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Sigfrid Siwertz och Uppsala 
Av Conny Svensson

Höstterminen 1901 anlände den nittonårige Sigfrid Siwertz till Uppsala för
att studera vid universitetet. Av brev till föräldrarna i Stockholm framgår
att han genast installerat sig i ett möblerat gårdsrum med adress Öfre
Slottsgatan 13. Den siwertzska familjen var alls inte välbärgad och äldste
sonens vistelse vid akademien innebar före studiemedlens tid avsevärd
ekonomisk uppoffring. Sigfrid var naturligtvis medveten om detta, och i ett
skämtsamt formulerat men till innehållet högst allvarligt brev till brodern
Torkel sommaren 1900 skriver han: ”Obs. skrif i nästa bref till pappa, att
du haft en dröm och att ängeln Gabriel uppmanat dig att skrifva till din
pappa och säga: Låt ynglingen Sigfrid fara till Upsala och fortsätta sina stu-
dier!!!”1 

I brev hem till pappa ”kassadirektören” (även faderns yrkestitel) redogör
Sigfrid noga för vad han behöver, förutom pengar till mat och rumshyran
40 kronor per termin: koppar, fat, spritkök, tandkräm, böcker osv. Fadern
skickar sedlar inlagda i brevkuvert och mottagaren svarar med noggrann
redovisning. För vårterminen 1902 uppgår det förbrukade totalbeloppet till
kr. 235:-.Vid temporär nöd kan det bli extra tilldelning, som när avsända-
ren hoppas med en femtilapp ”rädda ur hungersnöden”. Det är påfallande
att Siwertz i korrespondensen med fadern gärna försöker bagatellisera sin
beroendeställning och penningnöd med hjälp av studentikost raljerande
formuleringar. 

STUDENT OCH FILOSOF 

Den utförligaste beskrivningen av studietiden i Uppsala gav Siwertz långt
senare i minnesboken Att vara ung (1949). Med lätt sentimental nostalgi
brukar memoarskrivande herrar på ålderns höst ofta erinra sig studieåren i
Uppsala, ”den eviga ungdomens stad”. Så ej Siwertz. ”Jag kan inte in-
stämma i den hyllande minneskören. Jag var aldrig ung i Uppsala”, konsta-
terar han (150). Istället upplevde han en ständig ”främlingskänsla”, och det
bästa med Uppsala var tåget till Stockholm. Dit reste Siwertz ofta över

1 Breven till brodern och fadern i Kungliga bibliotekets  handskriftssamlingar signum L 6:98
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Sigrid Siwertz. Foto: Sveriges pressarkiv, RA.
veckosluten och tog därför enligt egen uppgift föga del i det glada nations-
livets fester och ceremonier. Helt overksam i det akademiska livet var han
ändå inte. Han författade en Prolog på vers till skådespelet ”Elfte budet”,
framförd ”vid Stockholms Nations teaterföreställning för de nödlidande i
Norrland å Upsala teater lördagen d. 8 nov. 1902”.2 Dessutom var han med
om en recentiorsfest på Stockholms nation som resulterade i att han upp-
levde sin första riktiga fylla. Sent på natten  befann sig den berusade ny-
komlingen krypande på alla fyra uppför Carolinabacken, tuppade av på
nytt och vaknade därefter i sin säng utan att veta hur han kommit dit.

Studierna i lärdomsstaden bedrevs föga energiskt: ”Egendomligt håglös
hankade jag mig fram inom studieplanens marginaler och mottog inga livs-
avgörande impulser från universitetets stora och berömda humanister”
(156). Den 15 september 1904 blev Siwertz ändå förklarad fil. kand. med
romanska språk (prof. P.A. Geijer), estetik med litteratur- och konsthistoria
(prof. Schück), teoretisk filosofi (prof. K.R. Geijer), nordiska språk (doc.
von Friesen), tyska språket (doc. Lange). Examensintyget är bevarat i Si-
wertz-samlingen på Kungliga biblioteket (signum L 96:34). Visst nöje gav
Henrik Schücks föreläsningar om spansk renässansdramatik, festligt fram-
förda i tidiga gryningstimmar. Drabbad av svår tandvärk och med svullen
kind tenterade Siwertz hemma hos den fruktade professorn som skämtsamt
lät första frågan handla om Molières komedi Den inbillade sjuke.

