabral, som under lång tid hade bistått honom i PAIGC:s ledning.
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2 december 1968

Vid konsistoriets port

Demonstrerande studenter bankar på porten till Konsistorierummet under aktionen den 
2 december 1968. 

Ett viktigt syfte med 1960-talets universitetsreformer var att bryta den tra-
ditionella hierarkiska akademiska strukturen, inte minst genom att öka stu-
denternas inflytande. Under det dramatiska året 1968 skärptes kraven, dels 
till följd av studentrevolten i omvärlden, dels som ett resultat av det lokala 
efterspelet kring Torgny T. Segerstedts beslut att riva ned affischer i univer-
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sitetshuset. Måndagen den 28 oktober fick en grupp studenter från den så 
kallade 10 oktober-kommittén efter diskussion tillträde till konsistoriet, och 
även vid det följande sammanträdet fanns studentrepresentanter med. Vid 
detta tillfälle gjorde dock Segerstedt klart att någon vidare studentmedverkan 
i konsistoriet inte skulle komma i fråga. Beskedet möttes av protester, bland 
annat förekom cirkulär med krav på att alla intresserade skulle ges möjlighet 
att lyssna till konsistoriets sammanträden (med undantag för känsliga perso-
nalärenden). Man ville dessutom ha möjlighet att ställa frågor till ledamöterna 
och man önskade att föredragningslistorna skulle offentliggöras i god tid före 
mötena. Kraven hade förankrats hos flera kårpartier.

Inför det nästkommande sammanträdet i konsistoriet, måndagen den 2 de-
cember, samlades ett sextiotal studenter på Café Alma för att diskutera hur 

Aktionen mot konsistoriet förbereds i Café Alma.
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kraven på insyn och medverkan i konsistoriet skulle drivas vidare. Konsis-
torieledamöterna möttes i universitetets förhall av plakat med studenternas 
krav, och när väl sammanträdet hade påbörjats bultade flera studenter kraftigt 
på dörren, vilken dock inte öppnades förrän mötet efter en kort stund hade 
avslutats. När ledamöterna trädde ut i förhallen uppstod häftig ordväxling. 
Segerstedt meddelade att han hade kallat till ett informationsmöte inför kon-
sistoriets sammanträde, vid vilket även universitetsrådet Gunnar Wijkman 
och flera andra tjänstemän varit närvarande. Endast två (!) studenter hade 
emellertid slutit upp. De församlade ifrågasatte hur kallelsen till detta möte 
hade gått till och efter diskussion accepterade flera konsistorieledamöter att 
följa med studenterna till juridiska seminariets rum en trappa upp, vilket 10 
oktober-kommittén redan hade bokat för debatt.

Rektor Torgny T. Segerstedt möter demonstrerande studenter efter konsistoriets samman-
träde. Till vänster den nyinrättade Farmaceutiska fakultetens dekan Håkan Rydin.
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Vid den efterföljande diskussionen deltog, förutom Segerstedt, universitets-
rådet Gunnar Wijkman, överbibliotekarie Gert Hornwall, dekanerna Håkan 
Rydin, Svante Bergström och Nils Fries samt byråchef Åke Vinterbäck, aka-
demijägmästare Lars Holmström och förste byråsekreterare Anders Tynelius. 
De fick återigen lyssna till studenternas krav, såväl avseende insyn i konsisto-
riet som rörande medverkan i institutionsstyrelserna. Segerstedt förklarade att 
det förelåg tydliga regler kring konsistoriets utformning; om dess sammansätt-
ning beslutade regeringen. Kanslersämbetet var i färd att utreda dessa frågor, 
men universitetet kunde inte föregripa processen. Vidare underströk Seger-
stedt att konsistoriet tills vidare inte avsåg att tillmötesgå några vidare krav 
på tillfälliga besök vid dess sammanträden. Beskedet väckte viss förbittring, 
och debatten fortsatte även sedan konsistorieledamöterna hade avlägsnat sig.

Någon omedelbar effekt fick inte den omtalade aktionen den 2 december, 
men förändringar var på väg. Nio månader senare, den 6 september 1969, 
sammanträdde för första gången det nya konsistoriet, där såväl studenter som 
teknisk-administrativ personal var representerade. De båda första studentre-
presentanterna var kårens ordförande Magnus Söderström, långt senare rektor 
vid Växjö universitet och Mälardalens högskola, och  Herbert Winopal från 
universitetsfilialen i Örebro.
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14 mars 1969

Led Zeppelin och 
Country Joe and The Fish

Led Zeppelin på scenen i universitetsaulan. 

Under 1960- och 1970-talen användes universitetsaulan ofta för rock-, pop-, 
jazz- och folkmusikkonserter. Den 7 november 1971 framträdde exempelvis 
Miles Davis med band, inklusive organisten Keith Jarrett. Konserten flyttades 
till Uppsala, eftersom Konserthuset i Stockholm undergick ombyggnad. En 
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minnesvärd rockkonsert ägde rum i mars 1969, då både Country Joe and the 
Fish och Led Zeppelin framträdde.

Led Zeppelin hade bildats i England året innan av gitarristen Jimmy Page 
(tidigare i The Yardbirds), sångaren Robert Plant, basisten John Paul Jones och 
batteristen John Bonham. Redan hösten 1968 hade kvartetten framträtt i Sve-
rige – bland annat i Ängby Folkets Park i Knivsta – under beteckningen The 
New Yardbirds. Kort därefter ändrades namnet till Led Zeppelin. 

Aulakonserten började inte förrän klockan 22.00, men så hade de båda 
grupperna tidigare på dagen framträtt på Konserthuset i Stockholm. I aulan 
framförde Led Zeppelin bland annat ”I Can’t Quit You Baby”, ”Dazed and 

Robert Plant och Jimmy Page i aulan. 
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Confused”, ”How Many More Times” och ”Black Mountain Side” från sitt då 
aktuella debutalbum Led Zeppelin, vilket med tiden har kommit att räknas 
bland milstolparna i rockhistorien. Den experimentella musiken var inte helt 
lättillgänglig och vid Sverigebesöket 1969 var kritiken blandad. Dagens Ny-
heters recensent berömde visserligen Led Zeppelins tyngd och Jimmy Pages 
gitarrspel sin recension av framträdandet på Konserthuset före aulakonserten. 
Han tillade dock: ”Sångaren gillade jag inte alls. Han skrek mest och de texter 
han skrek var banala”.

Country Joe and the Fish hade bildats i Berkeley, Kalifornien, några år ti-
digare av sångaren ”Country Joe” McDonald och gitarristen Barry ”The Fish” 

John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page och Robert Plant i universitetshuset. I bakgrun-
den skymtar bandets legendariske manager Peter Grant. 
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Melton. De uppträdde bland annat på festivalen i Monterey 1967. Bandets 
repertoar bestod av psykedelisk rockmusik, tydligt inspirerad av folkmusik. 
Mest förknippad har bandet blivit med titelspåret från dess andra album – 
”I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag” – som blev en av de mest spelade protest-
låtarna mot Vietnamkriget. ”Country Joe” McDonald hade, i likhet med Led 
Zeppelin, besökt Sverige så sent som 1968, dock med en annan sättning.

Såväl Led Zeppelin som Country Joe and the Fish framträdde några må-
nader senare vid den klassiska Woodstockfestivalen – då inför betydligt fler 
åskådare än under aulakonserten.



28
5

q

6 maj 1970

Aktionen mot Senghor

På given signal vecklade demonstranter i auditoriet ut sina banderoller med budskap riktade 
mot Senegals president Léopold Senghor, som av Utrikespolitiska föreningen blivit inbjuden 
att tala om ”Afrikansk socialism”. 

På våren 1970 beslutade regeringen i Senegal att landets sydgräns mot Guinea-
Bissau skulle stängas. Syftet var att förhindra transporter till befrielserörelsen 
i detta land, PAIGC. Samtidigt stängdes PAIGC:s på senegalesisk mark be-
lägna sjukhus, vilket innebar ett hårt slag mot befrielserörelsens verksamhet. 
President i Senegal var författaren Léopold Senghor, en av Afrikas tongivande 
intellektuella under 1960-talet. Han hade studerat vid Sorbonne och därefter 
deltagit som fransk soldat under andra världskriget. Han var en uppburen 
poet och en ledande företrädare för den så kallade négrituderörelsen. Flera 
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Efter det stormiga Uppsalaframträdandet 1970 överlämnade Léopold Senghor ett exemplar 
av sina Poèmes till rektor Torgny T. Segerstedt med en lång personlig dedikation.
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av hans dikter utkom i svensk översättning i slutet av 1960-talet. Allt sedan 
Senegal blivit självständigt från Frankrike 1960 hade han varit sitt lands presi-
dent. Han vårdade de kulturella förbindelserna med den forna kolonialmakten 
och han blev den förste afrikanen som invaldes i Franska Akademien.

