
95

Att förvalta ett arv – Dissertationerna på 
Södertörn, nylatin och exemplet Harald 
Vallerius

Peter Sjökvist 

Dissertationerna utgör ett ganska udda inslag i sin synnerligen moderna om-
givning. De flesta lär redan vid ett första besök på Södertörns högskolebib-
liotek lägga märke till hyllorna med glasdörrar på entréplanet, bland datorer, 
kursböcker och studenter, allt inramat av en fantastisk arkitektur. Bakom 
glaset skymtar i nuläget rader av slitna pappband, eller enklare häften, som 
tillsammans tar upp åtskilliga hyllmeter. För den som undrar, när de första 
tankarna på sekelgammalt damm och maläten lump måhända har passerat, 
ger en tillfällig märkning på hyllornas sidor besked.  

Som regel har dessa äldre dissertationer (det rör sig om avhandlingar från 
1600-, 1700- och 1800-talen) framlagts vid svenska lärosäten – de från Upp-
sala utgör den klart dominerande kategorin – men undantag finns det gott 
om. Förutom dem som ventilerats vid utländska akademier finns bland annat 
synodalavhandlingar, gymnasieavhandlingar och likpredikningar. En snabb 
blick på materialet visar också att de huvudsakligen står uppställda efter 
lärosäte och preses, det vill säga efter namnet på den professor som preside-
rade vid själva disputationen, det namn som vanligen också blev kraftigt 
framhävt på själva titelsidorna. Att antalet exemplar måste vara stort kan 
man gissa sig till, men mycket längre än så kommer man förmodligen inte 
från fel sida glasdörrarna, så att säga.  

Vad man möter om man öppnar dessa dörrar är en veritabel guldgruva – 
knappast i första hand i ekonomiskt eller antikvariskt avseende, men intel-
lektuellt!1 Här finns samlade rester från flera hundra års akademiska mödor. 
Framsteg och bakslag, nyare vetenskapliga insikter och rön har blandats med 
allt ifrån vardaglig kunskap till andefattiga rabblanden av skolastiska spets-
fundigheter. Förekomster av alster av det senare slaget har under lång tid 
varit bestämmande för synen på dissertationerna som genre, men likväl har 

1 Under arbetet med föreliggande uppsats har jag vid många tillfällen fått diskutera relevanta 
frågor på området med prof. Hans Helander, fil. dr Krister Östlund och fil. dr Urban Örne-
holm. Jag tackar dem alla. 
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starka röster länge argumenterat för en uppgradering av deras värde.2 Vi 
skall möta ansatser av det senare slaget längre fram i föreliggande uppsats. 
Min avsikt är att med ett eget avslutande exempel från det sena 1600-talets 
Sverige försöka ansluta mig till detta läger. Först dock några fler ord om 
dissertationer i allmänhet, och några nedslag i just Södertörns dissertationer. 

Samlingen i stort … 
Det räcker med att ta ut volymer ur hyllorna lite på måfå för att snabbt få en 
uppfattning om materialet.3 Det första som slår den som ser dissertationerna 
är förmodligen att de för det mesta är betydligt tunnare än de som vi är be-
kanta med från idag. Faktum är dock att de kan skilja mycket i omfång. De 
minsta är på bara ett par sidor, medan de finns som omfattar långt fler än 
hundra. 

Sedan är det titelsidan. Vi behöver inte se på alltför många exemplar för 
att märka att denna som regel innehåller vissa bestämda uppgifter, men att 
dess utformning även varierar med tiden i viss mån. Alltid står där ett slags 
titel, som åtminstone någorlunda anger vad skriften behandlar. Därefter föl-
jer uppgifter om vilken fakultet vid vilket lärosäte som godkänt ämnet för 
offentlig ventilering, namnet och titlarna hörande till disputationens preses, 
respondentens4 namn och (oftast) nationstillhörighet, samt tid och plats för 
disputationen. De sistnämnda har inte sällan ändrats eller fyllts i för hand av 
dissertationens ägare. Utöver denna information finner vi ofta, men långt 
ifrån alltid, vissa andra element. Dit hör exempelvis epigrafen, överst på 
sidan, med en invokation av Gud eller Jesus, och angivelserna av om dispu-
tationen sker för gradens vinnande (pro gradu) eller för övnings skull (pro
exercitio). Titelsidans utformning har för övrigt att göra med det faktum att 
det länge var den muntliga disputationen som var det primära i samman-
hanget (se vidare nedan). Sidan utgör därför ett slags publik kungörelse, eller 
inbjudan, med information om den förestående disputationen, snarare än en 
reguljär boktitel. I själva verket är detta en reminiscens från den tid då såda-
na uppgifter anslogs offentligt.5

2 Jfr Östlund 2007, s. 151. 
3 Vad gäller själva disputationsakten och dissertationsupplagornas storlek, se Östlund 2000, 
s. 14 ff., och Östlund 2007. Disputationsförfarandet skildras också i Sellberg 1972, s. 68 ff. 
Alltjämt är också Johan Hinric Lidéns förteckning Catalogus disputationum (1778–1780) och 
Gabriel Marklins fortsättningar Catalogus disputationum … Lidenianus continuatus (1820) 
och Catalogus disputationum … Lidenianus iterum continuatus (1856) oumbärliga hjälpme-
del vid arbete med det svenska dissertationsmaterialet.
4 Dissertationer finns dock där ingen respondent står angiven. 
5 Jfr Horn 1893, s. 51 och 82 f. Horn varnar på det senare stället också för alltför djupsinniga 
tolkningsförsök, bland annat i författarfrågan, enbart utifrån titelsidans yttre formalia. 
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Exempel ur Södertörns högskolebiblioteks samlingar. Harald Vallerius lade fram 
sina teser om ljudet under Andreas Norcopensis’ presidium på förmiddagen den 4 
november 1674 i Uppsala. Dissertationen trycktes i Stockholm av Nicolaus Wan-
kijff. 
Foto: Maria Magnusson 
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Vidare ingår inte så få dissertationer såsom delar i större verk med löpande 
paginering. Huvudtiteln är då gemensam, men på varje nytt dokument avvi-
ker delnummer, respondentens namn och datum för disputationen givetvis.6

Företeelsen blir betydligt vanligare under 1800-talet, men förekommer även 
i tidigare material. I en del fall har sådana i efterhand försetts med en gemen-
sam titelsida och givits ut för försäljning som just ett verk. Nyemission kal-
las denna företeelse enligt bibliografisk terminologi.7

Dissertationernas format är vanligen kvarto (4:o) eller oktav (8:o), men 
precis som med allt annat tryck från handpressperioden, ger dessa beteck-
ningar ingen precis beskrivning av den aktuella storleken. Vad de refererar 
till är hur många gånger tryckarken har vikts. I 4:o har de vikts två gånger, 
och i 8:o tre. Beroende på hur stora tryckarken i fråga var, och i vilken ut-
sträckning kanterna blivit beskurna, kan storleken därför variera kraftigt. 
Vanligen är givetvis 8:o mindre.  

Men framför allt: nästan alla dissertationer är författade på latin. Enligt 
gjorda beräkningar finns nästan 25 000 bevarade dissertationer från svenska 
universitet under perioden 1600-1855. Av detta antal är cirka 90 procent 
skrivna på det gamla romarspråket. Det är faktiskt inte förrän på 1850-talet 
som de svenskspråkiga dissertationerna blir fler till antalet än de på latin.8

Det stora undantaget gäller ämnet ekonomi, där svenska som regel är språ-
ket. Detta gäller dock inte de dissertationer som lades fram i Uppsala under 
den borgströmianska professorn i ämnet.9 Dissertationsmaterial på svenska 
finns också från flera tillfällen då kungligheter närvarade vid disputationen i 
fråga, eftersom dessa knappast förväntades behärska latin.10

När det gäller samlingen på Södertörn så har den givetvis sin egen histo-
ria, och de spår den lämnat i materialet är många.11 På en hel del volymer 
finner man naturligt nog Nordiska museets namn, eftersom det var denna 
institution som i slutet av 2003 donerade dissertationerna till Södertörns 
högskolebibliotek. Fram till dess att den nya biblioteksbyggnaden stod färdig 
förvarades de dock i Kungl. bibliotekets depå i Bålsta, och först på våren 