2 Texten bevarad i Siwertz efterlämnade papper på KB, signum L 96:31
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Det ämne som intresserade Siwertz mest var filosofin, men ämnesprofes-
sorn Reinhold ”Kurre” Geijer gjorde inget djupare intryck.3  Däremot upp-
skattade Siwertz docenten Karl Hedvall, låt vara mer som pedagog än som
filosof förefaller det. Hedvall (1873–1918) disputerade 1906 på en avhand-
ling om ”Humes Erkenntnistheori, och publicerade 1914 en skrift på drygt
200 sidor om ”Fichtes filosofi i förhållande till Kants kriticism”. Han fram-
trädde också som akademisk polemiker i Öppna Bref till professorerna
Hans Larsson och Harald Höffding (Uppsala 1905) med anledning av en
professorskonkurrens i Lund. Efter att ha upplevt motgångar i den akade-
miska världen arbetade Hedvall en tid som korrekturläsare i Stockholm,
men återvände sedan till Uppsala där han begick självmord.4 

Fördjupade filosofistudier bedrev Siwertz dock först då han efter tiden i
Uppsala kom till Paris där han bevistade Henri Bergsons berömda föreläs-
ningar. I Uppsala mötte han inga inspirerande genier, men desto fler ku-
fiska original. Ett belysande exempel var ”Mannen med lampan” som en
höstkväll sågs vandra fram läsande med tjock bok i ena handen och tänd
lampa i den andra. Före honom gick ett stadsbud dragande en kärra lastad
med filosofens sängbolster och andra tillhörigheter. Betraktaren uppfattade
scenen som symbolisk: ”En studentflyttning i bästa Uppsalastil!” (159).5
En ”särpräglad transcendentalist” fann en dag till sin överraskning såväl
universitet som bibliotek stängda. Förfrågningar hos passerande stadsbor
gav gåtans lösning: det var julafton. Filosofen firade genom att på hemvä-
gen i cigarrbod inköpa ett exemplar av skämttidningen Söndags-Nisse.

”Transcendentalismens verklige profet” var enligt minnesboken Att vara
ung just Karl Hedvall. Om honom skriver Siwertz: ”Gud vet om ändå inte
lektionstimmarna hos honom är mitt bästa Uppsalaminne” (161). Under en
ensam sommar sökte Hedvall umgänge med stadens borgerskap, var-
igenom hökare och skräddare tillägnade sig det föraktfulla utropet ”Fy fan,
det är ju empiriskt!” (162). Som original överträffas han väl av den filosof
som uppfann den  s.k. takypoden, en bisarr ”gångmaskin”, med halva hjul
som fästes under fötterna. Denna praktiskt oanvändbara maskin var enligt
Siwertz en utmärkt symbol för den spetsfundigt sterila filosofin i Uppsala:
”Skaparsinnet åt sig självt och hade sin enda glädje i att vädra upp motsä-
gelser” (164). 

I likhet med Strindberg kom Siwertz under studietiden till insikt om sin
framtid. Han skulle bli författare, och i Uppsala skrevs dikterna i debutsam-
lingen Gatans drömmar. Fortsatt vistelse vid akademien framstod därmed