Senghors agerande gentemot Guinea-Bissau väckte vrede i många kretsar, 
inte minst i Uppsala. Man betraktade det som undfallenhet mot den portu-
gisiska kolonialmakten. Ledaren för PAIGC, Amilcar Cabral, hade – som vi 
har sett (sidorna 275–276) – framträtt i universitetsaulan 1968 och hade många 
vänner i Uppsala. När det stod klart att Senghor skulle föreläsa i universitets-
huset bildades en aktionsgrupp för att störa besöket med olika demonstratio-
ner. Dagarna före Senghors ankomst spreds flygblad i studentbostadsområ-
dena, där studenterna uppmanades att komma till föreläsningen för att ställa 
talaren till svars.

När Senghor anlände till Carolina Rediviva, Uppsalabesökets första anhalt, 
mottogs han på trappan av rektor Torgny T. Segerstedt och överbibliotekarien 
Gert Hornwall – men också av till studenter maskerade demonstranter, vilka 
på given signal vecklade ut banderoller både i och utanför biblioteket. Precis 
innan presidenten anlände hade aktionsgruppen lyckats smuggla in en affisch 
– föreställande Senghor som marionettdocka åt Portugal och Frankrike – un-
der den tygduk som täckte Silverbibeln. Affischen var det första som syntes 
när Senghor förevisades klenoden.

På kvällen skulle Senghor hålla en offentlig föreläsning i sal IX i univer-
sitetshuset, inbjuden av Utrikespolitiska föreningen. Ämnet var ”Afrikansk 
socialism”. Flera av aktivisterna hade nu bytt om till oklanderlig klädsel, slips 
och kavaj, och de tog över mötet inför förvånade och – till en början – hand-
fallna mötesarrangörer. När presidenten hade anlänt och tillsammans med 
Segerstedt bänkat sig på första raden gick en av demonstranterna helt sonika 
upp på podiet och hälsade välkommen, varpå han överlämnade ordet till en 
kollega som genast började kritisera Senghor och hans politik. Senegal avfär-
dades som ett land styrt av franskt kapital och inhemsk överklass, och dess 
president anklagades för att ha förrått befrielsekampen i Afrika. De försvurna 
i auditoriet svarade ett kraftfullt ”ja” på frågan om de ville ha en diskussion 
med Senghor i stället för att låta honom föreläsa.

Efter några ögonblick stod det klart att mötet hade blivit kuppat. Utrikes-
politiska föreningens företrädare försökte förgäves återta kontrollen, och Se-
gerstedt rusade upp för att uppmana kuppmakarna att sluta med dumheterna. 
Senghor och hans entourage lämnade omedelbart lokalen. Bland publiken – de 
flesta hade kommit enbart för att demonstrera mot föredragshållaren – veck-
lades en rad banderoller ut med kritiska budskap riktade mot ”Frankrikes 
marionett – Portugals lakej”.
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Både Utrikespolitiska föreningen och universitetet bad efteråt Senghor om 
ursäkt. Torgny T. Segerstedt beklagade aktivisternas andliga torftighet. Han 
fann det ovärdigt ”att inte vilja höra på och diskutera med någon även om man 
ogillar personen i fråga”. Upsala Nya Tidnings ledarredaktion gick ännu längre 
och avfärdade aktionen som ”ett primitivt och antiintellektuellt agerande, 
som har mycket starka drag av fascism över sig”.
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23 april 1975

Stor demonstration mot U 68

Studenternas demonstrationståg på väg från Vaksala torg till universitetshuset. 

”Stoppa, stoppa U 68” och ”Nej till spärrar som bara förvärrar” var några av de 
slagord som skanderades i april 1975, då omkring 300 studenter genomförde 
ett demonstrationståg från Vaksala torg till universitetshuset. Efter en nära 
decennielång diskussion var universitetsreformen U 68 i färd att antas. Lik-
nande aktioner genomfördes i landets övriga universitets- och högskoleorter. 
Vid tjugoåtta högskolor gick studenterna ut i strejk. Det man framför allt 
vände sig emot var förslaget om att införa antagningsspärrar, men även mot 
andra delar av U 68-reformen, inte minst de tilltänkta regionstyrelserna.
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I mars 1973 hade 1968 års universitetsutredning (U 68) presenterats. Den 
rymde förslag som innebar betydligt mer långtgående förändringar än vad 
UKAS hade gjort. Under de följande åren blev den kontroversiella reformen 
föremål för protester från såväl studenter som professorer.

I början av 1975 ställdes U 68-frågan på sin spets. I slutet av februari pre-
senterades regeringens proposition ”Reformering av högskoleutbildningen” 
av utbildningsminister Bertil Zachrisson. Regeringen hade tagit intryck av 
kritiken och modifierat förslaget i flera avseenden, inte minst när det gällde 
studentinflytandet. De principiellt avgörande förändringarna – däribland an-
tagningsspärren, sammanslagningen av specialhögskolor med universiteten, 
införandet av allmänrepresentanter i universitetens styrelser och införandet 
av regionstyrelser – kvarstod dock, varför förslaget in i det sista avvisades av 
studentkårerna.

Demonstrationen i Uppsala följdes av ett protestmöte i lärosal X i univer-
sitetshuset, där representanter för ett flertal studentkårer talade, bland annat 
företrädare för sjuksköterskeeleverna, studenter inom lärarutbildningen och 
förskoleseminariet. Ett grupp från Lärarhögskolan framförde en specialskri-
ven sång mot den oönskade reformen. Uppsala studentkårs ordförande Mats 
Ödman varnade för konsekvenserna av en spärrad högskola, inte minst för 
gymnasieeleverna: ”Alla de nuvarande problemen med betygsjakt, konkurrens 
och splittring kommer att förstärkas katastrofalt om utbildningen blir total-
spärrad.” 

Sammanlagt deltog omkring 12 000 studenter över hela landet i olika pro-
testaktioner. I allt väsentligt blev dock protesterna resultatlösa. I maj antog 
riksdagen utskottets utlåtande över U 68-propositionen. Drygt två år senare, 
från halvårsskiftet 1977, trädde reformen i kraft.



31 december 1976

Gala för jubileumsåret

År 1977 inföll Uppsala universitets 500-årsjubileum, vilket kulminerade un-
der tre dagar i september. Jubileet satte dock sin prägel på hela året genom 
att en rad symposier arrangerades, och redan i januari invigdes en av lärdoms-
historikern Karin Johannisson producerad universitetshistorisk utställning i 
universitetshuset.

Birgit Nilsson sjunger i aulan under den tv-sända nyårsgalan 1976. 
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Jubileumsåret fick en ståtlig upptakt i form av en nyårsgala i universitetsau-
lan den 31 december 1976. Galan, som framför allt var avsedd för universite-
tets anställda, direktsändes i Sveriges Television som en del av dess nyårsvaka. 
Det var universitetets director musices Carl Rune Larsson som hade lyckats 
intressera tv-ledningen för en direktsändning.

Intresset var vida större än aulans publikkapacitet om 1 800 platser, varför 
lottning fick tillgripas. För dem som inte kunde beredas plats i aulan men som 
ändå ville uppleva stämningen i universitetshuset fanns tv-monitorer upp-
ställda i en av lärosalarna.

Vid galan medverkade Allmänna Sången, Orphei Drängar, Uppsala Aka-
demiska Kammarkör och Kungl. Akademiska kapellet, vars 350-årsjubileum 
sammanföll med universitetsjubileet. Konferencier var OD:s Gunnar Birge-
gård. Den stora stjärnan var dock operasångerskan Birgit Nilsson, som Carl 
Rune Larsson hade lyckats enrollera för såväl nyårsgalan som för en nyårskon-
sert i Fyrishallen den 2 januari. I aulan framförde Birgit Nilsson ”Isoldes kär-
leksdöd” ur Richard Wagners Tristan och Isolde.