6 Se exempelvis den serie dissertationer framlagda under Carl Henrik Bergstrand med den 
gemensamma titeln Chirurgiska iakttagelser (1842–1848) i inte mindre än 28 delar (förteck-
nade i Marklin 1856, I, s. 14 f.). Biblioteket på Södertörn äger exemplar av åtmintone 23 av 
dem.
7 Jfr Gaskell 1972, s. 315 f. och på svenska Du Rietz 1999, s. 168 f. 
8 Örneholm & Östlund 2000, s. 180 ff. Jfr Lindberg 1984, s. 99 ff. 
9 Lindberg 1984, s. 28, och 2006, s. 123. Se även Liedman 1986, i synnerhet s. 117 ff. En 
redogörelse för de viktigaste argumenten för latinet som vetenskapens språk återfinns i Lind-
berg 1984, s. 79 ff. 
10 Se exempelvis de Theser som ventilerades den 19 mars 1788 i den större gustavianska 
lärosalen vid Uppsala universitet med Daniel Boëthius som preses och Gustaf Stuart som 
respondent (UU Boe 1051 Inb. 5/52, Marklin 1820, I, s. 23 f.). Närvarande vid tillfället var 
kronprins Gustav Adolf (sedemera IV). Jfr Lindberg 2006, s. 119. 
11 I följande stycken bygger uppgifterna i stor utsträckning på de efterforskningar i samlingens 
historik som för internt bruk utförts av f.d. enhetschefen vid biblioteket fil. dr Elisabet Sand-
ström. 



99

2005 kom de till Södertörn. Från det att Nordiska museet genom köp hade 
förvärvat samlingen vid förra sekelskiftet, när verksamheten omfattade nor-
disk kulturhistoria i bredare bemärkelse än idag, hade prioriteringarna nu 
hamnat på annat material, och dissertationerna skänktes helt sonika bort.  

Före den ungefär hundraåriga vistelsen i Nordiska museets lokaler hörde 
dissertationssamlingen hemma på Uplands nation i Uppsala. Också denna 
proveniens har lämnat otaliga spår, både i hela volymer och på enskilda dis-
sertationer. Ett exempel bland många är det för det tidiga 1700-talet karaktä-
ristiska halvpergamentband med turkmarmorerat överdragspapper och 
blåstänkta snitt (UU Ben 1042), som innehåller en nyemission av ett antal 
dissertationer framlagda under Eric Benzelius d.ä. med titeln Exercitationes 
theologicae in vitas patriarcharum Abrahami Isaci Jacobi (teologiska öv-
ningar över patriarkerna Abrahams, Isaks och Jakobs liv).12 På innersidan av 
pärmen till bandet, som är en ovanlighet i samlingen, står att läsa ”Uplands 
nat. bibliothek”.  

Till Uplands nation hade dissertationerna i sin tur kommit på flera sätt. 
Dels skedde det genom en donation av mer än 20 000 exemplar från en pri-
vatperson, nämligen från kyrkoherden i Häverö J. G. Höjer (1798-1874), 
enligt en uppgift i en katalog över nationsbiblioteket från 1846.13 Dessutom 
hade det redan 1734 beslutats att varje landsman som disputerade skulle 
lämna ett exemplar av sin dissertation till nationsbiblioteket, och andra 
mindre donationer från landsmän ökade också sakta men säkert storleken på 
samlingen.14 Vid åren runt sekelskiftet ledde sedan troligen ekonomiska svå-
righeter fram till beslutet att samlingen skulle säljas. Nordiska museet för-
värvade den i alla fall för en nätt summa av 2 000 kronor.15 I museets Medde-
landen från 1899 och 1900 finner man sedan uppgiften att dess bibliotek 
inköpt 19 000 avhandlingar från Uplands nation i Uppsala.16

Vid denna tidpunkt i samlingens historia dyker alltså ytterligare en upp-
gift om det ungefärliga antalet exemplar upp, tidigare mötte vi siffran 
20 000. Den slutgiltiga uppgiften om antalet dissertationer i dagens samling 
på Södertörn lär komma när det för närvarande pågående katalogiseringspro-
jektet har fullbordats. Preliminära beräkningar har dock lett till en betydligt 
lägre siffra. Till saken hör att de varierande uppgifterna om antalet exemplar 
i viss mån kan bero på hur man väljer att räkna dem som ingår som delar i 
större verk.

12 Själva dissertationerna är förtecknade i Lidén 1778, I, s. 58. 
13 Sahlin 1846, förordet. 
14 Lewenhaupt 1877, s. 111. Ytterligare detaljer i samlingens historia finner den som så öns-
kar i Uplands nations arkiv från denna tid. Detta förvaras numera i handskriftssamlingarna vid 
Carolina rediviva i Uppsala. 
15 Carlsson 1915, s. 220 f.  
16 Meddelanden från Nordiska museet 1899 och 1900 (1902), s. 103.  
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… och de enskilda exemplaren 
Katalogiseringen av dissertationerna kommer självfallet att ge besked om 
väldigt mycket mera. Förutom de uppgifter på dokumentnivå som är de 
gängse i all nutida katalogisering av äldre tryck, det vill säga uppgifter om 
upphovsmän17, medarbetare, titel, tryckare, tryckort, omfång, etc., registrerar 
projektet även en viss exemplarspecifik information i katalogposten. Det kan 
gälla det enskilda exemplarets proveniens (inte sällan finner man ett namn 
skrivet för hand på titelsidan, ofta som dedikationer), eventuella typografiska 
skillnader gentemot andra katalogiserade exemplar av samma dokument, 
skillnader i omfång, förekomster av handskrivna anteckningar på titelsidan, i 
marginaler eller på interfolierade blad, etc. 

I volymerna UU Bob 1038 och 1039 finns exempelvis ett flertal interfoli-
erade dissertationer med rikliga handskrivna anteckningar, framlagda under 
Andreas Boberg (1678-1756), huvudsakligen i ämnet gammaltestamentlig 
exegetik. I sådana fall kan man på ett närmast oöverträffat sätt se hur en 
läsare för flera sekler sedan uppfattat och förhåller sig till en viss text. Den-
nes egna kommentarer står ju bredvid. 

Bland enskilda dissertationer med intressant proveniens kan vi lägga mär-
ke till ett flertal som ägts av Emanuel Svedberg (sedermera Swedenborg), 
bland annat de som fått signa UU Arr 1021 Hft. 23/27 och UU Bil 1037 Hft. 
9/9. De blir pusselbitar, om än mycket små, i arbetet att försöka förstå vad 
som format en av vårt lands största och mest kända personligheter. 

Dessutom har enskilda band, oftast innehållande ett stort antal dissertatio-
ner, sin alldeles egen historia. På UU Boe 1050 har på främre pärmens insida 
den tidigare ägaren Matthias Floderus18 skrivit sitt namn för hand. På bakre 
pärmens insida finns dock en anteckning i blyerts, troligen skriven av en 
tjänsteman på Nordiska museet: ”Från Skansen 9/11 1923 (funnen i en lår).” 
Även om de flesta av volymens dissertationer är dupletter till exemplar i 
andra volymer, och därför inte tillförde särdeles mycket nytt, påminner den 
oss om att en samling sällan är statisk. 

17 Frågan om vem av preses och respondent som verkligen författade de enskilda dissertatio-
nerna förbigår vi i detta sammanhang. Det finns knappast något generellt giltigt svar att ge, 
även om preses oftast får antas ha haft störst betydelse för idéinnehållet (jfr Horn 1893, 
s. 51 ff., Lindroth 1975, II, s. 32, och III, s. 32, samt Lindberg 1984, s. 46, 1990, s. 168 ff. 
[med vidare referenser på s. 212] och 2006, s. 120 f.). Vid katalogiseringen anges dock som 
regel preses som huvudupphov och respondenten som medarbetare (jfr Horn 1893, s. 61), 
åtföljda av de respektive funktionskoderna för thesis advisor och dissertant.
18 Denne Matthias Floderus (1766–1822) var teologie doktor och själv preses vid fyra disputa-
tioner. Han ägde en betydande boksamling, i vilken ett stort antal dissertationer ingick. Mark-
lin hänvisar regelbundet till Floderus’ samling i sin förteckning, och omnämner ägaren i dess 
förord (Marklin 1820, s. II och 83). 
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Exempel ur Södertörns högskolebiblioteks samlingar. Natanael Rydelius försvarade 
ett antal teser om tonarterna under Harald Vallerius’ presidium på förmiddagen den 
24 april 1686 i Uppsala. Dissertationen trycktes i Uppsala med Henric Curios slitna 
typer. 
Foto: Maria Magnusson 

En inte ovanlig företeelse är vidare att dissertationerna har förblivit inte bara 
olästa, utan till och med osprättade. Sådant dokumenteras givetvis inte i ka-
talogposten. Meningen är ju att de skall läsas, och om behovet uppstår kom-
mer tjänstgörande bibliotekspersonal få ta till kniven. Men det ger ju ändå en 
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viss tröst, att det inte är bara i vår tid som akademiska avhandlingar stundtals 
kan få vänta många år på sina rätta läsare. 