3 Om Siwertz studier i Uppsala och filosofiämnet vid denna tid se Christer Jacobson: På väg
mot tiotalet. Två studier, Uppsala 1961, s. 125 ff.;  Siwertz: Att vara ung, 150 ff.; Carl Frängs-
myr: Uppsala universitet 1852–1916 del II (2010), s.32 ff.
4 Artikel om Hedvall i Svenskt Biografiskt Lexikon av Anders Wedberg
5 Samma scen beskrivs i Jonas och draken (48 f), då med upplysningen att det hela utspelas på
själva valborgsmässoafton
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som meningslös. Han lämnade staden sjöledes, ett stadsbud bar ner hans
koffert till ångaren Fyris I. Siwertz hade då ”en underlig känsla av att fara
bort från en plats, där jag aldrig riktigt varit”(196). I minnesboken kan han
som 67-åring också uttrycka sig mera försonligt: ”Jag har senare i livet rönt
den alldeles oförtjänta äran att bli hedersledamot i Stockholms nation. Och
jag tycker bättre om Uppsala för var gång jag kommer dit. Man blir som
sagt yngre med åren. Nu skulle jag inte ha något emot ett par terminer i
ungdomsstaden” (196).

JONAS OCH DRAKEN
 
I romanen Jonas och draken (1928) utnyttjar Siwertz sina minnen från
Uppsala. Huvudpersonen vistas dock betydligt längre tid i staden, och i
upptakten möter vi honom som flitig läroverkselev och inackorderad i det
s.k. professorskvarteret vid S:t Larsgatan. För avsnittet om Jonas von
Dankvarts forskarkarriär har Siwertz förmodligen kunnat inhämta informa-
tion från studiekamrater med erfarenhet på området, exempelvis professorn
och litteraturkritikern John Landquist. Efter många intriger blir Jonas pro-
fessor i det nya ämnet psykologi. Landquist var från 1936 professor i Lund,
i pedagogik och just psykologi. I romanen skildras Jonas disputation iro-
niskt, och Siwertz själv hade erfarenhet av sådana evenemang i varje fall
sedan han 1906 varit tredje opponent vid Landquists disputation.6 

Romanens beskrivning av det akademiska livet är starkt negativ, men
därmed också föga originell. De flesta professorerna framstår föga oväntat
som lärdomshögfärdiga pedanter och inskränkta fackidioter. Det sterila och
meningslösa framhävs av ett minst sagt kylslaget bildspråk: ”Det är över
Uppsalaluften något arktiskt förtunnat – icke ens punschdoften kan göra
den tydlig” (51). I upptakten är det maj  men ändå isiga vindar och snö.
Skolpojkarna fryser, kastanjeknopparna tycks lida av nagelspricka. Vinter-
stormarna blåser rakt igenom huset där Jonas bor, och om somrarna för-
vandlas universitetsstaden till sömnig småstad utan studenter. 

I romanen beskrivs den gata där studenten Siwertz en gång bodde: ”Övre
Slottsgatan var som en liten insnöad tvärgränd till Vintergatan. Finns det
egentligen något kallare i världen än Övre Slottsgatan i Uppsala! Jonas frös
in i märgen” (65).7 Andra kapitlet har rubriken ”I Laputa”. Därmed liknas
det akademiska Uppsala vid den flygande ö som beskrivs satiriskt i Swifts
berömda roman om Gullivers resor. Där härskar skarpsinniga och lärda ve-
tenskapsmän, karikerat löjliga eftersom de fördjupar sig i problem som inte
har det minsta med verklighetens behov att skaffa. Medlemmar av öns aka-

6 John Landquist: Som jag minns dem, Stockholm 1949, s. 153 ff.
7 Samma gata beskrivs med nästan identiska formuleringar i Att vara ung (161)
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Öfre Slottsgatan 13 i Uppsala, där Sigfrid Siwertz hyrde rum som student. Foto: Sonja Svens-
son.
demi presenterar med stolthet sina forskningsprojekt för Gulliver. En upp-
märksammad avhandling presenterar ett nytt sätt att bygga hus; man börjar
med taket och arbetar sig ner mot grunden. Dock har metoden inte testats i
praktiken. En annan innovatör experimenterar med att förvandla mänsklig
avföring till föda. 