Redan ett halvår före nyårsgalan hade rektor Torgny T. Segerstedt kontaktat 
sin kollega i Svenska Akademien Artur Lundkvist med förfrågan om denne 
kunde tänka sig att författa en dikt till universitetsjubileet. Lundkvist tackade 
ja och författade dikten ”Det oförutsedda”, vilken blev ett slags pendang till 
Viktor Rydbergs kantat vid jubileet 1877. Men om budskapet i den senare var 
att den sanna kunskapen låg förborgad för människan i idévärlden underströk 
Lundkvist i stället att sanningssökandet var inomvärldsligt. Under aulagalan 
upplästes ”Det oförutsedda” av skådespelaren Mathias Henrikson.

I sitt högtidstal markerade Segerstedt att galan framför allt riktade sig till 
universitetets anställda. Han underströk att Uppsala universitet var en av Sve-
riges äldsta arbetsplatser, och att det framför allt var arbetsgemenskapen som 
knöt samman historien med nutiden. Vid jubileet fanns det därför anledning 
att inte bara minnas de gestalter vars namn ”lyser mot oss med guldskrift” 
utan även de namn vilka för alltid har ”bleknat bort”.

Efter tolvslaget tågade publiken ut till tonerna av Ingmar Milvedens jubi-
leumskantat Gaudeat Upsalia, som senare framfördes vid jubelfesten nio må-
nader senare. Bland nyårsnattens fyrverkerier framträdande i eldskrift univer-
sitetets jubileumsemblem omgivet av årtalen 1477 och 1977. För de närmast 
inblandade följde sexa på Norrlands nation, varvid även Birgit Nilsson deltog 
till mångas både glädje och förvåning.
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28–30 september 1977

Vetenskapens jubileum

Kungaparet lyssnar till rektor Torgny T. Segerstedt under jubileumshögtiden 1977. 

År 1977 skulle det stora jubileet äga rum, universitetets 500-åriga jubileum. 
Tidpunkten var kanske inte den allra bästa. Ute i världen var det oroligt, både 
rent politiskt och studentpolitiskt. Revolterna från 1960-talet hade ännu inte 
ebbat ut, tvärtom var aktiviteterna på sina ställen intensivare än tidigare. Att 
i sådana tider festa och jubilera var inte oproblematiskt. Universitetets rektor, 
Torgny T. Segerstedt, klargjorde tidigt att detta jubileum inte skulle präglas 
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av glam och glamour, utan att det var fråga om ett vetenskapens jubileum. 
 Segerstedt skulle egentligen ha lämnat rektorsposten före 1977 men på grund 
av jubileet fick han sitta kvar till 1978, då han fyllde sjuttio år.

Högtiden skulle heller inte koncentreras på en viss födelsedag utan spridas 
ut över hela året. Av olika skäl blev därför inte Birgittadagen den 7 oktober, 
det som egentligen var universitetets födelsedag, kulmen på året. I stället val-
de man ut tre dagar, 28–30 september 1977, som de egentliga högtidsdagarna. 

Torsdag den 28 september kallades Fakulteternas dag, med högtidsföreläs-
ningar av särskilt inbjudna framstående vetenskapsmän. En av dem var Nobel-
pristagaren i kemi (1951) Glenn Seaborg, som föreläste över ämnet ”Knowl-
edge and Survival”. 

Fredag den 29 september hölls jubileet i aulan, med uppvaktningar från när 
och fjärran, från gamla universitet och nya universitet. Universitetet Harvard i 
USA representerades av dekanus vid dess berömda Divinity School, professor 
Krister Stendahl, gammal Uppsalastudent. På kvällen hölls middag för 1 400 
personer i Fyrishallen. Naturligtvis hade man övervägt andra, kanske mer his-
toriskt färgade miljöer, framför allt Uppsala slott, men det var inte möjligt 
med så många deltagare. Efter middag kunde dock intresserade åka buss för 
bal på slottet.

Lördagen den 30 september kom så den stora promotionshögtiden, där 
drygt hundra framstående forskare från hela världen kreerades till ”doctores 
honoris causa”. Litet förenklat uttryckt kan man säga att varje ämne fick utse 
var sin hedersdoktor. 

Hedersdoktorerna fick också dagarna innan hålla en föreläsning, och de 
blev utspridda över alla institutioner, men en rad hölls givetvis i universitets-
huset. Några hade bedömts som särskilt intressanta och fick hållas i aulan. 
Den ena var den franske socialantropologen Claude Lévi-Strauss, som talade 
över rubriken ”Ĺavenir de l’ethnologie” i en skapligt välfylld aula. När han se-
dan ombads inkomma med manuskript, svarade han att han tyvärr inte hade 
något; han hade bara kastat ned några stolpar och sedan talat fritt ur hjärtat, 
nu kom han inte ens ihåg vad han hade sagt. Den andra föreläsningen hölls 
också av en antropolog, Margaret Mead, över ämnet ”Individual Responsibility 
within a New Technological Framework”, och då var aulan fylld till sista plats. 
Intresset för vissa föreläsare hade helt felbedömts. Lärdomshistorikern Joseph 
Needham, Cambridge, specialist på kinesisk kultur och vetenskap, hade till-
delats en av de minsta lärosalarna, sal I. Åhörarna hade packat ihop sig så 
långt det gick och hundratals personer stod utanför salen, oförmögna att höra 
någonting. 

Den vetenskapliga yran innehöll också ett och annat av diskutabelt slag. 
Bland hedersdoktorerna befann sig professor Seyyed Hossein Nasr från Tehe-
ran, som var muslim och av shiitisk börd. Han var en ansedd forskare och hade 
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bland annat varit gästforskare vid Harvard, men han hade också varit rådgi-
vare åt shahen av Persien och som rektor vid ett universitet vidtagit åtgärder 
mot lärare och studenter som opponerat mot landets regim. Detta kom fram 
några dagar före promotionen, och det fanns ingen möjlighet att dra tillbaka 
inbjudan. Saken diskuterades högljutt i pressen och det stod klart att universi-
tetsledningen och kanske inte heller förslagsställaren, professor Jan  Bergman, 
hade vetat något om detta. Under promotionen demonstrerade iranska stu-
denter mot det kontroversiella hedersdoktoratet. Två andra inbjudna från Öst-
europa, professor Heinz Schürmann från Erfurt i Östtyskland, och professor 
Aleksandr Kan från Moskva, fick inte tillstånd att resa till Sverige. Aleksandr 
Kan kunde flera år senare emigrera och blev då utsedd till professor i Uppsala.

En rad andra aktiviteter kan här bara antydas. En serie historiska översikter 
över olika ämnen i skilda fakulteter utgavs, sammanlagt tretton volymer; and-
ra enskilda fallstudier publicerades, i några fall som doktorsavhandlingar. En 

Lunds universitets rektor Carl-Gustaf Andrén överlämnar sitt lärosätes jubileumsgåva till 
Uppsala universitet: en jättelik spettekaka vilken kröntes med en sammanflätning av de 
båda universitetshusen. Som mottagare syns till vänster rektor Torgny T. Segerstedt, prorek-
tor Martin H:son Holmdahl och universitetsrådet Gunnar Wijkman.
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kortfattad översikt över universitetets historia utgavs av Sten Lindroth, både 
på svenska och i engelsk översättning; den gavs som gåva till alla inbjudna gäs-
ter. Ett kortfattat bildverk om universitetet hade sammanställts av fotografen 
K.W. Gullers, med beledsagande text av Torgny T. Segerstedt. Den 9 oktober 
hölls en minneshögtid för Jacob Ulfsson i domkyrkan, varvid ärkebiskop Olof 
Sundby och rektor Segerstedt talade.

Bokslutet över jubileet, i form av den traditionella festberättelsen, dröjde 
till 1994, då Thaly Nilsson utgav Fest för tankens frihet. 
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17–24 mars 1985

Ett slag för humaniora

Georg Stiernhielm prydde logotypen vid de första Humanvetenskapliga dagarna 
1985. Författaren och docenten Sven Delblanc höll inledningsföreläsningen.