Varför läsa dissertationer? 
De osprättade exemplaren leder osökt in på frågan om vad dissertationerna 
har att ge idag. Som antyddes ovan har materialkategorin som helhet ofta 
blivit styvmoderligt behandlad. Exempelvis blev resultatet ytterst varierande 
i en anspråkslös enkätundersökning som genomfördes av Södertörns högsko-
lebibliotek inför katalogiseringsprojektet. Informanter var flera av de största 
svenska biblioteken med äldre dissertationer i sina bestånd. Medan de fanns 
som beskrev materialet som dött, av litet intresse och mycket sällan efterfrå-
gat, hävdade andra den direkta motsatsen. Skillnaderna i beskrivningarna av 
söktrycket motsvarar de varierande attityderna till dess innehåll, skulle man 
kunna anta. 

Men att det i dissertationerna finns både värdefullt och värdelöst är i sig 
inget argument för någonting. Så är det med det mesta. Sten Lindroth formu-
lerade det som väl måste utgöra själva grunden till en bedömning av deras 
samlade värde. Här skall ett ganska långt, men mycket talande stycke ur 
hans svenska lärdomshistoria citeras:  

Med disputationerna övertogs på ont och gott ett arv från den skolastiska me-
deltiden, som vid 1600- och 1700-talens svenska universitet skulle slå ut i ri-
kare blomning än kanske någon annanstans. I stormaktstidens Uppsala dispu-
terades väldeligen, inte bara med tanke på en avslutande lärdomsgrad. […] 
Man disputerade för övnings skull (pro exercitio) eller för magistergrad (pro 
gradu), i båda fallen med en akademisk lärare som ansvarig preses. […] Den 
samlade massan akademiska avhandlingar eller dissertationer från stormakts-
tidens svenska universitet är av oskattbart värde för forskningen. Bara undan-
tagsvis var de självständiga eller bjöd på vetenskapliga nyheter, nästan alla 
återgav och diskuterade gängse lärosatser ur den godkända litteraturen. Dis-
putationen skulle bara visa, att respondenten hjälpligt behärskade tidens ve-
tande och på gott latin kunde försvara sig mot kniviga inkast. […] Men just 
genom att troget återspegla härskande tankar och värderingar i den akade-
miska miljön ger avhandlingslitteraturen den bästa tänkbara bilden av tide-
varvets vetenskapliga kultur.19

Ett par korta kommentarer krävs till detta. För det första hade alltså disputa-
tionsförfarandet medeltida rötter, men praktiken att trycka dissertationer 
utvecklades senare. Dels krävdes för detta givetvis boktryckarkonsten, dels 
var och förblev själva disputationen en viktig del av det hela. Dissertationer 
var egentligen bara disputationsmaterialet satt på pränt. Men dessutom ut-
gjorde de ett forum där diverse mecenater och inflytelserika personer kunde 

19 Lindroth 1975, II, s. 30 ff. 
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tackas och lovprisas. Gratulationer till respondenten från dennes vänner är 
också vanliga. Därtill kom att dissertationerna kunde fylla en funktion i un-
dervisningen, vilket de rikliga anteckningarna i flera av Södertörns exemplar 
också vittnar om. Vetenskapliga, sociala och pedagogiska aspekter samver-
kade således när bruket att trycka dem växte fram.20 Likväl var dissertatio-
nerna underordnade den formella disputationen i betydelse, och universiteten 
var avsedda för undervisning i det man redan visste, snarare än för forsk-
ning. Dessa fakta måste man ständigt ha i åminnelse om man vill kunna be-
döma materialet på ett rättvisande sätt. 

För det andra var det till skillnad från idag endast i de högre fakulteterna, 
det vill säga teologiska, juridiska och medicinska, som disputanterna blev 
doktorer. I den filosofiska var magistergraden den högsta ända fram till 
1852.21

Nu åter till Lindroth. Som denne påpekar i citatet kan vi i dissertationerna 
alltså se vad tidigare århundraden visste och hur de resonerade, och då blir 
talet om bristande vetenskaplighet i många fall mindre intressant. Vi får räk-
na med både högt och lågt, och det senare kan vara lika värdefullt som det 
tidigare. Erland Sellberg var inne på motsvarande tankar redan 1972: 

Är vetenskapshistorikern ute efter nya originella idéer och genomarbetade sy-
stem, har han inte mycket att finna i dissertationsmaterialet. Utgår man där-
emot från vad dissertationerna verkligen speglar, den allmänna vetenskaps-
uppfattningen, världsbilden, människosynen, historieuppfattningen, kun-
skapsideal etc., kan också det svenska dissertationsmaterialet erbjuda lär-
domshistorikern och idéhistorikern väsentliga forskningsuppgifter.22

Faktum är dock att vi finner liknande argument för dissertationernas värde 
redan i deras egen samtid. Mot bibliotekarier som struntade i att katalogisera 
denna typ av skrifter, vilket tydligen var ett problem även då, vände sig Jo-
hann Henric Hottinger redan 1664. De begår ett uppenbart misstag, menade 
han, eftersom: 

… mycket kan, enligt min bedömning, utvinnas ur dem, dels eftersom de har 
förvärvat ett offentligt anseende genom de offentliga disputationerna, dels ef-
tersom många, även de mest lärda männen, inte har velat bli berömda i skrif-
ter av annat slag, dels eftersom det ’samlade bästa’ och andras omfattande re-
sultat där framlägges på ett kortfattat och lättillgängligt sätt, dels slutligen ef-
tersom de roar en hel del genom sin angenäma brokighet. De tillhör alltså 
bibliotekens bestånd i varje avseende …23

20 Lindberg 2006, s. 119 f. och 125. 
21 Sellberg 1972, s. 66, och Lindberg 2006, s. 116 ff.. 
22 Sellberg 1972, s. 83. Jfr s. 65 f.: ”För den som vill studera vetenskapens utveckling i Sveri-
ge alltifrån dess begynnelse, måste det likafullt höra till det mest angelägna att studera de 
akademiska läroproven.” 
23 Et hic naevus in iis potissimum est conspicuus, qui in recensione Bibliothecarum Disputa-
tiones omittunt Exercitia Academiarum et Scholarum publica; cum tamen illis meo judicio 
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Vad som gör dissertationerna så intressanta är alltså just deras representativi-
tet, det att de ofta innehåller kompilat av redan kända fakta. Men här finns 
ytterligare en aspekt att poängtera: det är den senaste tidens idéer som ut-
trycks i dem. 1600- och 1700-talen är dynamiska sekler, och dissertationerna 
befinner sig i den meningen i forskningsfronten. De avspeglar epokens stän-
digt förädlade och växande kunskaper. Om man alltså förbigår disserta-
tionsmaterialet i den nutida historiska forskningen, vilket stundtals sker, blir 
bilden skev. 

