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»I döda profeters sällskap»
Tankar kring en nordistisk lundarapsodi

Teleman, Ulf: Nordister och nordistik i Lund – från 1860-tal till 1930-tal.
(Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 73.) 201 s. Lund 2015. ISBN 978-
91-87833-26-7.

Ämneshistorisk reflexion var generellt sett ovanlig inom nordistiken före 1980. Runt
denna tidpunkt kunde man emellertid ta del av två debattinlägg som – utifrån diametralt
skilda tidsperspektiv och med helt olika syften – signalerade något som i efterhand ter
sig som ett genombrott. Lennart Moberg beskrev (1978–79) det dynamiska förloppet
vid junggrammatikens genombrott i Uppsala hundra år tidigare. De kvardröjande effek-
terna av samma skeende hundra år senare skisserades samtidigt av Ingela Josefson
(1978) i en uppmärksammad karakteristik av vårt stora och ärevördiga ämne som en
segt överlevande 1800-talsdisciplin, stelnad i en vetenskapligt steril tradition. Flera föl-
jande debattinlägg utvecklade sedan perspektiven, delvis i ämneshistorisk riktning. När-
mast den fullskaliga historiken nådde väl en större översikt över »den nordiska lingvis-
tikens» historia (Hovdhaugen 2000). Svensk nordistik hade med denna debatt slutgiltigt
passerat den brytpunkt i sin utveckling då det s.k. metaperspektivet – måhända plötsligt
och oväntat – blir intressant. Det var det knappast i äldre skeden, präglade av upprepade
paradigmgenombrott och ständigt nya upptäckter. 

En äldre och större del av ett sådant tidigare skede är temat i Ulf Telemans nyligen
publicerade monografi om professorerna och deras miljö under lundanordistikens första
åtta decennier, eller grovt sett perioden 1860–1940. Ingen heltäckande ämneshistorik
alltså – inte ens en lundensisk sådan – däremot kanske den mest betydande insatsen hit-
tills i genren (alltså utöver den delvis annorlunda upplagda Hovdhaugen 2000). Det ve-
terligen enda till innehåll och format i någon mån liknande som presterats tidigare är en
intressant berättelse om den finländska ämnestraditionen i Åbo och Helsingfors (Lilius
2008). Dagens svenske nordist, lundensare eller inte, bjuds i Telemans text ytterligare
tankeväckande läsning – därtill nöjsam underhållning.

Telemans historiska utgångspunkt är ståndsriksdagens beslut 1858 att inrätta profes-
surer i ett nytt universitetsämne, ägnat modersmålet, i Uppsala och Lund. Ämnet kom,
efter en i vår tids backspegel tankeväckande diskussion, att kallas Nordiska språk –
alltså inte Svenska språket! 

I det inledande kapitlet, rubricerat »Ramverket», skisseras i breda penseldrag några
viktiga milstolpar i epokens akademiska historia i Sverige. Universitetsstatuterna 1852
reglerade professorernas tjänsteåligganden samt fastställde deras fundamentala rätt –
och plikt – att utforma sin undervisning enkom efter sina discipliners vetenskapliga be-
hov, obundna av futiliteter som formella examensfordringar och hänsyn till yrkeslivets
krav. Väsentlig var bara de studerandes utveckling av ett sant vetenskapligt tänkande. I
denna anda formades den humboldtska akademiens själ: forskarens syn på tingen, inte
skollärarens eller ämbetsmannens, bestämde substansen i de lärdomar de studerande
förväntades inhämta. Periodens större nymodigheter nämns och kommenteras: uppdel-
ningen av den filosofiska fakulteten på en humanistisk och en naturvetenskaplig sek-
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tion; kollegialt baserat sakkunnigförfarande vid professorstillsättningar; licentiatexa-
men ovanför kandidatnivån; filosofisk ämbetsexamen för läroverkslärare (fil. mag.); se-
minarieverksamhetens uppdelning på ett lägre och ett högre stadium, med sikte på lärar-
resp. forskarutbildning. Allt i allt handlar det om framväxten såväl av det moderna
svenska universitetets kunskapsideologiska fundament som av det utbildnings- och
examenssystem som i över ett sekel satte den yttre ramen för dess verksamhet. Bådadera
lever i friskt minne hos svenska akademiker födda under förra halvan av 1900-talet, de
må nu ha varit studenter i Lund eller annorstädes i riket.