Med jämna mellanrum klagas det över humanioras beträngda läge. Ibland gäl-
ler det rätt och slätt att anslagen är för små, ibland att utrymmet i massme-
dierna är för litet. För att ändra sakernas tillstånd arrangerades i mars 1985 
Humanvetenskapliga dagar vid universiteten i Uppsala, Stockholm, Göteborg 
och Umeå. Dessutom anordnades programpunkter vid en rad statliga och re-
gionala museer.
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Initiativet togs av Arne Ruth, kulturchef på Dagens Nyheter, och Tore 
Frängs myr, professor i Uppsala och redaktör för tidskriften Tvärsnitt. Eko-
nomiskt stöd erhöll man från Forskningsrådsnämnden (FRN), som hade till 
uppgift att värna om det som kallades universitetens tredje uppgift, popu-
lärvetenskapen. Somliga var kritiska mot att ett kommersiellt tidningsföretag 
skulle blanda sig i leken, men arrangörerna betonade att tidningen bara skulle 
bidra med marknadsföring och inte ha något inflytande över innehållet.

Den humanistiska veckan avslutades med en stor paneldebatt i en full-
satt universitetsaula söndagen den 24 mars. Från Stockholm avgick ett gratis-
tåg, ”Humanistexpressen”, som även det var fullsatt. Här deltog bland andra 
professor Jean-François Battail, bankdirektör Tore Browaldh, professor Anna 
Christensen, författaren Sven Delblanc, kulturminister Bengt Göransson, 
docent Lena Johannesson och generaldirektören Carl Tham. Ordförande var 
Arne Ruth.

Sven Delblanc, som inte bara var en känd författare utan också docent vid 
universitetet, hade också varit i elden tidigare under veckan. Han höll ett 
inledningsföredrag om Georg Stiernhielm, en gång student vid Uppsala uni-
versitet. Därmed fick också publik och tidningsläsare en förklaring till varför 
Stiernhielm prydde affischerna för humanistdagarna: ”För Stiernhielms del 
kom humanismen att betyda frihetslängtan och misstro mot andliga och jor-
diska auktoriteter. Vi finner i hans anteckningar stolta ord om sanningssökan-
det och forskningens frihet, som har eller borde ha sin giltighet ännu i dag: 
Två hinder ställer sig i vägen för sanningens utforskande. Den ena är fördomen, 
den förutfattade meningen, den andra är stora mäns auktoritet, som bryter 
vingarna också på de mest skarpsinniga och mot högre rymder strävande snil-
len och tvingar dem att krypa fram längs marken på de upptrampade stigarna, 
de krossar och förintar alla förhoppningar och alla försök att överträffa dem 
och nå längre, de utövar ett olidligt tyranni i den lärda republiken. Med all 
respekt för vetenskapens stormän kan man ändå inte förmå sig att tro, att de 
ensamma skulle kunna förstå, vad varje människa kan begripa.”

Humanistdagarna har fortsatt, om ock i olika form och omfattning, vid 
såväl Uppsala universitet som andra lärosäten. I Uppsala anordnades från och 
med 1986 årliga humanistdagar växelvis av Humanistiska fakultetens histo-
risk-filosofiska och språkvetenskapliga sektioner i samarbete med Upsala Nya 
Tidning. Under senare år har årliga Humanioradagar arrangerats i Campus 
Engelska Parken av föreningen Humanistiskt initiativ, knuten till Uppsala stu-
dentkår.
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17 maj 1987

Universitetshusets 
hundraårsjubileum

Rektor Martin H:son Holmdahl överräcker det första exemplaret av universitetshusets jubi-
leumsbok till riksdagens förste vice talman Ingegerd Troedsson. 

År 1986 högtidlighöll Uppsala stad sitt 700-årsjubileum. Året därpå var det 
universitetets tur att fira, eftersom hundraårsdagen av universitetshusets in-
vigning inföll den 17 maj 1987. Tanken var att jubileet skulle ske ”glatt och 
koncentrerat, utan stor pompa”. Ett antal äldre Uppsalastudenter hade inbju-
dits att fira ”Uppsalavår”, vilken förutom jubileet även inkluderade Allmänna 
Sångens vårkonsert och nationernas vårbaler dagen innan.

Jubileet inleddes med en buffélunch för omkring 150 gäster i Rikssalen. 
I universitetets aula hälsade rektor Martin H:son Holmdahl därefter delta-
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Programbladet från jubileumsfirandet den 17 maj 1987.
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garna välkomna, varpå jubileet invigdes av riksdagens förste vice talman Inge-
gerd Troedsson. Riksdagens talman Ingemund Bengtsson hade fått förhinder 
i sista stund.

Under eftermiddagen hölls föreläsningar i universitetshusets olika lärosalar 
av bland andra konsthistorikern Allan Ellenius, lärdomshistorikern  Anders 
Lundgren och historikern Torgny Nevéus. Bibliotekarien Bertil Waern visade 
universitetets myntsamling, och intendenten Thomas Heinemann förevisade 
Liljeforssamlingen och Augsburgska konstskåpet (som var placerat i kans-
lersrummet fram till 1997, då det flyttades till Museum Gustavianum). Mu-
sikforskaren Göran Blomberg spelade på konstskåpets oktavspinett.  Anders 
Boulogner hade producerat en särskild jubileumsutställning som visades i 
förhallen intill Klockporten. I Café Alma serverades kaffe och en särskild 
jubileumsbakelse.

I samband med jubileet utgavs boken Universitetshuset i Uppsala 1887–1987, 
den första samlade byggnadsbeskrivningen sedan Carl Rupert Nybloms skild-
ring i universitetets festskrift vid Oscar II:s regeringsjubileum 1897. Jubi-
leumsboken ederades av Thomas Heinemann. Redan i december 1984 hade 
denne tillsammans med docenten (sedermera professorn) Anders Åman sänt 
en skrivelse till arbetsgruppen för hundraårsminnet, vari de framhöll vikten 
av att byggnaden uppmärksammades med ”en publikation om universitets-
huset med vetenskaplig halt och ett rikt illustrationsmaterial”. Förutom de 
båda initiativtagarna medverkade Allan Ellenius, Gunnar Eriksson, Thomas 
Aurelius och Torgny Nevéus med uppsatser. 

Biljett från Göran Blombergs konsert på oktavspinetten.
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Uppställning i förhallen inför universitetshusets hundraårsfirande 1987. 
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9 juni 1989

Påvebesöket

I mitten av 1920-talet hade Nathan Söderblom inbjudit påven Pius XI till 
det stora ekumeniska möte han tagit initiativ till, men Vatikanen avböjde att 
delta. Drygt sextio år senare var situationen en annan. Den 8 juni 1989 blev 
Johannes Paulus II den förste påve att beträda svensk mark när han landsteg 
på Arlanda för ett tredagars Sverigebesök, vilket avslutade en drygt veckolång 
rundresa i de nordiska länderna. Mottagandet hade förberetts under lång tid. 
Vid universitetet hade en planeringskommitté, ledd av akademiintendenten 
Torgny Nevéus, varit verksam sedan början på hösten 1988. På flygplatsen 
mottogs påven av bland andra prins Bertil, prinsessan Lilian, utrikesminister 
Sten Andersson, ärkebiskop Bertil Werkström och katolska kyrkans biskop 

Påven Johannes Paulus II föreläser om universitet i människans tjänst inför en fullsatt uni-
versitetsaula. Efter föreläsningen mottog påven som gåva kopior av Silverbibeln och Carta 
Marina.
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Hubertus Brandenburg. I Stockholm sammanträffade påven med kungaparet, 
varefter han ledde en mässa i Globen med 16 000 deltagare.

Dagen därpå, fredagen den 9 juni, anlände påven till Uppsala, där han vid 
niotiden på morgonen mottogs vid domkyrkan av ärkebiskopen. Utanför dom-
kyrkan var uppställda blomsterarrangemang i gula, blå och röda färger – mot-

Påven Johannes Paulus II anländer till universitetshuset den 9 juni 1989 och tas emot av 
rektor Martin H:son Holmdahl.
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svarande färgerna i påvens och Svenska kyrkans vapen. Sveriges, Vatikanens, 
Svenska kyrkans och Uppsala domkyrkas flaggor prydde de fyra flaggstängerna 
vid ingången. Tillsammans med elva svenska biskopar, katolska kardinaler och 
biskopar samt olika företrädare för svenska frikyrkor fördes påven i procession 
in i domkyrkan, där bland andra kungaparet, hertigparet av Halland liksom 
prinsessan Christina och Tord Magnuson fanns på plats. Påven, som under 
gudstjänsten satt endast något tiotal meter från reformationskungen Gustaf 
Vasas sista vilorum, nedlade tillsammans med Bertil Werkström blommor på 
Erik den heliges skrin och Nathan Söderbloms grav.