Ett mycket talande exempel gavs för några år sedan när Åke Holmberg, 
professor i historia vid Göteborgs Universitet, avsåg att skildra utvecklingen 
av den svenska synen på omvärlden från det sena 1600-talet till det sena 
1700-talet. Han grundar sin beskrivning på två böcker utgivna på svenska, 
nämligen Samuel von Pufendorfs Til historien angående the förnämste rij-
ken och stater, som för tijden uthi Europa stå opprätte (1680) och Henrik 
Julius Woltemats Gienwäg til de förnämste Europäiske staters historia …,
till vilken hörde tilläggsdelen Gienwäg til de förnämste asiatiska, afrikanska 
och americanska staters historia … (1741). Enbart utifrån dessa titlar drar 
Holmberg slutsatsen: 

Woltemat tog alltså ett ordentligt steg utanför Pufendorfs horisonter med sin 
presentation av den icke-europeiska världen. Varför? Inte för att man nu viss-
te så förfärligt mycket mer om den världen. Ingenting radikalt hade hänt på 
den kunskapsfronten under decennierna mellan de två handböckerna. Det ser 
man snart av texten.24

Hans efterföljande exempel bygger på samma resonemang, och läsarens 
misstänksamhet borde väckas av flera skäl, dels av den våldsamma generali-
seringen utifrån endast två verk, dels av deras svenska titlar. Ur ett euro-
peiskt perspektiv skall man då exempelvis betänka att det på det tyskspråki-
ga området inte producerades fler böcker på tyska än på latin förrän i mitten 
på 1700-talet.25 Latinet dominerade dessutom kraftigt inom vetenskapen 
fram till långt in på 1700-talet, både i ett internationellt perspektiv26, och i ett 
svenskt, som vi såg ovan. Läsaren förstår vart jag tänker komma. Om Holm-
berg hade konsulterat de latinska dissertationerna från svenska universitet 
vid denna tid, hade hans slutsatser med nödvändighet blivit annorlunda. Slu-

                                                                                                                            
multum sit deferendum, sive quod publicam publicis disputationibus conciliatam habeant 
authoritatem, sive quod multi, iique doctissimi viri nullo alio scribendi genere voluerint incla-
rescere; sive quod ibi   et fusi aliorum conceptus compendiose proponan-
tur; sive denique quod jucunda varietate non parum oblectent. Omnino ergo ad suppellecti-
lem pertinent librariam … (ur Hottingers Bibliothecarius quadripartitus [Tiguri/Zürich 1664], 
citerat från Horn 1893, s. 66 f.). 
24 Holmberg 1999, s. 23. 
25 Ludwig 1997, s. 341. 
26 Jfr Ijsewijn & Sacré 1998, s. 258. 
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tet av stormaktstiden uppvisar nämligen ett kraftigt ökat intresse för orienta-
liska studier. Stora mängder ny kunskap förvärvades då. 

Föga förvånande handlar det i dessa dissertationer oftast om hebreiska 
och bibliska realia, som nu skildras utifrån en vidare kulturell kontext, men 
tidens lärde umgicks också flitigt med andra semitiska språk, som syriska 
och arabiska. En del inriktade sig även på etiopiska, persiska, turkiska och 
till och med kinesiska. Till det skall läggas att Karl XII:s fleråriga vistelse i 
Turkiet hade bidragit till ett starkt intresse för osmansk kultur. Vurmen för 
de orientaliska tungomålen stannade alltså inte bara vid själva språken. I 
Olof Celsius’ (d. ä.) magisterdissertation Historia linguae et eruditionis Ara-
bum (Det arabiska språkets och lärdomens historia) från 1694 skildras ex-
empelvis både litteratur, vetenskap och islamisk religion, den senare förete-
elsen givetvis i mycket negativa ordalag.27 Andreas Orostanders Hegira Mu-
hammedis (Muhammeds flykt till Medina) från samma år är ytterligare ett 
exempel. För båda dessa presiderade Gustaf Peringer Lillieblad, professor i 
orientaliska språk i Uppsala. Denne besökte själv bland annat de judiska 
karaiterna i Litauen, och höll ett för oss mycket informativt lovtal över orien-
talistikstudier. I det senare betonar han bland annat hur framstående araberna 
varit i lärdom, bland annat på juridikens och medicinens område.28 Under 
Olof Celsius’ presidium ventilerades vidare år 1710 en dissertation om Kon-
fucius’ liv och lära (Exercitium academicum, Confucium Sinarum philo-
sophum leviter adumbrans), år 1719 en första del om den indiska religionens 
historia (Historiae religionis in India orientali), år 1720 om arabernas välde 
i Spanien (De Arabum in Hispania regno), och år 1722 om muslimernas 
pilgrimsfärd till Mecka (De peregrinatione Muhammedanorum Meccana).
Ett bra tag till skulle vi kunna fortsätta denna uppräkning av dissertationer 
som grundligt vederlägger Holmbergs ovan citerade sammanfattning. Sens-
moralen är likväl given: om man som forskare idag vill få en bild av vad 
man förr vid en viss tid ägde kunskap om och intresse för, gör man klokt i att 
konsultera de äldre dissertationerna från svenska universitet.  

Bo Lindberg utnyttjade denna möjlighet fullt ut i en studie över Henrik 
Hassel (1700-1776), under en lång tid professor i vältalighet i Åbo. För att 
rekonstruera Hassels ideologi använde sig författaren, i brist på annan do-
kumentation, av just de 117 dissertationer som lades fram under dennes pre-
sidium. Ett belägg för Hassels inverkan på innehållet i dem fann Lindberg i 
deras likartade tendens, utan att han för den skull behövde ta ställning i för-
fattarfrågan i varje enskilt fall.29 Också under sådana omständigheter kunde 
värdefulla insikter utvinnas ur dissertationsmaterialet. I ett senare arbete 
använde samme Lindberg dissertationer från svenska lärosäten för att studera 

27 Lindroth 1975, II, s. 220 ff. 
28 Peringer blev nyligen föremål för en skrift med bidrag från ett stort antal svenska forskare. 
Se En resenär i svenska stormaktstidens språklandskap (2007). 
29 Se Lindberg 1990. 
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receptionen av Justus Lipsius i Sverige, och dennes inflytande i den samtida 
politiska diskursen.30

Nu skall det påpekas, för att återknyta till var vi befann oss ovan, att cita-
ten från Lindroth, Sellberg och Hottinger främst har beskrivit dissertationer-
na från 1600-talet. Från senare perioder är det enklare att finna exempel på 
hur de kunde vara ett forum där aktuell kunskap och nya rön kunde föras 
fram. Under 1700-talet blev nämligen deras kvalitet högre rent generellt, 
med betydligt större inslag av kritisk och vetenskaplig hållning. I större ut-
sträckning än tidigare hade vid den tiden också preses författat dem själv helt 
och hållet. Carl von Linné skrev exempelvis själv alla dem som lades fram 
under hans presidium, enligt Sten Lindroth.31 I flera fall presenterades dess-
utom nya insikter först i dissertationerna, och därefter spreds de till en vidare 
publik i annan form. Denna företeelse har bland annat uppmärksammats i två 
doktorsavhandlingar från det senaste decenniet. 

Nils Rosén von Rosenstein (1706-1773), professor i praktisk medicin och 
samtidens mest framstående läkare, lät exempelvis på svenska publicera 
Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Bote-Medel (1764). Dess 
innehåll hade dessförinnan till största delen spridits i Kungl. Vetenskapsaka-
demiens kalendrar, som ett led i försöket att stävja den höga barnadödlighe-
ten. Men först av allt hade vissa partier framlagts som dissertationer på latin 
under Rosén von Rosensteins presidium. Det gäller bland annat De morbis 
infantium (Om barnsjukdomar), ventilerad i Uppsala 1752 med Johan 
Schröder som respondent.32

Liknande fall finner man även hos Johan Ihre (1707–1780), skytteansk 
professor i Uppsala. I denna egenskap lät han bland mycket annat studera det 
gotiska språket, med utgångspunkt från Silverbibeln. Resultatet publicerades 
först i diverse dissertationer, av vilka några är Ulphilas illustratus I–II (Ulfi-
las belyst, 1752 och 1755), De lingua Codicis Argentei (Om silverbibelns 
språk, 1754) och Analecta Ulphilana I–X (samlat material om Ulfila, 1767-
1769). Några år senare samlades Ihres alla skrifter om gotiskan i en och 
samma volym och gavs ut för den internationella lärda publiken av Büsching 
i Berlin, med titeln Scripta versionem Ulphilanam et linguam Moeso-
Gothicam illustrantia … (Skrifter som belyser Ulfilas översättning och det 
moesogotiska språket …, 1773).33

30 Se Lindberg 2001, s. 211 ff. 
31 Lindroth 1975, III, s. 32. Jfr. Lindberg 2006, s. 121 f. och 129 f.  
32 Örneholm 2003, s. 15. 
33 Östlund 2000, s. 21. Se även densamme s. 19, för några fall där dissertationer av Carl von 
Linné, Kilian Stobaeus och Torbern Bergman i efterhand har samlats och givits ut för en ny 
publik. Östlund har också i en fotnot särskilt lyft fram dissertationen från 1740 De dignitate 
ducali in Svecia (Om hertigvärdigheten i Sverige), där Johan Ihre var preses och Olof Celsius 
d.y. respondent, som ett gott exempel på en historisk dissertation innefattande både riklig 
dokumentation och kritisk behandling av ämnet (Östlund 2000, s. 15). Jfr Liedman 1986, 
s. 115 ff. och Östlund 2007, s. 151. 