Det andra kapitlet ägnas studier och undervisning i det nya ämnet. Teleman beskriver
det lärostoff som i den skisserade universitetskulturen mötte den unge nordistnovisen i
föreläsningar, kurser och seminarier. Det var följdriktigt tvärs igenom präglat av ämnets
ursprungliga forskningsinriktning. Denna var på en gång junggrammatiskt och »skan-
dinavistiskt» präglad: ljud- och formhistoria, exemplifierad huvudsakligen i klassisk is-
ländsk text, i sagor, edda och skaldedikt. Också den svenska medeltidens litterära pa-
radnummer, med Äldre Västgötalagen i centrum, var viktiga, medan yngre skedens
språk och litteratur åtminstone i praktiken ägnades ett ytterst förstrött intresse. Effekt-
fullt konfronterar Teleman ett personligt vittnesbörd – lundanordisten David Kornhalls
avskedsföreläsning 1995: »Att studera språk i Lund runt 1950», en mycket livfull och
reflexionsdiger text – med sina egna hågkomster. Kornhall och Teleman minns samma
verklighet och tolkar den nog i grunden på samma sätt, om också med smärre variationer
i upplevelsen. Bakom den distanserat klarögda beskrivningen av ett esoteriskt kun-
skapsideal anar man ändå hos båda såväl fascinationen inför det påbjudna stoffet som
en kanske halvt motvillig respekt: i denna miljö fostrades trots allt generationer av kom-
petenta lärare och dugliga ämbetsmän.

Bokens dominerande tema är periodens fem lundaprofessorer i ämnet. De behandlas
i de båda senare av de fyra kapitlen, rubricerade »Persongalleriet» resp. »Professorernas
forskning», och är i tidsföljd i respektive kapitel: Theodor Wisén (1835–1892), beteck-
nad »grundläggaren»; K. F. Söderwall (1842–1924), »ordboksmästaren»; Axel Kock
(1851–1935), »ljudhistorikern»; Elof Hellquist (1864–1933), »etymologen»; Emil Ol-
son (1876–1937), »den trägne arbetaren i vingården» (det sistnämnda ett något förmins-
kande epitet, som inte helt rimmar med Telemans omdömen i slutkapitlet). 

I det tredje kapitlet ligger fokus på privatpersonerna. Teleman bjuder här på stoff som
man normalt sällan möter i traditionell lärdomshistorisk framställning, och då bara kort-
fattat och en passant. Som källor nämns främst nekrologer, biografisk litteratur och uni-
versitetsarkiv, till en del också material av mer anekdotisk karaktär, allt »läst mellan ra-
derna». I det fjärde och betydligt längre kapitlet bygger framställningen däremot på läs-
ning och värdering av valda delar av de biograferades vetenskapliga produktion. 

Vi möter sålunda den äldste av de fem, Theodor Wisén, som en drivande och duglig
forskningsentreprenör och klarsynt förnyare av undervisningen, en jordnära, synnerli-
gen konservativ, stundom barsk och smått excentrisk herre, besjälad av högstämda
ideal, dock måhända inte helt humorfri. Som forskare var Wisén en pionjär i svensk
textfilologi, kanske ingen förstarangsfigur, dock fullt trovärdig i rollen som »grundläg-
garen» av en modern vetenskaplig disciplin i den miljö han verkade i. 