Efter gudstjänsten i domkyrkan anordnades en mottagning för påven i är-
kebiskopsgården. Påven mottogs därefter i universitetshuset av rektor Martin 
H:son Holmdahl och universitetsledningen. I förhallen sammanträffande på-
ven, enligt sin önskan, med rektorerna för Sveriges samtliga tolv universitet 
och högskolor där forskarutbildning bedrevs. Han framträdde sedan i univer-
sitetsaulan med ett föredrag om ”The University Community at the Service 
of the Human Person”, vilket senare publicerades i tidskriften Signum i svensk 
översättning. I lärosal X kunde ett stort antal journalister följa föreläsningen 
via tv-sändning.

Påven Johannes Paulus II samtalar med studentkårens ordförande (sedermera finansminis-
tern) Anders Borg och rektor Martin H:son Holmdahl i universitetshuset.
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Sedan rektor Holmdahl hälsat välkommen erinrade påven inledningsvis om 
att Uppsala universitet en gång hade grundats till följd av en bulla utfärdad av 
hans företrädare Sixtus IV. Den läroinrättning som skapades återspeglade den 
kristna medeltidens ideal, även om den hade omdanats under reformationen. 
Påven noterade dock att de kristna enighetssträvandena under 1900-talet hade 
vuxit sig starka i Uppsala, inte minst genom Nathan Söderbloms ekumeniska 
arbete. För att ytterligare understryka sin uppskattning för denna insats hade 
påven tidigare särskilt hälsat på de tre av Söderbloms barn som ännu var i 
livet: Lucie Runestam, Yvonne Anderberg och Gustaf Söderblom.

I äldre tid hade, framhöll påven, universitetens ideal varit att skapa en syn-
tes av de naturliga och andliga vetenskaperna, en strävan som framgick i Upp-
sala universitets motto ”Gratiæ veritas naturæ”. Den moderna vetenskapens 
specialisering och mångfald hade i grunden förändrat villkoren, men just där-
för ansåg han att det var viktigt att arbeta för en förnyad kristen humanism. 
Ett av den västerländska universitetstraditionens viktigaste arv var tanken att 
ett civiliserat samhälle måste vila på förnuftet och rättens primat: ”Vår tid ut-
manar de bästa hjärnorna i universitet, intellektuella kretsar, forskningscentra, 
media, och i de skapande konsterna att engagera sig för att utforska dragen i 
en ny världsvid solidaritet knuten till sökandet efter värdighet och rättvisa för 
varje individ och folk.”

Kyrkan och universiteten representerade, enligt påven, en europeisk idétra-
dition inom vilken respekten för den enskilda människans värde var central. 
Han påminde särskilt om Dag Hammarskjölds roll inom FN:s arbete för fred 
och samarbete, och han underströk vikten av att försvara de mänskliga rättig-
heterna och att bekämpa fattigdomen. Avslutningsvis uttryckte han följande 
förhoppning: ”Må ni, lärda kvinnor och män, känna Guds hjälp i det sannas 
tjänst, i er hängivenhet för det goda och er kärlek till det sköna. Må det stora 
Uppsala universitet blomstra i kommande sekler. Gud välsigne er alla!”

I sina memoarer Mitt liv (2009) berättar Martin H:son Holmdahl att påven, 
under uttåget från aulan, i ett enskilt samtal underströk att kyrkan och uni-
versitetet utgjorde två viktiga krafter i kampen mot förtryck. Bara månader 
några månader senare inträffade öststaternas frigörelse, en process för vilken 
påvens inspiration inte saknade betydelse. 

Efter föreläsningen i aulan intog påven lunch i S:t Lars katolska församling, 
innan han begav sig till Gamla Uppsala, där omkring 3 000 människor deltog 
i den mässa han firade i det fria nedanför kungshögarna.
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15 mars 1995

Universitetet återuppväckt

Processionen med studenternas fanborg på väg in i aulan under jubelfesten 1995. 

Uppsala universitet har haft sina glansdagar men också sina perioder av ned-
gång och fall. Under nästan hela 1500-talet låg verksamheten nere. Gustaf 
Vasa hade varken pengar till eller intresse för högre utbildning, och hans söner 
gjorde några tafatta försök att återupprätta universitetet utan att lyckas. När 
Sigismund efterträtt sin far Johan III som kung 1592 anade man oråd, eftersom 
den nye kungen var katolik. För att skydda landet från katolskt inflytande 
bestämde man vid Uppsala möte 1593 att hålla fast vid den lutherska läran. 
En viktig åtgärd var att återuppliva universitetet, så att den studerande ung-
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domen inte behövde resa utomlands för studier – med de faror som hotade. 
Universitetets nya privilegier undertecknades i riksrådet av hertig Carl (se-
nare Carl IX) den 15 mars 1595.

Så den 15 mars 1995 jubilerades det igen i Uppsala, med anledning av 400-års-
minnet av det återuppväckta universitetet. Jubileet bestod av flera inslag, dels 
en högtidsdag på nämnda datum, dels en veckas vetenskapliga symposier.

Högtidsdagen inleddes med ett ”Laudes” i domkyrkan, en som det hette 
i programmet ”högtidlig musikaliskt-sånglikt präglad morgongudstjänst” un-
der ledning av ärkebiskop Gunnar Weman. Därefter följde högtiden i aulan 
med kungaparet, utbildningsministern Jan-Erik Wikström och rader av hono-
ratiores. Rector magnificus Stig Strömholm höll ett välkomstanförande, där 
han liknande högtiden med Disas ankomst till kungens gård, varken klädd 
eller oklädd et cetera. Han lyckades därmed förklara hur man kunde både 
fira och inte fira universitetets grundande, eftersom man arton år tidigare 

Kungaparet i aulan under jubelfesten 1995. Kung Carl Gustaf beskådar innehållet i festskrif-
ten Universitetets bildvärld. Kungen är iförd universitetets hedersmedlemsinsignium, den 
dubbla kedjan med 1924 års Gustaf Adolfs-medalj.
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firat 500-årsjubileum och nu firade ett 400-årsjubileum. Rektor överlämnade 
också jubileumsboken Universitetets bildvärld till kung Carl Gustaf, vilken 
med drottningen deltog i högtiden. Sång och musik framfördes, Allmänna 
Sången sjöng under ledning av Cecilia Rydinger Alin. Högtidsföreläsning hölls 
av professorn i idé- och lärdomshistoria, Gunnar Eriksson, med rubriken 
”Länkar i en kedja: 1595 års privilegier i ett jämförande perspektiv”. Dr Peter 
Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och tillika he-
dersmedlem av Uppsala universitet, tillkännagav en donation på 25 miljoner 
som skulle gå till ett universitetsmuseum samt till vetenskaplig utrustning. På 
kvällen hölls stor bankett på slottet, där kungen höll tacktal.

En rad andra arrangemang hölls samtidigt. Framför allt hölls nio stora sym-
posier, ett för varje fakultet, samt en serie offentliga föreläsningar av fram-
stående inbjudna forskare. Samordnare för symposierna var docent Torsten 
Lindqvist. På Carolina Rediviva öppnades en utställning över ”Hogenskild 
Bielke – ett återuppståndet bibliotek från 1500-talet”. Som nämnts utgavs ett 

Rektor Stig Strömholm talar i aulan under jubelfesten 1995.
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storslaget bokverk, Universitetets bildvärld, med docent Torgny Nevéus som 
redaktör. 

Donationen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gjorde det möjligt att 
omdana Gustavianum till universitetsmuseet Museum Gustavianum, vilket 
invigdes av kung Carl XVI Gustaf i juni 1997. Med hjälp av samma generösa 
donation kunde förberedelser inledas för att utarbeta en fortsättning på Claes 
Annerstedts magistrala universitetshistorik, vilken tillkom 1877–1914 och 
som täckte perioden 1477–1792. De båda första banden i den nya historiken 
utkom 2010.
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11 augusti 1997

Kofi Annan om 
FN:s utmaningar

Rektor Bo Sundqvist välkomnar FN:s generalsekreterare Kofi Annan till Uppsala universitet 
1997. 