107

I båda exemplen ovan rörde det sig om nyvunnen kunskap, som efter dis-
sertationerna spreds vidare i andra former. I denna apologi för materialkate-
gorin skall även nämnas endast ett exempel på hur innehållet ibland var pro-
vokativt utöver det som ansågs lämpligt, och mycket långt från något kompi-
lat.34 Fallet gäller den sedermera bekante poeten Bengt Lidners De iure revo-
lutionis Americanorum (Om det berättigade i den amerikanska revolutionen, 
Greifswald 1777), som behandlar det amerikanska upproret och stöder ame-
rikanernas sak gentemot den brittiska överheten. Redan ämnesvalet och 
tryckåret talar klarspråk – här är det dagsaktuella företeelser som tas upp till 
behandling. Uppenbarligen ansågs den alltför politiskt tendentiös för att 
kunna beviljas fakultetens godkännande till offentlig ventilering. Men den 
blev tryckt och återfinns bland övriga dissertationer på bibliotekens hyllor, 
trots att den aldrig lades fram. Även om strödda anmärkningar om dess inne-
håll har förekommit genom åren, är det inte förrän nu som en fullständig 
översättning av texten förbereds för publicering.35

Nylatin 
Det senaste exemplet ovan aktualiserar en viktig omständighet. Självfallet är 
det ett stort problem att dissertationerna är på latin, och därigenom otillgäng-
liga för många. Man kan nog utgå från att det har varit ett minst lika stort 
hinder för uppgraderingen av dissertationernas värde, som förutfattade me-
ningar om deras brist på relevant och intressant innehåll. För många nutida 
forskare kan det rentav finnas praktiska skäl att ansluta till den senare upp-
fattningen. Då kan de förbigå dissertationerna med gott samvete och slipper 
det besvärliga latinet. Riskerna med ett sådant förhållningssätt illustrerades 
ovan i fallet Holmberg. 

I själva verket är ju latinet en förutsättning för studier av långa perioder i 
vår egen svenska historia. När det inte längre är en självklarhet att så är fal-
let, kommer forskningsresultaten alltför ofta bli missvisande. Det alternativ 
som kvarstår är alltså att lära sig latin i tillräcklig grad för att kunna ta sig 
igenom texterna. Jobbigt, javisst, men knappast oöverkomligt, och belöning-
en lär inte utebli. Förutom att oändliga mängder historiskt värdefull litteratur 
då blir tillgängliga, kommer förståelsen för den egna inomdisciplinära verk-
samheten öka. En direkt konsekvens av latinets starkt förhärskande ställning 
som de lärdas språk under tidigmodern tid är ju dess enorma inflytande på 
utvecklingen av den vetenskapliga diskursen, inte minst i terminologiskt 

34 Jfr Lindroth 1975, s. 32 f. och Lindberg 2006, s. 119 f. 
35 Detta utförs av latinisten Krister Östlund i samarbete med litteraturhistorikern Anna Cull-
hed, båda verksamma som forskare vid Uppsala Universitet. 
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avseende.36 Detta arv har vi levt med i flera århundraden nu, och vi kommer 
att få leva med det under oöverskådlig tid framöver. 

Som antytts på flera ställen ovan var emellertid latinet vetenskapens språk 
till långt fram i tiden, om någon nu tvekat om den saken. Ett tydligt tecken 
på språkets ställning inom den lärda världen är alla de översättningar som 
faktiskt utfördes till latin av skrifter ursprungligen författade också på de 
största folkspråken. Ett viktigt exempel är René Descartes’ Discours de la 
méthode, som blev översatt under övervakning av författaren själv, vilken 
rörde sig obehindrat mellan franska och latin. På detta sätt spreds nya idéer 
över landsgränserna. Och ofta fick nya verk rentav vänta på sitt internatio-
nella genombrott tills de hade översatts till latin. Så var exempelvis fallet 
med Galileo Galileis Dialogo dei due massimi sistemi, som kom i latinsk 
översättning 1635.37 Det var alltså marknaden och de läsare författaren öns-
kade sig som styrde valet av språk, samt motiverade översättningarna.38 Det 
är därför givetvis ingen slump att Carl von Linné år 1735 publicerade Syste-
ma naturae på latin. Sin inställning i frågan hade han klargjort i ett brev till 
Torbern Bergman 1764: ”Man skriver för att gagna, om man kan, det all-
männa; ju flere ju bättre; hade jag skrivit på svenska, hade få läst mina skrif-
ter som nu tjäna hela världen.” Därefter menar han också att han med latinets 
hjälp slipper tvingas gå i svaromål mot okunniga amatörer.39 Vilket som var 
de lärdes modersmål var det ingen tvekan om. 

Mindre förvånande är det därför att det huvudsakligen är latinister som 
hittills har intresserat sig för dissertationslitteraturen, även om också detta 
har varit långt från självklart. Nylatinet40 var som helhet betraktat länge en 
förbigången och nästan föraktad period i latinistikens historia. Så sent som 
1968 skrev Dag Norberg i en handbok över medeltidslatinet att latinet dog 
som levande språk i och med renässansen41, och han var inte ensam om den-
na felaktiga uppfattning. För några år sedan var det emellertid exempelvis 
självklart för Françoise Waquet att flytta latinets död flera sekler framåt i 
tiden i den mycket lästa boken Le latin ou l’empire d’un signe (först utgiven 
1998).42 Mellan dessa författares skrifter i tiden ligger den stora utvecklingen 
av nylatinistiken som forskningsfält, skulle man kunna säga. Detta gäller inte 
minst i Sverige. Läget när det gäller det synnerligen rika dissertationsmateri-
alet är i stort likväl detsamma – moderna studier är fortfarande alltför lätt-

36 Se exempelvis Nilsson 1974 (särskilt s. 93 ff.), Benner & Tengström 1977, s. 48 ff., och 
Waquet 2002, s. 91 ff. 
37 Waquet 2002, s. 85 ff. 
38 Lindberg 1987, s. 59. 
39 Lindberg 1987, s. 62. Citatet efter Lindberg 2006, s. 138. 
40 Dvs det latin som brukats från renässansen och framåt, och som grundade sig på ett försök 
att återgå till den klassiska romerska antikens språk.  
41 Norberg 1968, s. 91. 
42 Waquet 2002, s. 272. 
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räknade.43 Bland annat saknas en större grundligare undersökning av disputa-
tionsväsendet.

Förutom Sten Lindroths alster, vilken som vi såg skildrade disputations-
förfarandet och betonade dissertationernas betydelse med emfas i sin svens-
ka lärdomshistoria, och förutom diverse dissertationsförteckningar (Lidén, 
Marklin, Vallinkoski, etc.), är de viktigaste publikationerna på området Er-
land Sellbergs uppsats ”Disputationsväsendet under stormaktstiden” i Idé
och lärdom (1972), Bo Lindbergs ”Den lärda kulturen” i Signums svenska 
kulturhistoria. Frihetstiden (2006) och densammes ”Henrik Hassel – huma-
nist och utilist” i Lychnos (1990). Till dessa kan läggas Krister Östlunds mer 
kortfattade “Några nedslag i disputationsväsendet under 1700-talet – exemp-
let Johan Ihre”, i årsboken Sjuttonhundratal 2006/2007. Ewald Horns Die 
Disputationen und Promotionen an den deutschen Universitäten (1893) är 
giltig för bakgrunden även för det svenska rikets del. Både Claes Anner-
stedts Upsala Universitets historia (1912-1914) och Matti Klinges Kungliga 
akademien i Åbo 1640-1808 (1988) innehåller också avsnitt där disputa-
tionsverksamheten vid respektive universitet behandlas.  