Som aktiv forskare får Jonas von Dankvart uppleva de akademiska fej-
derna och intrigerna, ”utnämningsstridernas stormar”. Han antar därför ett
anbud att bli chefredaktör för en stor tidning i huvudstaden, varigenom han
övergår från teoriskt till praktiskt liv. Efter lärdomens Laputa finner han
sitt nya verksamhetsområde inom Nuet och Aktualiteten. I det avseendet
erinrar karriären om en annan av Siwertz vänner från studietiden, Torgny
Segerstedt den äldre som 1917 lämnade sin professur i Stockholm för att
bli huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.    

I Jonas och draken uppträder också Karl Hedvall i lätt genomskinlig för-
klädnad som filosofen Vergelin (”Vargen”). Identifikationen framhävs ge-
nom att ett par anekdoter om honom senare återanvänds och då tillskrivs
Hedvall i Att vara ung (159 f). En del biografiska detaljer överensstämmer
också. Även Vergelin lämnar akademien för att söka anställning som kor-
rekturläsare i Stockholm, och hans självmord ute i naturen nära Uppsala
går till som i verkligheten. Minnen av Hedvalls undervisning har väl bidra-
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git till beskrivningen av Jonas och Vergelins ändlösa diskussioner, ”en grä-
lande filosofvänskap, icke utan logiska snaror och metafysiska tillhyggen”
(47). Å andra sidan framställs filosofen som autodidakt och enstöring, han
är norrländsk bondson och lever ensam med sina böcker. I själva verket var
Hedvall född i Gävle där fadern var byggmästare, och till skillnad från Ver-
gelin var han gift två gånger i Uppsala.8    

Motsvarighet i verklighetens Uppsala hade också skalden Moberg,
känd som sentimental pekoralist. Han tjänar som hovnarr vid akademiska
dryckeslag: ”Han såg ut som en fet, sorgsen pudel. Det var en evig yngling,
en överliggare utan ålder” (91). Skalden Moberg sägs vara ”hånad och äls-
kad” för sin diktsamling Kungsängsliljorna. Anspelningen kan inte miss-
förstås, samlingen Kungsängsliljor kom ut 1895 och var författad av Ha-
rald Jacobson (1863–1913). Denne var en välkänd figur i sin tids Uppsala
och gav ut åtskilliga diktsamlingar, gärna med botaniska titlar som Fal-
lande blad och Astrar, eller studentikosa  som Upsala är bäst eller Val-
borgseld.

Sedan Harald Jacobson ärvt en ansenlig förmögenhet bosatte han sig i
Rom och levde sina sista år i sus och dus. Anders Österling tillbringade ju-
len 1912 i Rom och mötte där den Bacchusdyrkande festprissen, som likt
en Krösus formligen strödde pengar kring sig. Bara några månader senare
dog Jacobson, och ligger begravd på Protestantiska kyrkogården (Cimitero
Acattolico) i Rom. Här avviker Siwertz genom att låta honom avlida på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.9  

Åren i Italien fick till litterärt resultat samlingen Italia (1909). De flesta
dikterna i den boken har motiv från Florens och Rom och flytten söderut
kommenteras inledningsvis: ”Jag drog från vinterns välde / att söka vårens.
/ Från Mälarstaden ställde / jag färd mot Florentz.” 

ATT MINNAS

Några vänner från studietiden porträtteras i Att vara ung. Om Sven Lidman
meddelas att han kom till Uppsala ”närmast inställd på kansliexamen”
(154). Dessa planer ter sig förvisso överraskande med tanke på Lidmans
senare karriär som demonisk poet och uppburen frikyrkopredikant. 1904
debuterade han med en samling ”grekisk hetärlyrik”, onekligen ett motiv-
val som avvek från tillkomstens miljö: ”Det ekade underligt mot planken
och kåkarna i vårt Uppsala, där hetärväsendet faktiskt var statt i utdöende”
(191). Sigurd Agrell, i ungdomen specialist på att skriva sonetter men se-