Efterträdaren K. F. Söderwall, den monumentala medeltidsordbokens upphovsman,
förkroppsligar i mycket Wiséns motsats. Teleman tecknar med lätt, ibland halvt ömsint
ironi porträttet av en extremt timid och socialt tafatt »mammbo» – men också av en
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klarögd språkhistoriker och framför allt en ovanligt skarp lexikograf med väldig arbets-
kapacitet. Läsaren blir varse, med eller utan förvåning, att Söderwalls egen litterära ho-
risont sträckte sig vida utöver medeltiden, liksom att han faktiskt omgav sig med ett icke
obetydligt kontaktnät och anförtroddes centrala funktioner i stora och bestående projekt
i en växande forskningsmiljö på nationell nivå.

Axel Kock, den internationellt ryktbare »stjärnforskaren», behandlas med väl balan-
serad högaktning. Vi möter en privatförmögen hypokondriker, bortklemad från barndo-
men av äldre tanter, självupptagen och inte så lite fåfäng. Sin rang som den svenska ljud-
historiens nestor erövrade han genom mångsidig och skarpsinnig artikulation av det
junggrammatiska paradigmet, utvecklad i en ofantlig produktion. Teleman antyder
pionjärgärningen i kort demonstration av den klara och banbrytande struktureringen av
flera stora klassiska komplex i svensk ljudhistoria: tonaccenterna; vokalharmoni och
vokalbalans; omljud och brytning. Kock satte det mesta av den ljudhistoriska ramen för
samtliga följande forskargenerationers arbete inom fält som språkhistoria, etymologi,
dialektologi och namnforskning. Jämte Adolf Noreen i Uppsala kan han sägas från sin
lundensiska horisont förkroppsliga det svenska universitetsämnet Nordiska språk i dess
mest »klassiska» gestalt. Den nutida nordist som tycker sig någorlunda »kunna sin
Wessén» blir eftertryckligt påmind om att det han/hon i verkligheten »kan» nog är
mindre Elias Wessén än en till hanterligt format kondenserad Axel Kock. Själve Noreen
kan då stundtals te sig förpassad till något av en sekundärposition. Samtidigt framhåller
Teleman det tidsbundna och i dag passerade i Kocks tänkande. Det är också mycket –
bl.a. bristen på fonetisk precision i resonemangen kring språkljud, liksom frånvaron av
kvantitativ dokumentation av observerade data: bruk av statistik i språkforskningen till-
hörde då fortfarande framtiden. Senare landvinningar i ljuset av andra sätt att teoretiskt
och metodiskt angripa samma materier framstår därmed i skarpare relief. 

Inför Elof Hellquist – känd hos en bredare allmänhet väl främst som den grundlärde
upphovsmannen till den stora ordbok som alltjämt är standardverket i svensk etymologi
– har Teleman, förefaller det nog, haft svårast att uppbåda den solidariska förståelse som
han annars lyckas så väl med. Hellquist framstår här i föga tilltalande dager: grinigt kon-
servativ, rentav aggressivt reaktionär (»antimodernist» med Telemans mer hovsamma
ordval), som examinator småsint och elak. Även i bilden av den obestridligen habile
forskaren framträder dragen av låsning vid fixerade tankemönster, liksom en viss sum-
marisk raskhet i behandlingen av svåra problem i namnforskning, ordbildning och ety-
mologi. Hellquists djupa och breda lärdom och hans etymologiska skicklighet erkänns
dock. 

Porträttet av Emil Olson är varmare: »en trög och vänlig farbror i vattentäta galo-
scher», det tycks vara den etablerade bilden bland dem som kände denne trygge urskå-
ning, och den bekräftas väl i bilden av privatmannen. Men också forskaren tecknas med
betydande respekt: Emil Olssons förklaringar till framväxten av fenomen som den
tredje svaga verbkonjugationen (nå – nådde – nått) och den som anaforiskt pronomen,
liksom hans försök att revidera dateringen av medeltidsdikten Flores och Blanzeflor
(som han gav ut), har alla med rätta kritiserats eller tillbakavisats, men Teleman ser ändå
Olssons insatser som kvalificerade och dristiga incitament till »spännande diskussion». 