Vad gäller latinet som vetenskapligt språk i tidigmodern tid är de mest be-
tydande arbetena Emin Tengströms och Margareta Benners banbrytande 
studie On the Interpretation of Learned Neo-Latin (1977), Bo Lindbergs De
lärdes modermål (1984), Reijo Pitkärantas Neulateinische Wörter und Neo-
logismen in den Dissertationen Finlands des 17. Jahrhunderts (1992), samt 
Krister Östlunds Johan Ihre on the Origins and History of the Runes. Three 
Latin Dissertations from the mid 18th century (2000) och Urban Örneholms 
Four Eighteenth-century Medical Dissertations under the Presidency of Nils 
Rosén (2003). Till dessa skall läggas Hans Helanders stora studie Neo-Latin 
literature in Sweden in the period 1620-1720, som även den innehåller åt-
skilliga uppgifter om det vetenskapliga latinet.  

Nu är det å andra sidan knappast så att latinet är den enda nyckeln till ett 
tillägnande av innehållet i dissertationerna. Det är trots allt vetenskapliga 
texter det rör sig om, och få latinister kan utan ingående studier vara tillräck-
ligt bevandrade i andra discipliner för att kunna belysa deras specifika fråge-
ställningar och terminologi, samt de latinska texternas detaljerade diskussio-
ner. Vetenskapshistoriskt studium av latinska texter är således oftast kompli-
cerat. Tvärvetenskaplighet och interdisciplinär samverkan är i det perspekti-

43 Jfr Ludwig 1997, s. 332: Die prosa – von den zahl- und umfangreichen humanistischen 
Briefsammlungen bis zur wissenschaftlichen Fachprosa – verdient in Zukunft ebenso erhöhte 
Aufmerksamkeit wie die Entwicklung der neulateinischen Literatur seit dem 17. Jahrhundert 
und ihr sozialer kontext, och Helander 2001, s. 35: The elucidation of the growth of Latin 
vocabulary in scientific and learned texts should be seen as one of the most important areas 
of Neo-Latin philology. In general it must be said that the investigation of the learned dis-
course in factual literature, e.g. in the dissertational academic prose, is one of the most inter-
esting and urgent tasks.
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vet ett måste.44 Vilken tur då att dessa ord är högsta mode i dagens forskar-
samhälle! 

Harald Vallerius 
Tiden borde alltså vara gynnsam för forskning på det äldre dissertationsma-
terialet, och som vi såg ovan pågår ett visst arbete på området. Men det finns 
många exempel på hur bristen på moderna studier i det gör sig kännbara. Ett 
sådant som nu skall stå i fokus gäller musikhistoria, eller närmare bestämt tre 
dissertationer i musikteori från det sena 1600-talets Uppsala. Dess hela titlar 
återfinns på exempelbilderna i föreliggande uppsats, men i korthet är de: 

Disputatio physico-musica de sono ... (1674) 
Disputatio physico-musica de modis … (1686) 
Disputatio musica de tactu … (1698) 

De behandlar i tur och ordning ljudet (sonus), tonarterna (modi) och takten 
(tactus), och det samlande namnet för dem är Harald Vallerius (1646–1716). 
Vid det första disputationstillfället var han respondent, vid de två senare 
fungerade han som preses. Det har tidigare hävdats att Vallerius själv förfat-
tade alla tre dissertationerna45, men troligen stämmer detta inte. Både ordaly-
delsen på titelsidorna, stilen på språket och vissa uttryck i texten talar för att 
han endast hållit i pennan i de två första. Dessa två har dessutom en gemen-
sam tesnumrering. I De tactu verkar det i stället ha varit respondenten Olaus 
Retzelius som skrev texten.46 För innehållets vikt spelar detta mindre roll. 
Man kan utgå från att det huvudsakligen är Vallerius’ musikaliska åskådning 
som kommer till uttryck i dem alla. 

Förutom vetenskapsman var Vallerius också själv utövande musiker. Han 
blev director musices vid Uppsala Universitet 1675, domkyrkoorganist 
1676, och var professor i matematik 1690-1712.47 Under denna professur 
räknades alltså musikteorin vid denna tid. Han var även den huvudsakliga 
redaktören till den koralbok som kom 1697. Det är också kombinationen av 

44 Jfr Benner & Tengström 1977, s. 1, Ludwig 1997, s. 324, IJsewijn & Sacré 1998, s. 259, 
och Helander 2001, s. 43 f. 
45 Exempelvis Göransson 1992, s. 47, och citatet från Moberg i MGG nedan. 
46 Se exempelvis hur författaren i De tactu (s. 4) refererar till den tidigaste dissertationen om 
ljudet: … si [quis] in compendium missam hanc doctrinam [videre] malit, elegantissimam 
ampl. Praesidis nostri de Sono disputationem consulat. (om [någon] hellre vill [se] denna lära 
i sammanfattning, bör han konsultera vår vittberömde preses’ mycket stiliga disputation om 
ljudet). Göranssons argument för Vallerius som författare, att Retzelius inte var ”fackmusiker 
utan jurist, och … så småningom notarie i Svea hovrätt och sekreterare vid Sjötullsdirektionen 
i Stockholm” (Göransson 1992, s. 47) är irrelevant i sammanhanget. Man finner i disserta-
tionsmaterialet otaliga exempel på att respondenten låtit ventilera alster i ämnen som befinner 
sig långt från deras senare verksamhetsområden.  
47 105 dissertationer lades fram under honom (Lidén 1778, I, s. 499 ff.). 
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teoretiker och praktisk utövare som gör Vallerius särskilt intressant. Vanli-
gen är det annars antingen eller som gäller. Han och sonen Johannes om-
nämns också just som sehr gelehrte Musici i Johann Matthesons välkända 
biografiska verk Grundlage einer Ehren-Pforte (1740).48

De tre dissertationerna är i själva verket de tidigaste i ämnet musik i Sve-
rige, och de enda från 1600-talet. Deras betydelse har vid tidigare tillfällen 
betonats av flera framträdande musikhistoriker. Se exempelvis Carl-Allan 
Mobergs ord om dem i artikeln om Vallerius i den gamla serien av MGG
(Die Musik in Geschichte und Gegenwart):

[Die drei Schriften] bilden im älteren Schrifttum Schwedens eine beachtens-
werte Summa musicae, die sich allerdings mehr durch ihre anziehende Klar-
heit der Dispos. und die musiktechnische Schulung des Verf. als durch ihre 
selbständige Auseinandersetzung mit der Darstellung seiner Gewährsmänner 
Glarean, R. Descartes, A. Kircher und M. Mersenne auszeichnet. Ihre Bedeu-
tung liegt darin, die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt in Schweden auf 
mw. Fragen gelenkt und eine ganze Reihe weiterer akad. Diss. während der 
ersten Hälfte des 18. Jh. hervorgerufen zu haben.49

Här ser vi igen det som Lindroth och Sellberg påpekade. Snarare än att pre-
sentera självständiga rön, visar dissertationerna från denna tid vad de främsta 
på området i Sverige hade kunskap om. De är mer lärdomsprov än redovis-
ning av forskningsresultat. Men som Moberg påpekar förde Vallerius där-
igenom in nya frågeställningar i akademin, vilket resulterade i en rad efter-
följande dissertationer i ämnet. 

Däremot har några mycket översiktliga kommentarer om innehållet i dis-
sertationerna givits. Dels gjordes detta av Moberg själv, dels av Natanael 
Fransén i samband med utgåvan av den svenska Uppsala-psalmboken från 
1645, dels av Karl-Johan Hansson och Harald Göransson (med benäget bi-
stånd av en musikintresserad professor i latin) i deras respektive avhandling-
ar om 1697 års koralbok.50 Här är inte platsen att återigen sammanfatta vad 
de handlar om. Vi skall istället endast se lite närmare på Vallerius’ egen 
deklaration av vad han avser att behandla. Det har nämligen inte framkom-
mit hos ovan nämnda författare hur centralt det som sägs där verkligen är. 

48 Mattheson 1740 [1910], s. 386. 
49 Moberg 1966, sp. 1242 f. Jfr Helenius, ”Vallerius, Harald” i Grove Music Online, och 
Berglund 2006, sp. 1296. 
50 Moberg 1929, s. 69 f., Fransén 1940, s. 76 ff. och 119 f., Hansson 1967, s. 55–58, och 
Göransson 1992, främst s. 46–48.  