På nyåret 1997 efterträddes Boutros Boutros-Ghali av Kofi Annan som FN:s 
generalsekreterare. Drygt ett halvår senare genomförde han ett tre dagar långt 
officiellt besök i Sverige som en del av en rundresa i de nordiska länderna. 
Syftet med resan var att öka stödet för en reformering av FN.

31
1

q



Under Sverigevistelsen besökte Kofi Annan Uppsala för att lägga en krans 
på företrädaren Dag Hammarskjölds grav och för att leda ett seminarium om 
”Nya utmaningar för Förenta nationerna” i universitetshuset. Däremellan in-
tog han lunch med landshövding Jan-Erik Wikström på slottet, varvid han 
uttryckte sin glädje över att få vistas i den byggnad där Hammarskjöld hade 
fått sin uppfostran och lagt grunden till sina värderingar.

Nyfikenheten på den nye generalsekreteraren var stor, och sal X var fylld 
till bristningsgränsen. Temperaturen i lokalen steg till trettio grader, vilket 
inte påverkade talaren. Han framhöll att kampen mot marginalisering och 
socialt utanförskap utgjorde en grundfråga om världen skulle kunna förändras. 
Ojämlikheten utgjorde en av de främsta källorna till konflikter, såväl inom 
olika länder som olika stater emellan. På frågan om hur konflikter skall före-
byggas pekade Annan på betydelsen av att FN förmådde tala med folken i de 
olika länderna; det fungerade inte att endast tala med regeringarna.

Kofi Annan återvände till universitet den 6 september 2001 i samband med 
fyrtioårsmarkeringen av Dag Hammarskjölds död. I samband med detta Upp-
salabesök mottog han Dag Hammarskjöld-medaljen och höll det årets Dag 
Hammarskjöld-föreläsning i universitetsaulan. Flera tusen personer hade den 
gången slutit upp för att lyssna till Annan och aulan fylldes snabbt.

Vid Linnéjubileet 2007, några månader efter sin avgång som generalsekrete-
rare, kreerades Kofi Annan till hedersdoktor vid universitetet.
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1 oktober 1998

Mänskliga rättigheter 
och FN:s ansvar

Mary Robinson mottar den första Dag Hammarskjöld-medaljen av rektor Bo Sundqvist.

Åren 1990 till 1997 var Mary Robinson Irlands president. I april 1997 gästade 
hon för första gången Uppsala universitet under sitt statsbesök i Sverige. Kort 
efter sin avgång utsågs hon till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. 
Ett år senare besökte hon på nytt Uppsala, där hon i universitetsaulan höll 
den första Dag Hammarskjöld-föreläsningen efter inbjudan från universitetets 
rektor Bo Sundqvist och Dag Hammarskjöld-fondens ordförande Lars Anell. 
Dag Hammarskjöld-föreläsarna skall enligt föreskrifterna vara framstående 
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internationella personligheter, vilka i ord och handling har verkat i Dag Ham-
marskjölds anda och därmed bidragit till att skapa en mer fredlig, rättvis och 
miljömässigt hållbar värld.

Under sitt Uppsalabesök nedlade Mary Robinson en krans på Dag Ham-
marskjölds grav, och hon ledde ett seminarium på Dag Hammarskjöld-fonden. 
Hon påpekade att de mänskliga rättigheterna ständigt måste försvaras, ef-
tersom kränkningar av mänskliga rättigheter ofta förebådar konfliktutbrott. 
Samtidigt hade FN begränsade möjligheter att ingripa handgripligen, varför 
exempelvis konflikten i Rwanda kunde eskalera trots att omvärlden tidigt 
uppfångade varningssignaler. Vissa länder tillät över huvud taget inte företrä-
dare för mänskliga rättigheter att bedriva observationer och skriva rapporter, 
varför arbetssättet måste anpassas och bedrivas på annat sätt.

I samband med sitt besök erhöll Mary Robinson dessutom universitetets 
Dag Hammarskjöld-medalj, vilken då utdelades för första gången och som 
därefter har tilldelats alla Dag Hammarskjöld-föreläsare. Medaljen, vars åt-
sida pryds av Dag Hammarskjölds porträtt och levnadsårtal, är gjuten i brons 
och har formgivits av Annette Rydström. Middagen intogs på Södermanlands-
Nerikes nation.

Mary Robinson blev hedersdoktor vid Juridiska fakulteten vid den stora 
jubileumspromotionen vid Uppsala universitet i januari 2000.
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5–6 december 2001

Nobelpristagare i Uppsala

Nobelprisen har många relationer med Uppsala. Dels kommer flera pristagare 
under åren från Uppsala universitet, dels brukar några av det aktuella årets 
pristagare alltid besöka Uppsala. År 2001 högtidlighölls 100-årsjubileet av den 
första prisutdelningen, och det firades även i Uppsala. I aulan hade man in-
bjudit till diskussioner med flera pristagare för att diskutera prisen och natur-
vetenskapen, bland annat under ledning av professor Sten Lunell och Bengt 
Feldreich, som under många år ledde utfrågningen av ”Snillen spekulerar” i tv.

Under den första jubileumsdagen anordnades ett panelsamtal i aulan om ledarskapets och 
vetenskapens roll. I diskussion deltog från vänster Gunnar Tibell, professor emeritus i hög-
energifysik, Tor Sellström, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, Sir Joseph Rotblat, som 
1995 erhöll Nobels fredspris tillsammans med Pugwashrörelsen, Kristine Höglund, dokto-
rand (sedermera universitetslektor) i freds- och konfliktforskning, och Peter Wallensteen, 
innehavare av Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning. Sydafrikas förre 
president F.W. de Klerk, som delade 1993 års fredspris med Nelson Mandela, skulle ha delta-
git men tvingades återvända hem på grund av dödsfall i familjen.
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Bengt Feldreich frågade bland annat vem som var störst av 1900-talets alla 
vetenskapsmän. Den åttiofyraårige Ilya Prigogine (kemipristagare 1977) sva-
rade omedelbart: ”Jag väljer Albert Einstein. Han har påverkat nästan all na-
turvetenskap. Vad du än gör kommer du alltid tillbaka till Einstein.”

Kai Siegbahn, åttiotre år (fysikpristagare 1981) höll med men ville gärna 
nämna ytterligare en person, Lord Rutherford, som gjorde de grundläggande 
upptäckterna av uranets sönderfall. 

Sheldon Lee Glashow (fysikpristagare 1979) sade: ”Jag väljer Marie Curie, 
inte för att hon fick två Nobelpris utan för att hon visade att kvinnor kan bli 
framstående forskare.”

Bland utsagorna om framtiden framhöll Sidney Altman (kemipristagare 
1989) att vi lär oss mer om den mänskliga hjärnan. Det vore en utmaning för 
framtiden, men egentligen vet vi inte vad som kommer att hända om några de-
cennier. Kai Siegbahn återkom till Lord Rutherford. Han påpekade att denne 
1937 sagt att det var omöjligt att få energi ur partiklar. Detta visade sig vara 
felaktigt redan året därpå. Det här visar bara en sak, sade Siebahn: Lita aldrig 
på experter. 

Kai Siegbahn hade också ett budskap till ungdomarna i auditoriet:
”Jag skulle vilja råda er att titta utanför ert eget område. Er kunskap kanske 

kan användas inom något annat område. Många viktiga upptäckter har gjorts 
på detta sätt.”

Bengt Feldreich drog upp ett historiskt perspektiv. Han påminde om att 
Ilya Prigogine fötts i Ryssland 1917, samma år som revolutionen bröt ut. Men 
åttiofyra år senare sitter han här i aulan och diskuterar vetenskapens utma-
ningar inför framtiden. 
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12 december 2002

Fredspristagaren 
Jimmy Carter

Jimmy Carter, USA:s president 1977–81, erhöll 2002 Nobels fredspris för sitt 
arbete med Carter Center, vilket han tillsammans med hustrun Rosalynn 
grundade i Atlanta efter avgången från presidentposten. Redan 1978 kunde 
han ha fått priset tillsammans med Menachim Begin och Anwar Sadat efter 
Camp David-avtalet, men han blev föreslagen efter nomineringstidens utgång.