Teleman är som sagt solidarisk med sina biografiska objekt, utan att hemfalla åt nek-
rologpanegyrik. Den konsekventa fördelningen på personen och gärningen, avhandlade
i två separata kapitel, är ett lyckat grepp. Någon otillbörlig »nyfikenhet» bakom det
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tredje kapitlets personfokusering – Teleman uttalar själv visst bekymmer på den punk-
ten – kan i varje fall anmälaren inte se. Porträtten är utförda med en tilltalande blandning
av värme och humor, insikt och distans. Var och en av de fem lärda herrarna framstår i
läsarens samlade upplevelse i ganska magnifik helfigur.

Mellan gamle Wisén och oss skiljer ett drygt århundrade, en tidrymd som i denna liv-
fulla personkavalkad blir påtaglig. Samtidigt kan den kännas mycket kort. Efter avslutat
umgänge med de »döda profeterna» i Telemans tredje kapitel tycker man sig verkligen
ha fått vistas en liten stund i ett sällskap som, om också sedan länge förpassat till skug-
gorna, ändå på något svårbestämbart sätt verkar förunderligt bekant. Intrycket betingas
givetvis till icke ringa del av den prägling som dessa figurers vetenskapliga verk avsatt
i den traditionellt fostrade nordistens inre värld. I anmälarens fall förstärks upplevelsen
av minnena från en med Kornhall och Teleman en gång länge delad lundamiljö. Men
frågan är om sådant räcker för att förklara igenkänningseffekten. Sannolikt speglas i
denna brokigt sammansatta lundensiska professorskvintett, komponerad av slumpen,
inte så litet av andan i hela periodens akademiska kultur – i Sverige, kanske i Norden,
rentav i Europa.

Bara med lätt hand berör Teleman en famös affär kring förra sekelskiftet. Historien
kastar onekligen en av de kallare skuggorna över den lilla lärdomsstadens gemytliga
idyll. På 1970-talet avslöjades en omfattande sentida manipulation i en isländsk medel-
tidshandskrift (den s.k. stockholmska homilieboken). Texten hade utgivits hundra år ti-
digare av Theodor Wisén. Utgivarens akribi kritiserades i samtiden skarpt av Wiséns
lärjunge Ludvig Larsson. Tydligen har »någon» (Telemans formulering) i efterhand
omintetgjort underlaget för Larssons kritik genom att, med eget bläck, helt fräckt »kor-
rigera» själva handskriftsdokumentets språkform på de aktuella textställena, i överens-
stämmelse med utgåvans läsningar. Skuldfrågan i saken må vara oklar, intressefördel-
ningen är det inte. Tilltaget räddade på sin tid Wiséns professorliga anseende; för den
unge Larsson omöjliggjorde det sannolikt en fortsatt akademisk karriär. Teleman berät-
tar om, citerar t.o.m. utdrag ur, den hätska slagväxlingen mellan Wisén och Larsson.
Den postumt avslöjade manipulationen nämns däremot bara i det fjärde kapitlet, under
den lakoniska beteckningen »en sorglig final» – med de adekvata referenserna för vi-
dare information i saken men utan synliga konsekvenser för personteckningen. Läsaren
får döma själv, tycks Teleman ha resonerat. Det är förstås en korrekt hållning. Och ändå:
i kategorin akademiska justitiemord hör ju fallet Wisén–Larsson, ännu efter mer än
hundra år, faktiskt till de ruskigare.

Telemans berättelse om dessa fem professorer och deras miljö tecknar lundaversio-
nen av den »andra guldåldern» i vår disciplin. Den första är med ett sådant synsätt den
karolinska på 1600- och det tidiga 1700-talet. I den har både uppsala- och lundanordi-
stiken ytterst sina rötter. Vi ser nu med förväntan fram mot lika inspirerande skildringar
av vårt ämnes liv under nordligare luftstreck. 

Nordistikens historia är inte längre oskriven. Färdigskriven blir den aldrig.
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