112 

Exempel ur Södertörns högskolebiblioteks samlingar. Olaus Retzelius försvarade ett 
antal teser om takten under Harald Vallerius’ presidium den 10 december 1698 i 
Uppsala.
Foto: Maria Magnusson 
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Musiken och affekterna 
I det absolut sista stycket av De sono och i det första av De modis förekom-
mer nämligen nästan ordagrant samma förklaring till vad som skall följa. 
Här ser vi en översättning av versionen i De modis, vilken endast föregåtts 
av en inledande kort sammanfattning av vad som avhandlats i den första 
dissertationen:

Från det tillfället återstår det emellertid också för mig att i det följande klar-
göra […] hur musikens skiftande förmåga att väcka våra affekter uppstår, så 
att långsammare takter alstrar långsammare rörelser och affekter i oss, sådana 
som vanmakt, nedstämdhet, fruktan, etc., och snabbare takter väcker raskare 
affekter, sådana som kärlek och glädje, etc., och vidare att förklara hur dessa 
musikens effekter kan påverka varje människa på olika sätt beroende på in-
strument, tonarter, genom konsonansernas och dissonansernas placering och 
kombination, etc., och slutligen även i enlighet med var och ens olika tempe-
rament, själsstorhet, sinnesbalans, sinnesrörelsens snabbhet eller långsamhet, 
och i enlighet med ålder, kön, årstider och tidernas växlingar, etc. 51

Översättningen har avsiktligt lagts nära den latinska texten, och dess snårig-
het lär inte undgå någon. Här ser vi likväl själva grunden i Vallerius’ musik-
teoretiska åskådning formuleras. Allt utgår nämligen från det faktum att 
musiken äger förmåga att påverka människors affekter.52 Och detta är ingen 
liten sak. I det sista stycket i De sono, strax före passagen ovan, hade några 
exempel på musikens kraft givits. Där berättas bland annat, med hänvisning 
till Athanasius Kircher, den välkända historien om hur den sjukdom som 
orsakats av ett bett av en tarantel endast kunde botas genom musik. Samme 
Kircher hade rentav hävdat att alla människors sjukdomar kunde botas ge-
nom enbart musik.53

En aspekt av den lära som framträder i citatet ovan är vidare att det är tak-
ten54 som är den viktigaste faktorn när affekter väcks hos åhörarna. Detta får 

51 Ex hac vero occasione in sequentibus quoque [...] nobis declarandum superest, unde varia 
Musicae vis in nostris affectibus excitandis oriatur, ut quod Tactus tardiores, motus et 
affectus in nobis generent tardiores, quales sunt languor, tristitia, metus, etc. et Tactus 
velociores, affectus excitent celeriores, quales sunt amor et laetitia etc., et praeterea quomodo 
hi effectus ratione Instrumentorum, Modorum, Consonantiarum et Dissonantiarum sede ac 
combinatione, etc., denique etiam secundum varia cujusque temperamenta, spirituum 
magnitudinem, aequalitatem, motus celeritatem vel tarditatem, secundum aetates, sexus, anni 
tempora et tempestatum varietates etc., singulos homines varie afficere possint. (fol. G1r) 
52 Denna syn delade för övrigt Vallerius med både Descartes och Kircher (Palisca 2006, 
s. 193). 
53 Fol. F1v–F2r. Jfr Sarjala 2001, s. 131 ff. 
54 Tactus hos Vallerius skiljer sig från det moderna taktbegreppet (om utvecklingen se tex 
Göransson 1992, s. 78 ff.). För Vallerius innebär det: nihil aliud quam certa temporis mensu-
ra circa sonum observata, et manus depressione et elevatione plerumque notata (’ingenting 
annat än ett bestämt tidsmått som man följer i fråga om ljud, och som för det mesta markeras 
genom handens sänkande och höjande’, De tactu, s. 13.) Ordet ’takt’ skall således förstås 
utifrån denna definition i föreliggande uppsats. 
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ytterligare emfas i dissertationen på ämnet. Ju tydligare alla ljudets rörelser 
uppfattas, desto mer välbehagliga är de nämligen, läser vi där. Och det är 
takten som är avgörande för att musiken skall bli tydlig. I den ligger musi-
kens särskilda kraft och effektivitet. Framför ett stycke i otakt, och det berö-
vas all förmåga att behaga. Hela musikens själ ligger rentav i den.55 Författa-
rens resonemang har här sitt ursprung i en närläsning av Isaac Vossius’ verk 
De poematum cantu et viribus rhytmi (1673). Detta upplyses läsaren om 
både genom uttryckliga citat och kortare referenser. 

Affektläran har en framträdande plats generellt inom musikteorin vid 
denna tid, och Vallerius är därför knappast unik. Som mycket annat fann den 
sitt stöd hos antikens lärde, eller närmare bestämt hos retoriska skriftställare 
som Aristoteles, Cicero och Quintilianus. Poesin hade påverkats kraftigt av 
retoriken redan under senantiken. Särskilt under 1600- och 1700-talen kom 
sedan även musikteoretikerna att använda sig av retorikens termer och be-
grepp. Starkt förknippad med den är också humoralpatologin. Det är alltså 
människornas olika vätskor som i olika utsträckning sätts i rörelse av olika 
slags musikaliska harmonier och rytmiska förlopp.56

Till sist skall det sägas att ett arbete med att förstå och på ett adekvat sätt 
belysa Vallerius’ arbeten kommer att kräva en närmare läsning av de källor 
som Vallerius själv refererar till. Några av dem nämndes i Mobergs citat 
ovan. Framför allt rör det sig om Athanasius Kirchers Musurgia universalis
(1650), vilket Vallerius håller sig tätt till med en mängd hänvisningar. Detta 
verk var ett av det mest inflytelserika inom musikteorin under 1600-talets 
senare hälft, men undantaget en samtida tysk sammanfattning finns ännu 
ingen översättning av det. Kirchers svåra latinska prosa har också framhävts 
som en anledning till varför han ofta har blivit förbigången i den musikhisto-
riska forskningen.57

Mot denna bakgrund är det knappast någon överdrift att säga att fältet er-
bjuder mycket goda förutsättningar för interdisciplinärt samarbete. I Sverige 
bedrivs för närvarande en energisk forskning både inom nylatin och inom 
stormaktstidens musikliv. En översatt och kommenterad utgåva av Vallerius’ 
musikteoretiska dissertationer, efter ett nära samarbete mellan representanter 
från båda dessa fält, skulle avsevärt öka kännedomen om ett viktigt kapitel i 
Sveriges musikhistoria. 

55 De Tactu, s. 47 ff. Quapropter optimo jure anima totius Musicae Tactus salutatur, sine quo 
nihil suavitatis cantus, nihil delectationis instrumenta, ut ut polyplectra, habere possunt (s. 
50). Jfr Göransson 1992, s. 48. 
56 Palisca 2006, s. 179 ff. Jfr De tactu, s. 42 f. och 47. Jukka Sarjala betonade ganska nyligen 
de politiska och moralfilosofiska implikationerna av musikens förmåga att röra människans 
affekter i Music, Morals and the Body (2001). I källmaterialet ingår ett antal musikteoretiska 
dissertationer framlagda i Åbo under tidigmodern tid. 
57 Buelow, ”Kircher, Athanasius” i Grove Music Online.



115

Samlingen igen 
Men låt oss nu återgå en stund till de objekt om vilka föreliggande uppsats 
handlar, dissertationerna själva, och lyfta ur några volymer här och där, i 
bokstavsordning. Bakom titlarna ryms ju både enskilda människoöden, och 
på sin tid stora namn som idag knappast kan anses vara allmänt bekanta, om 
än omöjliga att förbigå för idéhistorikerna. Exemplen är samtliga hämtade 
från Uppsala, men det får inte skymma det faktum att Sverige hade flera 
universitet. Förutom dem i Lund och Åbo hörde under en tid också akademi-
erna i Tartu och Greifswald till det svenska riket. 