President Jimmy Carter och rektor Bo Sundqvist på väg in i aulan. 
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Luciauppvaktningen för president Jimmy Carter i aulan. Samtalsledaren Peter Wallensteen 
sitter på hans vänstra sida.
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Några dagar efter att Carter mottog fredspriset framträdde han inför en 
nästintill fullsatt universitetsaula. Det forna presidentparet välkomnades till 
universitetet med mottagning i kanslersrummet och med Luciatåg i aulan. 
Rektor Bo Sundqvist höll hälsningsanförandet, varefter Jimmy Carter talade i 
sjutton minuter. Han uttryckte bland annat tillfredsställelse med sitt fredsar-
bete efter sitt ofrivilliga uttåg ur Vita huset i januari 1981. Han försäkrade att 
arbetet för fred och mänskliga rättigheter inte hade varit någon uppoffring, 
utan något som hade berikat hans liv och gett mycket tillbaka. 

Efter sitt anförande deltog Carter i ett samtal med fyra studenter, un-
der vilket Peter Wallensteen, innehavare av Dag Hammarskjölds professur 
i freds- och konfliktforskning, fungerade som samtalsledare. Diskussionen 
kom att röra frågor som hanteringen av Saddam Hussein och Iraks påstådda 
massförstörelsevapen, USA:s inställning i Mellanösternkonflikten och landets 
embargo mot Kuba. På frågan vilka som Carter själv skulle vilja nominera 
till nästa års fredspris svarade han organisationen Habitat for Humanity, som 
bistår fattiga människor världen över med att bygga bostäder och för vilken 
paret Carter under lång tid hade tjänstgjort som volontärer.

Besöket avslutades med middag i en trängre krets i rektors representations-
våning i universitetshuset, varvid en nymonterad vävd tapet spontant gavs 
namnet ”The Carter Tapestry”.
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23–26 maj 2007

En modern Linnéfest

Minnet av Carl von Linnés födelse 1707 firades både 1807 och 1907 med ståt-
liga fester och promotioner. Naturligtvis skulle en liknande fest hållas 2007, 
och det blev i många avseenden en modern Linnéfest. Många framstående 
forskare kreerades till hedersdoktorer och många honoratiores besökte denna 
högtid som ägde rum den 23 och 26 maj 2007.

Stor uppmärksamhet rönte det japanska kejsarparet, kejsar Akihito och 
kejsarinnan Michiko, som på eget initiativ deltog i firandet. Det var inte första 
gången som paret besökte Uppsala. Redan 1984 hade de som kronprinspar 
gästat Uppsala för att fira Linnélärjungen Carl Peter Thunberg, som 200 år 
tidigare utgav sin berömda japanska flora. De beledsagades båda gångerna av 
svenska kungaparet, kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Rektor Anders Hallberg hälsar gästerna välkomna till högtiden i aulan. På hedersplatserna 
längst fram sitter från vänster landshövding Anders Björck, kronprinsessan Victoria, det 
japanska kejsarparet och det svenska kungaparet.
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Högtiden den 23 maj, Linnés födelsedag, var både universitetets Linnéfest 
och höjdpunkten i det internationella jubileumsåret. Den började med sam-
ling i domkyrkan. Efter kransnedläggning på Linnés grav hölls hälsningsord av 
ärkebiskop Anders Wejryd. Specialkomponerad körmusik av domkyrkoorga-
nist Olle Johansson framfördes i uröppförande av Collegium cantorum. Min-
nesord över Linné hölls av professor Carl-Olof Jacobson, ordförande i Svenska 
Linnésällskapet. Processionsmusik framfördes av universitetsorganist Andrew 
Canning. Processionsringning skedde med Stora domkyrkoklockan.

Den akademiska högtidsprocessionen gick från domkyrkan genom uni-
versitetsparken upp mot universitetshuset. En stor åskådarskara följde tåget 
i det vackra vädret. Inne i aulan hölls så den akademiska högtiden. Rector 
magnificus, professor Anders Hallberg, höll välkomsttal och förlänade kejsar 
Akihito universitetets hedersmedlemsinsignium. Kungen mottog därefter 
universitetets nyinstiftade Linnémedalj och överlämnade sedan ett antal så-
dana till förtjänta. Högtidsföreläsningen hölls av professor Tore Frängsmyr, 
”Carl von Linné – paradoxernas vetenskapsman”. Akademiska Kapellet spe-
lade under ledning av director musices, professor Stefan Karpe. ”Cantus ado-
ratorum”, ett musikaliskt verk för kör, orgel och orkester av tonsättaren Jan 
Sandström till texter av Linné, framfördes i ett uruppförande av Uppsala 
Akademiska Kammarkör och Fyris kammarkör, av Andrew Canning och 
Akademiska Kapellet under ledning av professor Stefan Parkman. Vid ban-

Inträdeskort till Linnéfesten i domkyrkan och universitetsaulan för deltagare i processionen.
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Processionen är på väg upp till universitetshuset efter samlingen i domkyrkan.
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ketten på Uppsala slott på kvällen höll kejsar Akihito ett tal och utbringade 
en skål för Linné.

Vid promotionen den 26 maj kreerades fjorton hedersdoktorer. Följande 
hade utsetts av de olika fakulteterna. Teologiska: Walter Kasper, Rom, kar-
dinal och påvens sekreterare för de kristnas enhet. Juridiska: Christian von 
Bar, professor i Osnabrück, Tyskland. Medicinska: James D. Watson, Nobel-
pristagare och en av DNA-molekylens upptäckare, samt Robert A. Weinberg, 
tumörforskare vid MIT. Farmaceutiska: Bengt Samuelsson, Nobelpristagare 
och professor vid Karolinska Institutet. Historisk-filosofiska: Lisbet Rausing, 
Linnéforskare och vetenskaplig filantrop. Språkvetenskap: Noam Chomsky, 
lingvist och professor vid MIT (absens). Samhällsvetenskap: Kofi Annan, FN:s 
generalsekreterare 1997–2006, och Elinor Ostrom, professor i statskunskap, 
Illinois, USA, senare mottagare av Sveriges Riksbanks pris till Alfred Nobels 
minne. Utbildningsvetenskap: Gaalen Erickson, University of British Colum-
bia, Vancouver, specialist på naturvetenskaplig didaktik, och Douglas Roberts, 
naturvetenskaplig didaktik, Calgary. Teknik-naturvetenskap: Sir David Atten-
borough, välkänd tv-producent, och Jane Goodall, forskare om chimpanserna 
vid Tanganyikasjön i Tanzania, samt Michel Mayor, Genève, astronom som 
upptäckte den första planeten utanför solsystemet.

Promotionsföreläsningen hölls av professor Sven-Erik Brodd, Teologiska 
fakultetens promotor, över ämnet: ”Den mångdimensionella lärdomen – Lin-
néminnet ur ett universitetsperspektiv.” Under Linnéveckan arrangerades en 
rad andra begivenheter, en fest i Botaniska trädgården, konserter, teater, före-
läsningar och diskussioner. Precis som skett hundra år tidigare anordnade uni-
versitetsbiblioteket en Linnéutställning. 

I samband med jubileet utgav universitetet boken Låt inte råttor och mal 
fördärva …, vilken rymde en exposé över såväl universitetets Linnésamlingar 
som det levande Linnéminnet i Uppsala. Huvudredaktör var Anna Sjögren.
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13–14 juni 2008

Tosca i aulan

Uppsättningen av Tosca med olika spelplatser erbjöd en logistisk utmaning för sångare och 
ensemble. 

Under två junidagar 2008 förvandlades delar av Uppsalas historiska kvarter 
till Rom, då Giacomo Puccinis Tosca gavs av universitetet. Initiativet hade 
tagits av Stefan Karpe, och det var också efter hans idé som de tre akterna 
uppfördes på olika platser, nämligen – i tur och ordning – i domkyrkan, uni-
versitetsaulan och Rikssalen på slottet. De tre spelplatserna var tänkta att 
motsvara Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese och Castel Sant’Angelo i 
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Rom vid sekelskiftet 1800. ”Min idé till universitetets Tosca-föreställning”, har 
Stefan Karpe senare skrivit i festskriften till rektor Anders Hallberg, ”var att 
spela opera i befintlig Uppsalamiljö och i stället för att skapa en illusion av en 
lokal flytta artister och publik in i existerande miljöer, vilka överensstämmer 
med scenanvisningarna i partituret.” För regin svarade Wilhelm Carlsson.