8 Anders Wedbergs artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon
9 Om Jacobson i Italien se Jenny Westerström: Den unge Anders Österling. Stockholm 1913,
s. 293 ff. samt Österlings memoarer Minnets vägar. Stockholm 1967, s. 168 ff. 
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dermera professor i slaviska språk i Lund, debuterade 1903 med samlingen
Arabesker. Den originella personen var större än verket skriver Siwertz.
”Den mest regelrätta behärskade kleinkunst och så denna vilda framto-
ning!” (155) 

I Jonas och draken berättas hur huvudpersonen gör en biltur för att återse
det Uppsala han lämnat. Han finner att inget tycks vara förändrat: ”En un-
derlig illusion av att tiden stått stilla och att hans gamla jag satt här och
väntade på honom ” (286). I Att vara ung omnämns en biltur till Uppsala
”något år före första världskriget” (196) tillsammans med en gammal be-
kant från studietiden borgmästaren i Mariefred Gustaf Lindquist, då också
känd som författare under signaturen Mari Mihi. Kanske är det samma bil-
tur som utnyttjats litterärt i olika sammanhang. Känslan av att komma till-
baka och möta sitt ungdomsjag kommer också till uttryck i dikten ”Ett
möte i Uppsala”, i samlingen Minnas (1937, ss. 64–70). 

Diktarjaget har stämt möte med sitt gamla jag i en gränd. Själv är han
desillusionerad och har förlorat ungdomens ljusa framtidsdrömmar, i sin
yngre version bär han på ett kompendium och har ”boktrött främlings-
blick”. På kåserande vers berättas om ett omöjligt möte, de två är alltför
olika att förstå varandra. Texten anspelar på kritiken av det akademiska
Uppsala i Jonas och draken genom att åter aktualisera ”Laputa”, och för-
fattaren anspelar väl också på de filosofiska meningsutbytena med Hedvall:
”Tänk, vilken flykt ändå hos dessa orden, / som ännu intet, intet vägde!”
Den medelålders Siwertz vill finna något gemensamt med den unge nam-
nen i ett under, ”att man är / en annan och likväl densamma, att genom
årens brus vårt jag dock bär / sin skälvande men aldrig släckta flamma!”
Det biter inte på den tvärsäkre ynglingen som svarar med benhårda citat
från Kant. I slutstrofen sammanfattas så mötet som meningslöst: ”När jag
till slut steg upp och tog farväl / var diskussionen så förbålt abstrakt / och
höll sig själv så utmärkt väl vid makt / att min privata gamla orossjäl / var
obehövlig för ett fortsatt gräl.”

SEN ÅTERKOMST
 
Som 85-åring reste Siwertz med hustrun Margot till Uppsala för en dags am-
bitiös sightseeing. Värd var historikern Torsten Burgman (född 1925) som
1965 hade disputerat på avhandlingen Svensk opinion och diplomati under
rysk-japanska kriget 1904–1905. Från 1980 var han verksam vid Historiska
institutionen i Lund. Från Upsala Nya Tidning  medföljde hela tiden repor-
tern Lars Grafström och fotografen Bengt Backström. Resultatet blev en stort
uppslagen och rikt illustrerad artikel i tidningen den 27 maj 1967. 
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Först bar det av till Öfre Slottsgatan 13, i minnesboken Att vara ung be-
skriven som ”en gulmålad tvåvånings träkåk, byggd i vinkel kring en gård
med en staketstump och några buskar av ett världsfrämmande utseende”
(150). Den blivande författaren bodde först i gårdsrum och senare i ”ett li-
tet vindsrum åt gatan med snedskuret tak, spräckt kakelugn, trasmattor som
verkligen förtjänade namnet, ett rankigt furubord fullt av knivjack och
namnristningar samt en spartansk utdragssoffa till nattläger” (150). Här på-
gick nu restaureringsarbete och gården var full av bråte, men Siwertz kon-
staterade förnöjt att den gamla pumpen ännu fanns kvar. Vid den lät han sig
villigt fotograferas. Även på Stockholms nation pågick ombyggnad och
inget var sig likt. V-Dalas nationshus besöktes också, och Siwertz undrade
nyfiket hur Aaltos pampiga bygge kunnat finansieras.