I det första fallet har ryktet om personen mångfaldigt överträffats av den-
nes egen sonson. Det gäller Johan Arndt Bellman (1664-1709), professor i 
romersk vältalighet och poesi i Uppsala från 1699, och farfar till Carl Mi-
chael. Lidén har förtecknat 40 dissertationer som har lagts fram under hans 
presidium58, av vilka exemplar av det stora flertalet återfinns i samlingen på 
Södertörn.59 Johan Arndt hade dessförinnan gjort sig känd som en duktig 
sångare, och som skald på latin och svenska. Han behärskade mästerligt att 
spela flera instrument, och hade under ungdomen tjänstgjort i Karl XI:s hov-
kapell. Enligt den parentation som hölls över honom av Johan Upmarck-
Rosenadler (1664-1743, professor Skytteanus i Uppsala och samtidens störs-
te vältalare60), hade han redan som elvaåring medverkat som diskantist vid 
Karl XI:s kröning 1675.61 Vi förstår varifrån den mer kände Bellmans anlag 
kommer. 

När vi kommer till bokstaven E möter vi namnet på den professor under 
vilken med stor marginal flest dissertationer ventilerades, i själva verket inte 
färre än 516 stycken.62 Petrus Ekerman (1696-1783), också han professor i 
romersk vältalighet och poesi i Uppsala (mellan 1737-1779, alltså hela 42 
år!), hade nämligen kommit på en briljant affärsidé. Han skrev själv disserta-
tionerna och sålde dem sedan dyrt till respondenterna i fråga. De senare skul-
le generellt också stå för tryckkostnaderna, bör det tilläggas. På så sätt lyck-
ades Ekerman skapa sig en betydande förmögenhet.63 Fortfarande idag står 
invid Gustavianum i Uppsala hans imponerande privatbostad kvar. 

Lite senare i hyllan stöter vi på Petrus Lagerlöf (1648-1699), J. A. Bell-
mans föregångare som professor i romersk vältalighet och poesi i Uppsala 
(110 dissertationer under hans presidium64), och förfader till Selma. Som son 
till en präst i Värmland gick han innan han kom till Uppsala i den utmärkta 

58 Lidén 1778, I, s. 55 ff. 
59 De flesta i volymnerna UU Bel 1032 och UU Bel 1033. 
60 131 dissertationer lades fram under Upmarck-Rosenadler enligt Lidén 1778, I, s. 491 ff. 
61 Tengström 1983, s. 39. Tengström har givit ut Upmarck-Rosenadlers gravtal över J. A. 
Bellman med språkliga och innehållsliga kommentarer. Tyvärr saknas där en översättning 
från latinet. 
62 Lidén 1778, I, s. 134 ff. 
63 Lindberg 1984, s. 46 ff. och 2006, s. 120 f. 
64 Lidén 1778, I, s. 294 ff. 
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skolan i Karlstad, där han hade den legendariske Johan Iser som lärare.65 Han 
gjorde i Uppsala strålande karriär och ansågs som en av samtidens absolut 
främsta latinskalder. Han blev tidens store smakdomare – vårt lands förste 
litterära kritiker kallas han ibland – och tog ställning mot Stiernhielm och 
barocken för en renare och klarare stil. Som svensk rikshistoriograf fick han 
uppdraget att författa texten till Eric Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.
Han dog dock snart, och hann inte med mycket på detta arbete.  

Carl von Linné förbigår vi i detta sammanhang med gott samvete; han har 
uppmärksammats efter förtjänst på andra håll. I stället är det dennes lärjunge 
Carl Peter Thunberg som ljuset skall falla på. Efter fleråriga utrikes resor, 
som innefattade både studier i botanik och medicin i Nederländerna och 
Paris, och långväga besök till Kaplandet, Java, Ceylon och Japan slutade han 
som professor i naturalhistoria vid Uppsala universitet. På det tidiga 1800-
talet var han Uppsalas enda internationellt kände sådan. Förutom i de ban-
brytande Flora Iaponica (1784) och Flora Capensis (1807–1823) delade han 
med sig av sina upptäckter bland annat i de dissertationer som lades fram 
under hans presidium.66 Sammanlagt var de 294 stycken.67 Många av disser-
tationerna med deras vackra planscher kommer framöver att kunna beskådas 
på Södertörns högskolebiblioteks hemsida. Ett delprojekt i katalogiserings-
arbetet har nämligen varit att överföra dessa till digital form. 

Detta får avsluta nedslagen i några Uppsala-professorers biografi och 
verksamhet. Lika gärna kunde några andra minst lika intressanta universi-
tetsmän ha hamnat i fokus. Bland dissertationerna stöter vi på namn alltifrån 
Olof Rudbeck, Eric Benzelius och Johannes Schefferus, till Anders Celsius, 
Anders Spole och Elias Fries, till Eric Gustaf Geijer, Per Daniel Amadeus 
Atterbom och Esaias Tegnér. Återstår gör givetvis det stora flertalet, och 
många av dem är lika namnkunniga. De som nämndes ovan fungerade alla 
som preses vid disputationerna, men också bland respondenterna återfinns 
många personer senare i betydelsefulla positioner i samhället. I dissertatio-
nerna möter vi, kort sagt, Sveriges intellektuella elit från flera sekler tillbaka. 

Ett akademiskt arv 
Det är mot denna relief som donationen av äldre svenska dissertationer till 
Södertörns högskolebibliotek måste betraktas. Kanske avundas en ung hög-
skola ibland de gamla universiteten deras långa och ärorika förflutna. I dis-
sertationsmaterialet möter den då hela Sveriges akademiska historia i ett 
slags koncentrat. Där finner den en bakgrund till alla svenska universitets 

65 Olsson 1953, s. 21. 
66 Lindroth 1975, IV, s. 34 ff. 
67 Marklin 1820, I, s. 200 ff. och 1856, I, s. 147 ff.  
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verksamhet i vår tid. Det gäller Uppsala och Lund (och för all del även Åbo, 
Dorpat och Greifswald), såväl som Södertörn och andra nyare högskolor. 

Skall man därför delvis se Södertörns högskolas mottagande av donatio-
nen, och det aktiva arbetet med att katalogisera och delvis digitalisera det 
nya beståndet, som en del av en kunskapstörstande tonårings utforskande av 
sina egna rötter? Kanske, och i så fall är konsekvenserna enbart positiva. De 
gamla universitetsbiblioteken har i århundraden ägt stora mängder disserta-
tioner, men endast en bråkdel av dem har blivit föremål för modern katalogi-
sering. Södertörn tog emot dem, och arbetade genast för deras fullskaliga 
tillgängliggörande. Resultatet kan alla ta del av genom de gemensamma 
posterna i LIBRIS. Det är väl som regel klokt att undvika enkla poänger ge-
nom etymologiska härledningar, sådant anstår snarare svenskkyrkliga präster 
och skamlöst högavlönade inspiratörer på fortbildningsdagar. I detta sam-
manhang kan jag ändå inte missa tillfället att påpeka att ordet ’radikal’ – 
vilket ofta verkar stämma väl in på Södertörns högskola – ytterst kommer av 
latinets radix, i plural radices, och det är just ’rötter’ det betyder.  

Utifrån det som redovisats i föreliggande uppsats kan det vidare synas 
märkligt att det äldre dissertationsmaterialet från svenska lärosäten så länge 
har fört en så undanskymd tillvaro, även om en del av orsakerna är uppenba-
ra. Latinet, aversionerna mot nylatinet och synen på dissertationernas värde 
är några sådana, som vi såg ovan. Dessutom är på det nationella planet gi-
vetvis den fortfarande bristfälliga katalogiseringen enligt moderna principer 
ännu ett skäl till att det inte har använts efter förtjänst. Södertörns högskole-
bibliotek har därför, under Louise Brunes tid vid rodret, genom att ta emot 
donationen från Nordiska museet, och genom att förvalta den på det sätt som 
har gjorts, med omfattande åtgärder för ökad tillgänglighet och långsiktigt 
bevarande, agerat mycket klokt. Inte minst har det därigenom visat att även 
nyare och mindre bibliotek kan göra utomordentligt betydelsefulla insatser, 
av både nationellt och internationellt intresse, i förvaltandet av viktiga delar 
av Sveriges kulturarv.  

Slutligen ett kort påpekande. Bristen på en vetenskaplig översättning och 
kommentar till just Harald Vallerius tre dissertationer i musikteori är det 
uppsatsförfattarens egen avsikt att avhjälpa. Det övriga materialet delar jag 
väldigt gärna med mig av till andra. Här finns så det räcker till alla. 
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