Genom att Tosca inte uppfördes i ett särskilt operahus och genom att så-
väl professionella operasångare som amatörer medverkade fick uppsättningen 
en särprägel. Stolarna i aulans ”grop” var borttagna, varför sångarna kunde 
agera på golvet nära publiken med orkestern på själva scenen. I huvudrollerna 
framträdde Emma Vetter (Tosca), Michael  Weinius (Cavaradossi) och Fredrik 
Zetterström (Scarpia).

Publikintresset var stort och biljetterna såldes slut på tio minuter. Även 
bland kritikerna blev föreställningen väl mottagen. Anders Bragsjö talade i 
Upsala Nya Tidning om ”en enastående prestation”, och han tackade Stefan 
Karpe för ett ”storartat musikaliskt genomförande av ett så gigantiskt projekt”.

Satsningen på Tosca gav mersmak. Två år i senare, i juni 2010, skedde en lik-
nande operasatsning, då i form av Giuseppi Verdis Otello. Denna gång genom-
fördes föreställningen enbart i universitetsaulan, men återigen med Wilhelm 
Carlsson som regissör och med Fredrik Zetterström, Michael Weinius och 
Emma Vetter i de ledande rollerna.
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16 december 2011

Rektorsskifte i ny tid

Med ingången av 2012 tillträdde Eva Åkesson befattningen som rektor för 
Uppsala universitet. Hon blev därmed den första kvinnliga rektorn, därtill 
den första rektorn som rekryterats utanför kretsen av universitetets egna pro-
fessorer. Den formella ceremonin ägde rum i en välfylld universitetsaula den 
16 december 2011. Ceremonin för rektorsskiften har en i huvudsak klassisk 
utformning. Av sin företrädare erhåller den tillträdande rektorn universitetets 

Rektor Eva Åkesson håller sitt programtal under rektorsskiftesceremonin den 16 december 
2011. 
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spiror, nycklar, sigill, konstitutioner, studentmatrikel, och den rektorskedja 
som överlämnades som gåva av Oscar II i samband med universitetets 400-års-
jubileum 1877. Kungl. Akademiska kapellet svarar för de musikaliska inslagen.

Att den yttre ceremonin är densamma hindrar således inte att rektors-
ämbetet som sådant har genomgått stora förändringar under årens lopp, inte 
minst efter 1977. I äldre tid var det ett uppdrag som läsårsvis roterade mellan 
universitetets professorer. Före 1840 omfattade mandatperioderna endast en 
termin, varför många professorer kom att vara rektorer vid flera tillfällen. 
Rektorn fungerade som en ledare för universitetets praktiska administration 
tillsammans med räntmästaren och akademisekreteraren. Rektors viktigaste 
uppgift var att i egenskap av ordförande leda konsistoriets förhandlingar och 
att där föredra alla ärenden. Universitetets egentliga ledare och högsta styres-
män var kanslern och dennes ställföreträdare prokanslern, det vill säga ärke-
biskopen.

Med tiden stärktes rektorns ställning. År 1876 infördes en nyordning enligt 
vilken rektor skulle väljas på två år med möjlighet till omval. Förändringen var 
så genomgripande att man i princip kan säga att ett nytt ämbete därmed in-
rättades. Under 1900-talet har mandatperioderna utsträckts i flera omgångar, 
senast 1977 till sex år. Högskolans kraftiga tillväxt och en tilltagande politisk 
detaljreglering har drivit fram andra förändringar, till exempel att konsisto-
riets förhandlingar sedan 1998 har letts av en extern ordförande, inte av rektor. 

I äldre tid var det den avgående rektorn som under skiftesceremonin höll 
ett rektorstal, ett slags verksamhetsberättelse över det gångna läsåret. Längre 
fram har han i stället talat över ett vetenskapligt ämne för att markera sin 
återgång till forskningen. Så sker fortfarande, även om den tillträdande rek-
torns programtal numera är ett minst lika viktigt inslag. Eva Åkesson under-
strök betydelsen såväl av universitetets bredd som dess spets, liksom kombi-
nationen av ”levande tradition och viljan till ständig förnyelse”. Hon betonade 
den akademiska frihetens grundläggande värde, såsom rätten att formulera 
forskningsfrågor, välja vetenskaplig metod och att fritt kunna publicera re-
sultaten. Å andra sidan framhöll hon att begreppet akademisk frihet inte får 
användas som alibi för ”administrativ frihet eller frihet från etiska riktlinjer 
eller elementära umgängesregler på arbetsplatsen”.
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10 september 2012

Globala framtidsfrågor

De politiska, sociala och kulturella universitetsdebatternas egentliga storhets-
tid ligger ett halvt århundrade tillbaka i tiden. Då förvandlades universitets-
huset lärosalar (och ofta aulan) flera kvällar i veckan till arenor för opinions-
bildning och åsiktsbrytningar om allehanda ämnen. Universitetshuset var en 
självklar plats i samhällsdebatten, och kunde erbjuda dåtidens debattörer en 
tilltalande plattform, väl värd en resa från Stockholm och andra städer.

Universitetet har i grunden förändrats under de senaste decennierna, stu-
dentlivet likaså. Nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen sker via nya ka-

Utrikespolitisk studentdebatt i aulan anno 2012. I fokus Linda Nordlund, förbundsordföran de 
i Liberala ungdomsförbundet.
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naler. Följaktligen är det knappast ägnat att förvåna att universitetshuset i det 
avseendet inte spelar samma roll som under de fyra decennierna mellan 1930 
och 1970.

Traditionen har försvagats men den är inte utdöd. Utrikespolitiska fören-
ingen tillhör dem som fortfarande håller den vid liv, och sammanslutningen 
räknas bland landets främsta arrangörer av utrikespolitiska föredrag och de-
batter. I september 2012 anordnades exempelvis en auladebatt kring temat 
”Globala framtidsfrågor” under medverkan av ledande företrädare för de åtta 
riksdagspartiernas ungdomsförbund, nämligen moderaten Erik Bengtzboe, 
centerpartisten Hanna Wagenius, kristdemokraten Aron Modig, folkpartis-
ten Linda Nordlund, miljöpartisten Björn Lindgren, socialdemokraten Mattias 
Kristenson, vänsterpartisten Stefan Lindborg och sverigedemokraten Gustav 
Kasselstrand. Fem av de åtta debattörerna var alumner vid Uppsala univer-
sitet. Som diskussionsledare fungerade Lisa Lindqvist, vice ordförande i ar-
rangörsföreningen. Aulan var inte fullsatt, men de åhörare som slutit upp var 
engagerade.

De utvalda sex debattämnena var i tur och ordning bistånd, miljö, frihet 
och säkerhet på Internet, EU, säkerhetspolitik och världspolitik. Helt nöjd var 
ingen av talarna över den nuvarande utformningen av det svenska biståndet, 
men de flesta var överens om att det kunde bli en positiv kraft om det refor-
merades och effektiviserades.

Rörande klimatet kretsade debatten främst kring frågan om huruvida den 
globala uppvärmningen skulle tvinga fram en sänkning av den materiella stan-
darden eller om detta i stället skulle lösas genom tekniska framsteg. Debat-
törerna delade samma oro över riskerna med ökad övervakning på Internet, 
medan åsikterna gick isär huruvida det var beslutsfattarna i EU eller i Sveriges 
riksdag som bar huvudansvaret. EU-frågan bjöd däremot på större menings-
skiljaktigheter, framför allt mellan dem som ansåg att EU-inträdet hade brutit 
Sveriges geografiska isolering respektive dem som pekade på de stora kostna-
derna och på inskränkningarna av den nationella suveräniteten.

Den världspolitiska diskussionen kretsade främst kring FN:s roll, förmåga 
och organisation. Principfrågan var här densamma som när Ivar Harrie och 
Herbert Tingsten diskuterade moral och utrikespolitik 1956. Flera talare, där-
ibland Hanna Wagenius, framhöll det problematiska med de fem forna stor-
makternas vetorätt i säkerhetsrådet medan andra underströk att tydliga FN-
mandat utgör det enda säkra moraliska rättesnöret.
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