Heldagen i Uppsala var inte enbart ägnad åt det förflutna. Besökarna tog
sig också en titt på de nya studentbostäderna ute på Djäknegatan och Ka-
pellgärdet. Siwertz ville gärna ha besked om den nutida studiefinansie-
ringen, och han förundrades också över att så många studerande är gifta.
Hur går det att förena äktenskap och tentamensläsning, undrade han intres-
serat. Han konstaterar även att nutida studenter förefaller mer målmedvetna
än förr, ”studietakten är säkerligen högre än på min tid”.

Till Gamla Uppsala gick färden med bil, men hustru Margot erinrade om
att man i ungdomen brukade fotvandra dit. Vid Stora torget stannade besö-
karna inför den då nya och häftigt kritiserade fasaden på Tempohuset. Si-
wertz förhöll sig dock oväntat välvillig: ”jag tycker inte det ser så förfärligt
dumt ut. Fasaden skänker väl litet fläkt åt torget, en exotisk orientalisk
touche − så varför inte?” 

Till sin sorg finner Siwertz att legendariska studenthemmet Imperfektum
är borta, desto gladare blir han över att komma till Flustret: ”det är roligt att
restaurangen ändå finns kvar mitt i allt det nya som han har hunnit se under
uppsalavisiten”. Vid Flustret möter han också Allmänna sången, och som
chevaleresk gammal herre har han ”många vackra ord att säga om sällska-
pets söta och fräscha damer”. 

Mot slutet av dagen berättar Siwertz att han som ung student kände sig
”så vilsen och frusen” i Uppsala. Han ville bli författare men allt var ännu
ovisst. En underrubrik i reportaget, direkt citerat från Siwertz, upplyser om
vad som var det bästa med studietiden: ”De nya vännerna blev största be-
hållningen av Uppsala.” Så återvände han till Stockholm efter en majdag
1967 rik på intryck och upplivade gamla minnen, ”i ett förändrat Uppsala
på vilket han ser med en tilltalande brist på nostalgi och sentimentalitet”.
Man undrar vad han skulle ha tyckt om dagens snabbt föränderliga stad.
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SUMMARY 

Sigfrid Siwertz and Uppsala

This essay deals with the Swedish author Sigfrid Siwertz (1882–1970). He lived in
Stockholm, and most of his works are located to the Swedish capital and its archi-
pelago. Here, however, the focus is on his experiences from the old university town
of Uppsala. 
 Siwertz came here to study, and philosophy was the subject that attracted him
most. He felt like a stranger in the small town and its academic world. As a student
he was not very energetic and systematic. His young friends, most of them like Si-
wertz originating from Stockholm, were more important to him. Quite a few of
them were well known in the public world later in life as authors, politicians or uni-
versity professors. Some of them are portrayed in Siwertz’ works, with varying de-
grees of accuracy.
 Siwertz writes about his Uppsala years in the autobiographical Att vara ung,
1949 (Being Young). There all persons are mentioned by their real names, but in the
novel Jonas och draken, 1928 (Jonas and the Dragon) they figure in fictional dis-
guise. The protagonist is a professor who becomes the editor of a big newspaper,
like Siwertz’ friend the famous publicist Torgny Segerstedt. The life of students
and teachers at Uppsala University is described satirically – but not very originally
– as narrow-minded and conceited. 
 At the age of 85 Siwertz visited Uppsala for a day, which was documented by the
local newspaper. At this advanced age the author seemed more well-disposed
towards the town where he did not always feel at home as a young man.
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